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De onverbreekbaarheid van het huwelijk, zo-
als de Kerk dat voorstaat, hoort naast zowel de 
verplichte koppeling van ambt en celibaat als 
de plaats van de vrouw in de kerk tot de drie 
hot items van de kerkelijke leer. Maar zoals de 
twee laatste items niet bespreekbaar zijn, zo is 
ook de onverbreekbaarheid van het huwelijk 
niet bespreekbaar. Waarom ligt voor de katho-
lieke kerk het hertrouwen na een scheiding zo 
moeilijk en waarom tillen de andere christelij-
ke kerken er minder zwaar aan?

Trouwen is voor de katholieke kerk niet alleen 
een subjectieve gebeurtenis tussen twee gelief-
den, maar zij heeft ook een objectieve dimen-
sie - op zijnsniveau - los van de subjectieve 
beleving van het echtpaar. Dit wil zeggen, dat 
het huwelijk een objectieve band schept tussen 
man en vrouw, die je niet mag, zelfs niet kunt 
verbreken. Aan de basis van deze visie ligt een 
juridische benadering van het huwelijk waar-
door de focus komt te liggen op de wederzijdse 
belofte - consensus - en op de huwelijksslui-
ting als ritueel. Dat in het huwelijk ook een 
kwaliteitsvolle relatie belangrijk is dreigt daar-
door buiten beeld te raken. Bovendien komt 
het volle gewicht op de huwelijksvoorberei-
ding te liggen ten nadele van de zorg voor de 
relatie.

De Reformatie plaatst bij deze juridische bena-
dering grote vraagtekens. Jezus legde immers 
aan het huwelijk geen juridische regels op, 
maar deed een beroep op een ethische levens-
houding. Het bijbelse scheidingsverbod - wat 

God verbonden heeft zal de mens niet schei-
den - namen de reformatoren wel serieus, maar 
tegelijk beschouwden zij het huwelijk als een 
na te streven ideaal dat evenwel kan misluk-
ken. Bovendien is het huwelijk voor protestan-
ten geen sacrament, maar behoort het tot de 
seculiere orde. Ook daarom leggen ze zich, als 
een huwelijk faalt, eerder neer bij wat de bur-
gerlijke wet bepaalt. Aan een tweede huwelijk 
kan daarom gemakkelijker een plaats gegeven 
worden.

Een bijkomend probleem is dat het katholieke 
gescheiden mensen verboden is deel te nemen 
aan de sacramenten, met name de commu-
nie. Priesters zitten hier met een gewetenspro-
bleem: hoe de onverbreekbaarheid van het hu-
welijk verdedigen en tegelijkertijd oog hebben 
voor de barmhartigheid waarvan Christus blijk 
geeft. Meer en meer priesters geven de commu-
nie daarom aan hertrouwde gescheiden echt-
paren.

Het zal voor de katholieke kerk dus nodig zijn 
om het huwelijk te ontdoen van zijn juridi-
sche inkadering en de nadruk te leggen op de 
kwaliteit van de relatie. Wie tot de ontdekking 
komt dat er überhaupt geen relatie aanwezig is 
kan beter scheiden dan een schijnvertoning in-
standhouden.

T.B.

Vergeef ons

Vergeef ons dat wij
onze gevoelens
niet toetsen aan
de werkelijkheid -

ons telkens
opnieuw weer
als kinderen
laten dwingen -

onoprecht te zijn 
voor onszelf 
en te vluchten in
maskers en rollen -

ons láten leven
en niet zelf
ons leven
in handen nemen.

(Naar Eugen Drewermann
in Piet Thomas 
Groot gebedenboek
Lannoo/Callenbach 1995)

De eerste Roerom van 2012 
is zo bont als De Roerom 
altijd geweest is. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe 
naam voor misoffer (6) en 
naar het eigene van religieu-
zen in de pastoraal (10). Een 
katholiek lid van het Euro-
pees Parlement (12), opa’s 
handtekening in het ce-
ment (14), verderleven met 
een aandoening (15) en de 
kerstboodschap van de vol-
gende paus (19) aan een al 
dan niet moreel failliete kerk 
(9). Zoveel berichten (20) 
en boeken (21) als te plaat-
sen waren. In dankbaarheid 
omzien naar en met Nel en 
Truus (17), parochies zien 
huiverig vooruit (22), genie-
ten van China in Assen (23) 
en een schouderklopje voor 
oprechte idealisten (24). En 
er is zoveel meer. Lees en 
laat het lezen. Een goed jaar 
gewenst! Er is zoveel meer. 
Lees en laat het lezen. Dit 
laatste in de hoop dat na een 
eerste kennismaking een 
langdurig abonnement op 
De Roerom volgt. Hou het 
blijde gerucht in de lucht!

Redactie
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Brieven
Redactie

Aix-en-Provence

Deze brief gaat over het artikel van John van 
Cauteren, verschenen in de kerstuitgave van 
De Roerom. Een heel aardig artikel - tussen 
de prachtige artikelen. Ik moet me toch even 
voorstellen. Ik ben Albert Vink, kruisheer, wo-
nend in Uden. Jarenlang ben ik groepsleider 
geweest van vakantiekampen van de bouw-
orde. Zo kwam ik ook eens in Aix-en-Provence. 
Mooi stadje en interessant vanwege de muziek 
vooral. Met enkele bouwgezellen bezocht ik op 
een zaterdagmorgen het museum aldaar. Een 
leuk spektakel daar in de hal. Rijen poppetjes 
en voorstellingen van optochten. Dat was erg 
leuk en mooi. Je kon daar ook poppetjes ko-
pen. Ik heb er twee gekocht. De dienstdoende 
suppoost was een Belg en had een mooi ver-
haal. Hij beweerde dat de moeder van Sint 
Franciscus uit de streek van Aix-en-Provence 
kwam. Ze had daar ook poppetjes gemaakt en 
had de kleine Frans geleerd om die poppen te 
maken. Zodoende beweerde die suppoost dat 
de moeder van Franciscus de eerste kerststal 
gemaakt heeft. Ik weet niet of mijn uitleg of de 
uitleg van die Belg klopt. John van Cauteren 
moet daarom eerst even contact opnemen met 
het museum in Aix-en-Provence. Die poppen 
hadden ook een naam. Ze worden daar ‘santos’ 
genoemd. Proficiat met jullie Roerom. Het was 
een mooi kerstnummer.

Albert Vink

Beste Vrienden,

Ik wil graag de beschrijving van mijn boek Ce-
libaat in het juiste licht door Lambert van Gel-
der aanvullen. (De Roerom, november 2011). 
Met de aanduiding Ego-document was ik niet 
gelukkig. Als je 60 jaar bezig bent geweest 
met mensen in nood in Brazilië klinkt dit on-
aangenaam. Verder wil de ondertitel Wat is er 
misgegaan in de r.-k.kerk niet de hele geschie-
denis van de kerk aanduiden, maar de ‘ver-
goddelijking’ aangeven van wat ‘menselijk’ 
had moeten blijven. Ook bedoelt het boekje de 
weg terug te wijzen naar de eenvoud van het 
christen-zijn om er het nieuwe mee op te bou-
wen. Velen hebben al hun bewondering uitge-
sproken over het boekje dat maar € 5,- kost. 
Mijn verdriet over de misstappen en gesprek-
ken met christenen in de war waren het motief 
dit boekje te schrijven. Ik ben er een jaar mee 
bezig geweest. Wie weet geeft het velen met 
Kerstmis wat rust en vertrouwen. Voor alle 
Roerommers een Zalig Kerstfeest en ‘groen’ 
Nieuwjaar. Hartelijke groet.

Ben Strik

Uit onvrede

Over wat is er met ons bisdom Den Bosch 
gaande is begin ik me steeds meer zorgen te 
maken. Want wat te zeggen van het besluit 

van enkele goede pastors uit ons bisdom om ont-
slag te nemen, omdat zij zich niet meer kunnen 
verenigen met de conservatieve opstelling van de 
hulpbisschop, die het liefst terug wil in de tijd, 
terwijl juist een soepele houding in deze tijd beter 
zou passen. Dit wordt gezien door gelovigen die 
midden in het leven staan en derhalve kunnen 
weten hoe de wereld momenteel in elkaar zit.

Ria Lemmers-Dekkers, Beneden-Leeuwen

kerst: geloven of doen?

op de radio hoor ik 
vlak voor kerst de uitzending

vanuit het glazen huis, 
inmiddels uitgegroeid  

tot een nationaal symbool van 
saamhorig, verantwoordelijk zijn, 

van delen en solidariteit

ik luister stil, onder de indruk 
van wat mensen heeft bewogen 
onbaatzuchtig de hand te reiken 
naar vrouwen in oorlogssituaties

met een enthousiasme, inzet 
om warm van te worden

doof zijn ze voor de stemmen 
die ervoor pleiten dat derden  

de eigen boontjes moeten doppen, 
dat onze vrijheid in het geding is, 

onze waarden bekneld raken 
tussen invloeden van buiten, 

ze hebben er, gelukkig, 
geen boodschap aan en houden 
daardoor onze oer-waarden van 
tolerant, rechtvaardig zijn levend

op de radio hoor ik vertrouwde 
klanken van bekende artiesten 
die kerst bezingen in liederen 

als ‘white christmas 
lonely this christmas

last christmas 
driving home for christmas’, 
in teksten die gevoelig vragen  

om warmte, huiselijkheid, liefde

in de kerk hoor ik 
over een pasgeboren kind, 
dat met open ogen kijkt, 

onvoorwaardelijk vertrouwt 
op zijn omgeving 

en ons uitnodigt, uitdaagt 
onze oude kijk te herzien, 
vooroordelen te slechten, 
opnieuw op weg te gaan; 

een mooie gedachte 
maar die omzetten in daden 
is een echt serious request

Ad Wagemakers
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Peer Verhoeven

Ben je waardigheid bewust 

Neem je nu eens voor om ’s morgens
niet de dag binnen te vallen maar 
eerst te ontwaken, rustig te aarden ...

Neem je nu eens voor om je overdag
niet te laten opjagen maar met 
liefde en plezier je werk te doen ...

Neem je nu eens voor je ’s avonds 
niet helemaal te laten pakken maar
tot rust en tot jezelf te komen ... 

Vanuit eigen binnenste

Ik meende ook 
de Godheid woonde verre,
in eenen troon, 
hoog boven maan en sterre
en ik hefte menigmaal mijn oog
met diep verzuchten naar omhoog;

Maar toen gij u beliefde t’openbaren,
toen zag ik niets van boven nedervaren,
maar in den grond van mijn gemoed,
dáár wierd het lieflijk en zoet.

Daar kwaamt gij 
uit der diepten uitwaarts dringen
en als een bron 
mijn dorstig hart bespringen,
zodat ik u, o God, bevond
te zijn de Grond van mijnen grond ....
(Verre God? Jan Luijken, 1649-1712)

Bij het afscheid van een jaar ‘kerk in cri-
sis’ is het beter de crisismomenten in de 
kerk niet nog eens op te sommen, maar 
aan de voet van ’t nieuwe jaar richtingwij-
zers te zoeken uit de grote vloed uitspra-
ken en gedachten over de toekomst, waar-
van er sommige al eeuwen oud en andere 
van zeer recente datum zijn. Ze hebben 
gemeen, dat het goddelijke, het heilige 
geen door kerk of wijding ‘toegevoegde 
waarde’ aan de ‘profane, heidense’ mens 
of wereld is, maar dat het goddelijke en 
heilige met het leven zelf gegeven is. Dit 
kunnen kerk en maatschappij erkennen 
en belijden maar ook ontkennen en loo-
chenen. Vanuit dit nieuwe of hernieuwde 
besef van de met-het-leven-gegeven heel- 
en heiligheid, dat onweerstaanbaar in op-
mars is, zijn er andere gedachten gegroeid 
over kerk, ambt en sacrament dan tot nu 
toe verkondigd en beleefd. Deze confron-
tatie van verleden met heden en toekomst 
geeft wrijving en conflict, maar hoe dan 
ook: de toekomst komt nabij; en wat het 
verleden ook doet: de toekomst heeft de 
mens. Zoveel mensen verliezen hun ver-

trouwen in het kerkinstituut omdat dit 
opgebouwd is en zich staande wil houden 
vanuit een andere religiositeit dan onder 
de mensen van nu leeft en door hen on-
ontkoombaar wordt beleefd. Ben je be-
wust van je waardigheid. 

Er komt een nieuwe religiositeit, 
die enge oude geloofsvormen achter 
zich laat en aansluit bij de traditie 
van innerlijk ervaren en mystiek. 
De kennis die daaruit voortkomt 
is in wezen zelfkennis en tegelijk 
‘kennis met het goddelijke’. 
Ze leidt niet tot moord en doodslag, 
zoals angstig dogmatisme doet, 
maar is eerder levengevend. 
Wie woont in het mysterie zal in alles 
en iedereen datzelfde mysterie zien, 
respecteren en liefhebben.
(Hein Stufkens 1947, rechtsfilosoof) 

Een sluier

De bomen verloren hun tooi;
de akkers liggen leeg en
de hemel donkert vroeg.

Het wordt stil; een sluier
van zwanger zwijgen
spreidt zich over de aarde.

Als dauw in de morgen
als schemer in de avond
daalt er rust over het land.
 
En in het diep van hun hart
hunkeren mensen naar 
die rust, dat licht, die vrede -

naar U bij wie wij hopen 
thuis te komen en 
geborgen te zijn. 

Elkaar

Elkaar een zegen zijn:
geluk van harte delen,
iedereen alle goeds toewensen
en het oprecht gunnen. 
Kopschuwen en eenzamen 
aanspreken en opzoeken ...
Belóven en dóén.

Elkaar een zegen zijn:
optrekken met die 
alleen niet kunnen; 
voorgaan die de weg kwijt 
het spoor bijster zijn.
Helpen die hulp behoeven.
Ben blij dat je het kunt.

Elkaar een zegen zijn:
sober en bescheiden leven, 
voor anderen uit de mond sparen;
het leven beleven als gegéven. 
In geluk genade smaken,
bij pijn vertrouwen houden.
Zalig het leven met en voor elkaar.

‘Er is iets nieuws op komst’ zei de profeet Jesaja en vervolgde met ‘Ja, het is 
er al. Dat jullie dit niet zien!’ Deze blindheid verbaast mij ook wanneer ik op 
de dag van vandaag de kerkelijke overheid in ons land vanuit een voorbije re-
ligiositeit bezig zie en hoor. 

Er is iets in de dingen dat ontroert, 
Het is niet de schoonheid van bloemen. 

Het is daarin, daarachter, 

daarboven, daaronder.
Het is dieper in de grond.
(Pieter Geert Buckinx, 2008)

(© Foto: Toon van der Heijden, bloem)
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zoveel mogelijk onder de mensen te ver-
spreiden. In het boek Daniël worden dro-
men waarin God zijn geheime plannen 
over de toekomst bekend maakt mysteriën 
genoemd. Verder heeft het woord myste-
riën in het Oude Testament een duidelijk 
eschatologische klank. De joodse apoca-
lyptiek stelt zich voor als de openbaring 
van mysteriën die betrekking hebben op 
de oorsprong en het wezen van hemel en 
aarde; in het bijzonder van de toekomst 
van Israël en het einde van de wereld. 
Meestal wordt een ziener of zieneres in de 
mysteriën ingewijd door een engel, die de 
geheime plannen van God ontsluiert.

Nieuwe Testament
De evangelist Marcus noemt het Rijk Gods 
een goddelijk geheim (Mc. 4,26-29). Lu-
cas meldt in zijn evangelie, dat het door 
God alleen aan een kleine kudde van ge-
lovigen geopenbaard wordt, omdat alleen 
zij die in Jezus geloven kunnen begrijpen 
dat Gods Rijk in aantocht is en al verwe-
zenlijkt gaat worden (Lc.12, 32). In deze 
context licht de evangelist Matteüs toe, 
dat in de werken van Jezus het Rijk Gods 
zich al manifesteert (Mt.12, 28). Aan de-
genen die buiten de gemeenschap van ge-
lovigen staan wordt het Rijk Gods alleen 

Een mysterie is iets onbegrijpelijks waar-
voor geen verklaring of dat zeer ingewik-
keld of geheimzinnig is. Het begrip is 
afkomstig uit de religieuze wereld. Het 
woord wordt wel afgeleid van het Griekse 
muein, wat de ogen of de mond sluiten 
betekent. We kennen het woord vooral 
uit de zogeheten mysteriegodsdiensten, 
maar het wordt ook in andere contexten 
gebruikt. Vanaf Plato betekent het ook ge-
heime leer; in de taal van de Gnosis een 
geheime goddelijke openbaring; in de to-
verkunst is het een toverformule of toverri-
tus en in de omgangstaal een geheim.

Oudheid
De mysteriegodsdiensten ontstonden in 
de Hellenistische periode en de Romein-
se keizertijd. Het waren religies waarin 
oosterse cultusvormen vermengd waren 
met elementen uit de Grieks-Romeinse 
godsdiensten. De mysteriën waren de ge-
heime cultusvormen waaraan men alleen 
mocht deelnemen na een voorafgaande 
inwijding. Ook in de voor-hellenistische 
tijd was er al sprake van dergelijke myste-
riën. De bekendste zijn die van Demeter, 
de Eleusinische mysteriën, de Orphische, 
die van de Cabiren van Samothrace en die 
van Dyonysos. Van deze laatste god zijn 
vooral de extatische riten bekend gebleven 
die orgia werden genoemd en in een latere 
tijd de Bachanalia, die in 186 v. Chr. door 
de Romeinse senaat werden verboden. 
Er waren verschillende graden van inwij-
ding zoals de voorlopige inwijding en het 
hoogste aanschouwen. De ingewijden zou 
een beter lot in het hiernamaals ten deel 
vallen. Uit de hellenistische periode zijn 
de bekendste de mysteriën van de zon-
negodin Isis (uit Egypte), Cybele en At-
tis (uit Phrygië in Klein-Azië) en Mythras 
(uit Perzië). In zijn Metamorphoses geeft 
Apuleius een beschrijving van het inwij-
dingsritueel van de Isismysteriën. De zin 
daarvan was dat de mens door het onder-
gaan van het ritueel tot een nieuw leven 
herboren werd. 
 
Oude Testament
In het Oude Testament komt het woord 
alleen voor in de latere boeken en heeft 
daar de betekenis van geheime rite of ge-
heim. In de boeken van de wijsheid wordt 
de leer over het wezen en de oorsprong 
van de wijsheid als de openbaring van de 
mysteriën voorgesteld, in de betekenis van 
de goddelijke geheimen. Maar ze worden 
daar niet aan ingewijden voorbehouden, 
maar in het openbaar verkondigd om ze 

in parabels - vergelijkingen - doorgege-
ven. Daarin wordt slechts de aard van het 
Rijk Gods belicht zonder dat het in zijn 
volledige werkelijkheid kenbaar gemaakt 
wordt. Bij Paulus is een mysterie een god-
delijk geheim dat alleen door openbaring 
gekend kan worden. Het centrale onder-
werp ervan is het goddelijk heilsplan dat 
door Jezus’ kruisdood verwezenlijkt is. 
Daarom spreekt hij zowel van het myste-
rie van Christus als van het mysterie van 
God, van Gods wijsheid en Gods wil. Zo is 
mysterie bij Paulus hetzelfde als het evan-
gelie dat hij verkondigt, namelijk dat van 
Christus in ons. Hij spreekt dan ook van 
het mysterie van het geloof. In zijn brie-
ven worden verschillende thema’s daaruit 
als mysterie aangeduid, zoals bijvoorbeeld 
het geheime plan van God, waarin de ver-
stoktheid van Israël het heil van de hei-
denen dient, de opstanding op de jongste 
dag en de symbolische betekenis van het 
huwelijk als de eenheid tussen Christus 
en de Kerk.

Traditie
Door de kerkvaders werd de term myste-
rie vooral toegepast op de gebeurtenissen 
in het leven van Jezus. Deze benadering 
heeft mede geleid tot een volksvroomheid, 
waarbij het contact met de Schrift en met 
de theologie verloren ging. Als voorbeeld 
worden wel de geheimen van de rozen-
krans genoemd. Deze laatste worden in 
Vlaanderen nog altijd mysteries genoemd. 
De laatste eeuwen werd het mysterie in de 
theologie verengd tot geloofsgeheim dat 
de menselijke rede niet kan bevatten en 
dus ook niet achterhalen. Zo werden bij-
voorbeeld de sacramententheologie en de 
leer over de heilige Drieëenheid uiteenzet-
tingen met het rationalisme. Als reactie 
daarop werd door het kerkelijk leergezag 
het mysterieuze karakter van de Openba-
ring benadrukt en op het Eerste Vaticaans 
Concilie (1878/79) tot dogma verheven. 
Latere ontwikkelingen, met name naar 
voren gebracht op het Tweede Vaticaans 
Concilie (1962-1965), zijn de exegetische 
herbronning van de geloofsgeheimen en 
een nieuwe theologie van het schriftuur-
lijk en oud-christelijk mysterie-begrip.

Onbegrijpelijk
Niet alleen in de godsdienst maar ook in 
het profane leven stuiten we steeds weer 
op het geheim. Is er leven op andere pla-
neten? Hoe staat het met het monster van 
Loch Ness? Wanneer is het station van 
Arnhem gereed? Wat doen de Grieken? 
Niemand die het weet. Het zijn allemaal 
mysteries!

Gérard van Tillo

Mysterie

Het mysterie speelt in de godsdienst een grote rol. Ook in de bijbel, de christe-
lijke geloofsleer en de kerkelijke traditie neemt het een belangrijke plaats in. 
Welke betekenissen kan het woord mysterie hebben? Wat is daarvan nog actu-
eel?

Jezus' geboorte, glas in loodraam Jozefkapel Hil-
leshagen, 1950, kunstenaar onbekend, foto Kerkge-
bouwen in Limburg
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Redactie

Samen op pad

In elke aflevering van De Roerom gaat de aandacht ook uit naar mensen met 
een beperking in de ruimste zin van het woord. Wat doen zij en wat wordt er 
met en voor hen gedaan? In deze aflevering een verhaal van Karen den Dekker 
over kookles voor kinderen met autisme. 

Rick en Roy

Siem

Bij Kinderkookschool In Kaatjes Keuken 
in Geldrop kunnen kinderen en jongeren 
met autisme kookles volgen. Tijdens de 
kookles maken zij meerdere gerechten en 
helpen bij de afwas. De kinderen leren ko-
ken voor de ontspanning. 

Plezier en vertrouwen
Ze maken bijvoorbeeld een broodje ham-
burger, een cake, een ovenschotel of een 
salade. Wat ze maken mogen ze mee naar 
huis nemen, want ze vinden het erg leuk 
om hun familie van hun gerechten te la-
ten proeven. De les en de recepten wor-
den voor de kinderen gevisualiseerd. Er 
kunnen maximaal vier kinderen - tussen 
de 6 en 18 jaar - deelnemen. De recepten 
krijgen de kinderen mee naar huis. De 
kookles vindt plaats op zaterdag. Doel is 
te leren koken voor je plezier en voor je 
zelfvertrouwen.

Kleine groep
Karen den Dekker geeft deze kookles-
sen aan huis. Het idee hiervoor ontstond 
toen één van haar cursisten op de gewone 
kookles autisme bleek te hebben. Hij wil-
de graag meer kookles, maar dan in een 
kleiner groepje. Dankzij het PGB was het 
mogelijk om kookles te geven aan kleine 
groepjes kinderen met autisme. Karens 
eerste cursist is nu eerstejaarsleerling aan 
de Rooi Pannen in Eindhoven. Hij wil kok 
worden.

Inmiddels geeft ze vijf jaar met heel veel 
plezier kookles aan deze kinderen. Omdat 
er wel voor kinderen met een verstandelij-
ke handicap maar niet voor kinderen met 
autisme kookboeken bestonden, besloot 
ze zelf een kookboek te maken. Eerst per-
fectioneerde ze haar eigen recepten voor 
deze doelgroep. Daarna ging ze samen-
werken met uitgever Graviant om samen 
tot een mooi boek te komen.

Beste initiatief
Een recept uit het Autisme & Koken-boek 
bestaat uit 6 foto’s en maximaal 20 blok-
jes tekst. Het boek is voor beginnende 
koks en voor kinderen met autisme om te 
leren koken voor hun ontspanning. Op 14 
november is dit boek gekozen tot kook-
boek van het jaar in de categorie beste ini-
tiatief. Een van de bijzondere dingen van 
het boek is dat alle recepten gelamineerd 
zijn. 
Leg het boek dus gerust in de keuken. 
Wordt erop geknoeid dan kun je dat weg-
vegen met een vochtig doekje. De teksten 
zijn bijzonder eenduidig en de foto’s heel 
rustig.

Perfect boek
Uit het juryrapport: ‘Een receptenboek 
dat in alle facetten perfect aansluit bij de 
beleving van mensen met een autistische 
aandoening. Het boek bezit de ouderwetse 
drie ‘R’ren: Rust, Reinheid en Regelmaat. 
Rust in opbouw en vormgeving, Reinheid 
in de vorm van geplastificeerde bladen en 
Regelmaat door de repeterende werking 
in de opbouw van de receptuur. Het kook-
boek is voor de volle 100% op functiona-
liteit gericht. Een perfect voorbeeld, doel-
groepgericht, dat navolging verdient.’ Het 
Autisme & Koken-boek is te koop via inter-
netboekwinkels en bij sommige boekwin-
kels in Nederland. De schrijfster hoopt dat 
het boek bij veel gezinnen met een kind 
met autisme in de keuken komt te liggen. 
Informatie: www.inkaatjeskeuken.nl 
inkaatjeskeuken@onsmail.nl

Karen den Dekker Autisme & Koken
Stap voor stap kookboek voor kinderen 

en jongeren, 2011; ISBN 978 90 7512 994 6 
€ 24,95
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Een betere naam 
Huub Schumacher

Kort na Jezus’ heengaan gebruikten zijn 
volgelingen voor het ritueel waarin ze 
zich met Jezus en God verenigden graag 
de naam Het breken van het brood. Dit be-
tekent op z’n joods gewoon eten. Een bin-
nenwereldse naam met een binnenwereld-
se betekenis; niets geheimzinnigs. Maar 
hoe goed gekozen ook - het gáát immers 
om concreet eten - toch kleefde aan die 
naam een nadeel. Het bijzondere gevoel 
bij het breken van het brood sprak niet uit 
deze naam. Het breken van het brood tóén 
door Jezus klonk er niet in door. 

Bijeenkomst
Er groeide al snel een tweede aanduiding: 
Syntaxis. Letterlijk betekent dit ‘bijeen-
komst, vergadering; in het Latijn: ‘eccle-
sia, bijeenkomst’. Deze naam zei heel uit-
drukkelijk dat het bij het samenkomen als 
gelovigen met Jezus om gemeenschaps-
vorming gaat. Een aanwinst dus. Maar 
toch verwoordt deze naam niet het eigene 
van die bijeenkomst, datgene waarom het 
christenen te doen is wanneer ze samen-
komen. Er zijn zoveel bijeenkomsten, ver-
gaderingen, waarbij het niet over Jezus 
gaat ...

van de twee vorige namen - samenkomen 
en het brood breken - achterwege bleef. 
En zo ging het maar door, van oud naar 
nieuw … Eucharistie werd veel later weer 
Misoffer. Begrijpelijk in een tijd zoals de 
Middeleeuwen - en zelfs nog de onze - 
wanneer de leiding van de Kerk sterk de 
behoefte heeft om vooral het geheim van 
de priesterlijke consecratiewoorden te ac-
centueren die brood en wijn pas echt ver-
anderden in lichaam en bloed van Chris-
tus. Misoffer, zo moest het heten! 

Gedachtenis Laatste Avondmaal
Onze tijd kan maar moeilijk overweg 
met Misoffer; wij leggen weer andere ac-
centen. Onder invloed van het Tweede 
Vaticaans Concilie - een halve eeuw ge-
leden! - greep men terug naar de oude 
benaming Eucharistie. Het al genoemde 
nadeel van die naam wordt echter ook nú 
gevoeld. Dit heeft eraan bijgedragen dat er 
in de moderne theologie weer een nieuwe 
naam opkomt die vermelding verdient. 
Met name in de tijd van nu waarin velen 
langzamerhand wars zijn van alle door de 
kerkleiding bewust in stand gehouden ge-
heimzinnigdoenerij rond dit ritueel. Het 

mei voelen mensen zich opnieuw één met 
allen die voor onze vrijheid hun leven ga-
ven. Bij gedenkende mensen gebeurt iets.

Zichzelf herkend
Bij ons ritueel gaat het ook om geden-
ken. Wij gedenken niet het breken en de-
len van brood en beker; dat was ten tijde 
van Jezus immers het gewone alledaagse 
gebaar van de vader of de gastheer. Daar 
hoeft geen aparte gedachtenis voor te zijn. 
Het gedenkwaardige is juist dat Jezus bij 
deze laatste maaltijd - dit Laatste Avond-
maal - ineens, spontaan zichzelf herkende 
in wat daar op tafel stond! Als bij verras-
sing ziet hij daar dat brood en die wijn 
als symbool, als beeld van zichzélf! Deze 
man, die al langer hoopte dat zijn vertrou-
welingen hem straks - als het met hem 
verkeerd afliep - niet zouden vergeten, 
zich zelfs met hem zouden assimileren … 
die man zag zichzelf onverwacht verbeeld 
in wat op tafel stond! Hij moet geroepen 
hebben: Eet dit, drinkt dit, mijn lichaam, 
mijn bloed, want dan kan ik toch - wat er 
ook gebeurt - werkelijk met en in jullie 
meegaan. 

Niets geheimzinnigs
Jezus ziet, in al zijn onverwachte creati-
viteit, zichzelf tijdens dat wat wij Laat-
ste Avondmaal noemen als bij ingeving 
symbolisch uitgebeeld in wat daar toen 
op tafel stond. Dit is voor ons, eeuwen la-
ter, goed voor te stellen. Daar zit niets ge-
heimzinnigs aan. ‘Het is dus maar symbo-
lisch’ hoor je al zeggen. Ja, maar symbo-
lisch is ook werkelijk! Vraag het maar aan 
de weduwnaar die de ring van zijn vrouw 
aan de zijne heeft laten vastsolderen. 
Het enige wat van rond de tafel samenko-
mende christenen gevraagd wordt is dat 
ze zich deze bijzondere creatieve herken-
ning van Jezus -‘Lieve mensen, Dit ben 
ik!’- realiseren. Wanneer ze vervolgens 
die gaven werkelijk in de mond en tot 
zich nemen dan drukken ze met hart en 
ziel uit dat ze zichzelf, nu vandaag, men-
taal met hem vereenzelvigen. Gedachte-
nis van het Laatste Avondmaal is voor mij 
een goede nieuwe naam. Met dank aan 
Roger Lenaers! 

In de eerste maand van het nieuwe jaar is ieders fantasie nog fris. Waarom De 
Roeromlezers niet iets aanbieden wat mijzelf best wel raakt: een andere naam 
voor Eucharistie? Die voor mij betere naam kwam ik tegen bij Roger Lenaers 
sj in zijn, voor mij, verhelderende boek Al is er geen God-in-den-hoge. 

Eucharistie, Dankzegging
Een derde naam werd geboren: Eucha-
ristie, dankzegging. In de tweede, derde 
eeuw raakte men in de samenkomsten 
om het brood te breken steeds meer gebi-
ologeerd door de gewoonte een uitgebreid 
dankgebed te zeggen vóór het eten. Het 
nadeel van deze naam was dat het eigene 

gaat om de benaming Gedachtenis van 
het Laatste Avondmaal. Het begint met 
Gedachtenis, een binnenwerelds begrip. 
Mensen hebben er behoefte aan iets in-
grijpends van vroeger, iets wat hen diep 
geraakt heeft te gedenken; zoals het ster-
ven van een geliefde, een tsunami, de val 
van de Berlijnse Muur ... In de stilte van 4 

Elim
15 febr. 20.00-22.00 u. Elimzaal: 
Thuiskomen bij God.
(013) 463 85 05
stiltecentrum@elimgroep.nl  

Salesianum
25 jan, 1, 8 febr 20.00-22.30 u. Rond 
Henri Nouwens’ Eindelijk thuis.
(073) 549 56 71 www.oblaten.osfs.nl  
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Van 2011 naar 2012

O december

In de nacht met maan en
wolken, overdag met wind en
regen; lege bomen, natte
straten; hoor je niet de boeman
praten?

Leegte hangt over de stad en
op de markt zuchten de
kroegen; theetje drinken,
neutje pakken, heb je zin om
door te zakken?

Mensen zoeken sparren uit
met naalden die niet mogen
prikken; kerstgeblink en
arrenslee; zing Jingle bells en
zing Avé!

In de winkels dromt de massa
langs de schappen vol met
welvaart; op de markt dreunt
kerstmuziek; rode mutsjes,
boom met piek.

Hoog geloven, stil verankerd
in het zoeken en het hopen op
het vredeskind beloofd;
hebzucht heeft het
weggeroofd.

Tijd van rust en tijd van
heimwee, tijd van wachten op
een kind; tijd van oudjes,
jonge mensen, tijd voor post
met vredeswensen.

Frans Boddeke 
en Ine Verhoeven

Een keuze uit de gedichten en 
gedachten die deze maand of 
al eerder ons zijn toegezonden 
of waar de redactie zelf tegen-
aan gelopen is. Met veel dank 
aan alle inzenders. 

Jona Deetman

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: 
‘Ga naar Ninivé en verkondig er de bood-
schap die Ik je ingeef.’ Jona ging op weg 
zoals bevolen. Ninivé was wel drie dagrei-
zen groot. Jona trok een dagreis ver de stad 
binnen en preekte: ‘Over veertig dagen 
vergaat Ninivé!’ De mensen van Ninivé ge-
loofden Gods woord, kondigden een vasten 
af en van groot tot klein deden allen het 
boetekleed aan. God zag hoe ze zich be-
keerden. Hij kreeg spijt van zijn dreiging 
en voerde deze niet uit. (Jona 3,1-5.10)

Anno 2011 werd het woord des Heren ge-
richt tot Deetman: ‘Ga naar het Roomse 
rijk, Ninivé, het rijk van kerkelijke lei-
ders, priesters en geestelijken en verkon-
dig er de boodschap die Ik je ingeef.’ En 
Deetman begaf zich op weg naar dit aard-
se rijk met de bijna onmogelijke opdracht 
die de Heer hem gegeven had. Het Room-
se rijk was geweldig groot; wel drie dag-
reizen vliegen. En Deetman begon het rijk 
binnen te trekken en hij preekte aldus: 
‘Nog veertig dagen en het Roomse rijk zal 
vergaan als de kerkelijke leiders, priesters 
en geestelijken geen maatregelen treffen 
om beschadigde en gefrustreerde gelovi-
gen tegemoet te komen en te erkennen dat 
er grote, bijna onherstelbare fouten zijn 
gemaakt. De kerkelijke leiders van het 
Roomse rijk geloofden Gods woord, kon-
digden een vasten af en van groot tot klein 
deden allen het boetekleed aan. Ze erken-
den alle fouten en tekortkomingen en 
kwa men de slachtoffers tegemoet. God zag 
wat ze deden en hoe ze zich bekeerden. 
Hij kreeg spijt van zijn dreiging en voerde 
deze niet uit. Hij hoopte dat de gelovigen 
hun leiders de kans zouden geven het ver-
trouwen in zijn Woord terug te winnen.

Frans Jorissen, Uden 

Kerkelijke wet

Het komt de christengelovigen 
onverminderd toe 
vrij verenigingen te stichten 
en te leiden met doelstellingen 
van caritas of bevordering van 
de christelijke roeping in de wereld 
en bijeenkomsten te houden 
om deze doelstellingen 
gemeenschappelijk na te streven.

Uit het kerkelijk wetboek art. 215
Gelezen in Kapelbrief Gemert 226

Vrouwenkwaal

Mogelijk 
heeft u het al gehoord
hoe wreed mijn nachtrust 
wordt verstoord.
Niet door het geluid van dieren
of kinderen die maar blijven klieren.
Ook word ik nachtelijk niet gekweld
door nachtmerries vol van geweld.
Nee, dat alles is het niet
waardoor ik ’s nachts 
steeds wakker schiet.
Ook komt het niet 
door het avondeten.
Maar waardoor wel 
wilt u nu weten.
Nou, zelfs als ik 
mijn beste beentje voorzet.
moet ik meermaals 
door kramp uit bed.

Anne Franken 6-10-2011

Andere koek

Een priester bij ons op de hoek
Stond bij het bisdom 
als zondig te boek
Maar toch bleef hij trouw
Aan God en zijn vrouw
En dat is heel andere koek !

Sint en Piet

Gevleugelde woorden - heimwee naar het oneindige doet ons weer even dromen van thuis (Louis Nabbe) 
(© foto: p. reesink)
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Henk Peters

Ik betaal wat ik haal

Voor niks gaat de zon op. Wat voor niets is heeft weinig waarde. Maar we vin-
den het wel een sport om goedkoop of althans zo goedkoop mogelijk aan pro-
ducten en diensten te komen. Het grote aantal vrijwilligers - zeker ook in pa-
rochieverband - geeft van de andere kant aan dat ook niet altijd alles betaald 
hoeft te worden. 

Voldoening omdat je een ander een dienst 
hebt bewezen, wordt over het algemeen 
al genoeg betaling gevonden. In kerkelijk 
dienstwerk heeft er zich nooit iemand om 
bekommerd of elk uur betaald werd en 
elke dienst kostendekkend was. De kerk 
had haar inkomsten en die stonden niet in 
rechtstreekse relatie met ontvangen pro-
ducten of diensten.

Vloeken in de kerk
Misschien wordt het als een ongepast 
voorbeeld gezien, maar wanneer elke uit-
vaart - gebouw, verwarming, personele 
inzet - minimaal kostendekkend moest 
zijn, dan zou er met de prijsstelling van 
een kerkelijke uitvaart fors wat dienen te 
gebeuren. De uitvaartondernemer heeft 
er merkbaar beter kijk op. En deze laat-
ste wordt begrepen en van de kerk vindt 
men het vaak onbegrijpelijk dat het ook 
nog geld moet kosten. Strikt economisch 
gezien, zijn er al zeer veel weekenddien-
sten in ons land waar elke keer veel geld 
bij moet. De relatie tussen diensten in 
kerkelijk verband en kosten wordt niet 
vanzelfsprekend gelegd. Erger nog: pra-
ten over geld is vloeken in de kerk. Het 
spreekwoord ‘Als de boer niet meer klaagt 
en de pastoor niet meer vraagt ...’ roept bij 
iedereen ook een beetje het gevoel op dat 
het van beiden een gewoonte is om te kla-
gen en te vragen, maar wel een gewoonte 
die lang niet altijd terecht is.

Meer baten
In een ledenwervingsgesprek van de ka-
tholieke bond voor ouderen (KBO) werd 
bij herhaling als het belangrijkste argu-
ment genoemd dat de voordeeltjes die 
door een lidmaatschap binnen bereik ko-
men vele malen hoger zijn dan de contri-
butie. Een solidariteitsbijdrage of een bij-
drage die ook het onmiddellijke voordeel 
niet in beeld brengt kun je steeds moei-
lijker aan mensen vragen. Daar zijn we 
steeds minder in geïnteresseerd. ‘Iedereen 
moet zijn eigen zaakjes geregeld zien te 
krijgen; dat moet ik óók!’ ‘Ik betaal alleen 
voor wat ik haal.’

Uit giften bekostigd
Geld is psychologie. Economie is gevoel. 
Het is geen redelijkheid die dit aanstuurt. 
Maar hoe beïnvloed je de procesgang als 
het over dit soort zaken gaat? Het kerk-
bedrijf moet nieuwe wegen zoeken. Haar 
traditionele producten en diensten zijn 
niet kostendekkend. Alles wat er van de 

kant van de kerk wordt aangeboden en 
geörganiseerd mag geen één-op-één rela-
tie hebben met geld. Dat moet liefdewerk 
zijn. Kerkelijke activiteiten hebben nooit 
in het perspectief gestaan van de toets dat 

ze declarabel moesten zijn. Kerkelijke ac-
tiviteiten werden bekostigd uit ‘giften’ die 
om-niet werden gedaan, - en het kon voor 
het hiernamaals geen kwaad. Maar omdat 
er nooit een relatie is gelegd tussen pro-
duct/dienst en kosten hebben mensen ook 
het vermoeden gekregen dat kerken dan 
dus ook wel schat- en schatrijk moeten 
zijn. Want wie afhankelijk van giften - ie-
dereen kent zijn eigen ‘gulheid’- toch kan 
blijven draaien moet uit een onuitputtelij-
ke bron kunnen putten.

Bronnen drogen op
Maar die onuitputtelijke bronnen dro-
gen op. Gelukkig heeft de overheid veel 
kerkelijk dienstwerk tot eigen corebusi-
ness - groot aandachtsveld - gemaakt. Na 
onderwijs en gezondheidszorg gebeurde 
dit in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw ook met het club- en buurt-
huiswerk, jeugd- en jongerenwerk, maat-
schappelijk werk en jeugdhulpverlening, 
armenzorg en later met zorg voor migran-

ten en opvang van vluchtelingen. Bedrijfs-
pastoraat (DISK), Vredes- en Milieubewe-
ging, ontwikkelingsorganisaties hielden 
het nog even vol, evenals de Identiteits-
begeleiders voor het onderwijs (SOL) die 
konden draaien op een soort cofinancie-
ring van parochies, orden en congregaties 
aan de ene kant en overheden aan de an-
dere kant. Maar die bronnen verdampen 
in een rap tempo door vergrijzing van or-
den en congregaties en/of overheidsbezui-
nigingen.

In de verdrukking
Als solidariteitsbijdragen geen betrouw-
bare inkomstenstroom meer garanderen, 
- als de kerk niet duidelijk krijgt gemaakt 
dat ook zij niet van lucht alleen kan le-
ven, - als het volk Gods niet wil gaan be-
talen voor iets wat ze altijd voor niets 
konden krijgen en als Ik betaal enkel wat 
ik haal het adagium is geworden, dan ko-
men allerlei zaken die we tot nu toe op 
ons kerkelijk fatsoen trokken in de ver-
drukking. 

Er valt blijkbaar veel te halen! (© Foto: Berna Verhoeven)

Begijnenhofgesprekken
12 febr. 10.30-12.30 u. De Herberg: 
Duivels, heksen en geesten in de 
Kempen; geloof of bijgeloof.
(040) 242 12 63
begijnenhofgesprekken@kpnmail.nl
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In een reactie op het rapport verklaarden de 
bisschoppen en de bestuurders van de KNR ge-
schokt te zijn door het seksueel misbruik van 
minderjarigen en de praktijken die door het 
eindrapport beschreven worden. ‘Het vervult 
ons met schaamte en verdriet.’ Zij waren de op-
drachtgevers voor dit onderzoek en de wil om 
schoon schip te maken heeft indruk gemaakt op 
voorzitter Wim Deetman. In het voorwoord van 
het rapport schrijft hij: ‘Hun openheid, transpa-
rantie en medewerking hebben mij aangenaam 
verrast.’

Geen krediet
Die houding heeft hen vooralsnog geen krediet 
opgeleverd. Dit kwam pijnlijk aan het licht in 
de uitzending van het programma Nieuwsuur 
op 16 december. Aartsbisschop Eijk en Cees 
van Dam, voorzitter van de KNR, zaten in de 
nationale beklaagdenbank. Wat zij zeiden deed 
er nauwelijks toe. De uitzending vanuit Fe-
lix Meritis in Amsterdam was helemaal aan de 
kwestie gewijd. Presentator Twan Huys ontving 
naast Eijk en Van Dam ook commissievoorzit-
ter Wim Deetman, diverse slachtoffers van sek-
sueel misbruik en letselschadeadvocaat Martin 
de Witte. 

Blijft hangen
De slachtoffers beschouwen het rapport als een 
vanzelfsprekende erkenning die veel te laat 
kwam. Het rapport is voor hen - terecht - nog 
geen akte van genoegdoening maar eerder één 
van achterstallig onderhoud. Na lezing van het 
rapport blijft er een treurig gevoel van bevreem-
ding hangen bij de feiten dat het zo lang heeft 
moeten duren voordat misbruik erkend werd 
en dat er maar zo mondjesmaat aan genoegdoe-
ning werd gewerkt. De woede en frustratie over 
het jarenlange gebrek aan erkenning van het 
leed van de slachtoffers zijn onvermijdelijk ook 
gericht op huidige bestuurders. Bestuurders die 
ten tijde van het misbruik zelf misschien nog 
kind of nog niet eens geboren waren. De slacht-
offers van toen en de kerkelijke bestuurders van 
nu, zijn tot elkaar veroordeeld in een bizarre 
tragiek.

Tragiek 
Je kunt ook spreken van een tragiek van geën-
gageerde katholieke christenen - leek, priester 
en religieus - die de falende kerkelijke structu-
ren voor lief hebben genomen in de overtuiging 
dat deze een positief gelovig engagement niet 
vertroebelen. Zij staan voor de opgave om in 
het licht van de naar bovengekomen feiten hun 
inzet voor zichzelf opnieuw te duiden en, wel-
licht, tegenover anderen te rechtvaardigen. 

Juist de katholieke kerk
De protestant Deetman heeft met het rapport 
- onbedoeld - een zeker moreel faillissement 
uitgesproken over de Nederlandse rooms-ka-
tholieke kerk. In de bevindingen en aanbeve-
lingen van het rapport wijst de commissie op 
de morele plicht van de rooms-katholieke kerk 
om de slachtoffers serieus te nemen. Deze mo-
rele plicht weegt des te zwaarder omdat het de 
rooms-katholieke kerk is die zich publiekelijk 
als hoedster van waarden en normen op zede-
lijk gebied manifesteert. Gelijktijdig moet wor-
den vastgesteld dat juist de schending van die 
waarden en normen door personen werkzaam 
in de kerk bij velen een gevoel van ontreddering 
heeft veroorzaakt - aldus de commissie. 

Kerk versus samenleving
Het rapport is van historische betekenis en over-
stijgt het thema van seksueel misbruik. In kerk-
historisch perspectief bezien, krijgt de Kerk via 
dit rapport en alle commotie daaromheen, de 
onbetaalde rekening gepresenteerd van uitgeble-
ven kerkvernieuwing. De tegenstelling binnen 
de kerk die speelde vanaf de jaren zeventig tot 
en met de zachte dood van de Acht Mei-bewe-
ging in 2003 en die lang beschouwd werd als 
een ideologische tegenstelling tussen behou-
dende en progressieve krachten, heeft zich nu 
getransformeerd in een tegenstelling tussen het 
instituut kerk versus de samenleving. Het is de 
samenleving die de kerk om verantwoording 
vraagt en verandering eist. Kerkelijke bestuur-
ders kunnen die eis niet negeren, op straffe van 
betekenisloosheid.

Rob van der Zwan

Kerk moreel failliet

Vrijdag 16 december 2011 presenteerde de onderzoekscommissie naar seksueel misbruik 
van minderjarigen in de r.-k. kerk tussen 1945 en 2010, de Commissie Deetman, haar be-
vindingen in een eindrapport. Uit dit rapport rijst een beeld op van praktijken van seksu-
eel misbruik, taboeïsering van seksualiteit, bestuurlijke halfhartigheid en non-communi-
catie; een cultuur van zwijgzaamheid. Dat alles bij elkaar heeft een maatschappelijke ver-
bazing, een schok en afkeer teweeggebracht. 

Ongegrond en op los zand geraakt, ontaard en tot op ’t bot gekraakt (© Foto: Toon van der Heijden)

De Hooge Berkt
4 febr 10.30-12.15 u.: Het 
belang van het religieuze 
leven. (0497) 55 17 20
bergeijk@hoogeberkt.nl  

Damiaancentrum
Iedere 3e zondag van de 
maand 10.30-12.30 u. St. 
Oedenrode: Gesprek te pas.
(024) 323 70 57 
info@damiaancentrum.nl  

Titus Brandsma
11, 18, 25 jan, 1 febr. 20.00 
u: Beschouwingen over en-
kele psalmen. 
(024) 360 24 21  
titusbrandsma@planet.nl  

Achelse Kluis
13 febr. 20.00-21.00 u. Maria 
Magdalena, mythe en wer-
kelijkheid.
(040) 206 99 55 ( 9.30-
11.30 u, 14.30-17.00 u.)  
abdij@achelsekluis.org

Wereldpodium
27 febr, 5, 12, 19, 26 mrt. 
19.30-22.00 u. Rabobank Til-
burg: Kosmopolitisme. 
(013) 580 01 19 
informatie@
wereldpodium.nl 

La Verna
25 jan, 1, 8, 15, 22 febr, 7, 
14, 28 mrt, 4 april 20.00-
22.00 u.: Chi Neng Qigong-
meditatie in beweging.
(020) 346 75 30
info@laverna.nl 
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Joost Koopmans

De eigen ruimte van de religieuzen

De centrale vraag, vooraf opgestuurd, 
luidde: wat zijn de condities om pastoraat 
vanuit het eigen charisma van een religi-
eus instituut in de toekomst een kans te 
geven? Ook directe collega’s en pastoraal 
werkenden van de instituten waren uitge-
nodigd. 

Ter verdieping
Op de studiedag werden enkele inleidin-
gen gehouden ter informatie en als aan-
bod om het denken over de eigen wijze 
van werken te verdiepen. Op de eerste 
plaats gaf Jos Wouters, norbertijnerabt 
van Averbode, inzicht in de juridische 
ruimte en mogelijkheden die je als reli-
gieus in het pastoraat hebt, nadat Vati-
canum II de positie van de bisschoppen 
versterkte. Thomas Quartier, docent ritu-
ele en liturgische studies aan de Radboud 
Universiteit, besprak hoe je als religieus 
vanuit je spiritualiteit kunt voorgaan in 
de liturgie. Jan Stuyt sj, deken van Nijme-
gen, schetste het palet van verschillende 
vormen van parochiepastoraat in ‘Mon-
nikendam aan de Waal’. Emeritus-hoogle-
raar pastorale theologie Tjeu Kippenberg 
- lazarist - vroeg zich af of de zielzorg van 
religieuzen anders is dan van seculiere 
priesters, - casu quo zou moeten verschil-
len? Tenslotte formuleerde Tjeu Timmer-
mans, karmeliet, vanuit de inleidingen en 
de reacties daarop enkele hoofdlijnen en 
conclusies. Deze bijdrage wil een samen-
vatting zijn van wat naar voren kwam. 

Het eigen charisma
Het fundament voor het eigen charisma is 
gelegen in canon 587: ‘parochiepastoraat 
als eigen werk van een instituut van zijn 
roeping en identiteit.’ Religieuze instituten 
hebben het recht en de plicht die aposto-
laatsvormen die tot hun identiteit en roe-
ping horen te bewaren (676 en 677). Het 
belang van deze principiële bepalingen is 
zonder meer duidelijk. Religieuzen kun-
nen zich er niet alleen door laten leiden 
bij de keuze van hun apostolaatswerk, 
maar krijgen er ook een positie door 
van waaruit ze met bisschoppen kun-
nen overleggen en onderhandelen. Maar 
wat blijkt? Religieuzen noch bisschoppen 
kennen dit ‘nieuwe’ canonieke recht, laat 
staan dat ze zich zouden bekommeren om 
de toepassing ervan. De vraag naar eigen 
roeping, identiteit, charisma, is bij veel re-
ligieuzen te zeer in de academische sfeer 
blijven hangen en te weinig richtsnoer ge-
worden voor de vormgeving van het leven 
in de eigen gemeenschappen. Er wordt 
gezegd dat paus Paulus VI, die zich hard 
heeft gemaakt voor dit canonieke recht, 
teleurgesteld was door deze inertie. 

Eigen identiteit
De roeping en het charisma van religieu-
zen zijn door het Vaticaans Concilie dus 
naar binnen toe versterkt. Dit mag tot fier-
heid leiden: religieuzen mogen, móéten 
zelfs vanuit hun eigen roeping, hun cha-
risma leven. Fierheid, roeping, charisma, 

dienst aan kerk en samenleving drukken 
uit dat religieuzen vanuit een innerlijk 
sterke identiteit op een volwassen en zelf-
standige wijze in kerk en wereld staan 
en vanuit die houding in dialoog treden 
met zowel de kerkelijke als de burgerlijke 
overheid. Het gaat dus niet aan om het 
conflict met lokale leiders maar de eigen 
spirituele ruimte op te zoeken. 

Eigen verantwoordelijkheid
Zoals de bisschop zijn eigen verantwoor-
delijkheid heeft binnen de kerk - name-
lijk het geloof behoeden en de orthodoxie 
handhaven - zo hebben ook de religieuzen 
een eigen verantwoordelijkheid. Waar bij-
voorbeeld de bisdommen in deze tijd weer 
sterk de nadruk leggen op de hiërarchisch 
gestructureerde kerk, ligt het accent van 
een kloosterkerk of parochie eerder op de 
geloofsgemeenschap aan de basis. Vanuit 
hun eigen charisma is de kerk voor religi-
euzen immers op de eerste plaats een zus-
ter- en broederschap. Dat heeft gevolgen 
voor de liturgie, het pastoraat, de vorming 
en de diaconie. 

Liturgie
Vanuit de kloosterlijke gastvrijheid zal de 
liturgie open en gastvrij zijn en vanuit de 
geleefde spiritualiteit heeft zij een bepaal-
de uitstraling en een eigen wijze van vie-
ren. Daarbij staat niet de voorganger maar 
de gemeenschap centraal. Het zal niet 
gaan over kerkstructuren, over geld of het 
gebouw, maar over het geheim van God in 
het leven van alledag. Veel mensen kun-
nen dan wel moeite hebben met godsbeel-
den, maar daarom wordt Hij nog niet in 
de uitverkoop gedaan! Je kunt de beelden 
herstellen voor mensen, maar je kunt ook 
mensen herstellen voor de beelden. De li-
turgie gaat niet meedeinen op de mode, 
maar zal uitgebalanceerd en smaakvol 
zijn. Kortom: kloosterliturgie of liturgie 
door kloosterlingen wordt gevierd vanuit 
de geleefde spiritualiteit die nog altijd van 
belang kan zijn voor mensen die hun ei-
gen geestelijke weg zoeken. 

Pastoraat
Kloosters en kerken door religieuzen geleid 
zijn plekken voor godzoekers. Kloosterpas-
toraat zal dan ook nooit iemand de maat 
nemen bijvoorbeeld omdat zijn of haar ge-
drag afwijkt van officieel kerkelijke regels, 
maar het is gericht op persoonsontwikke-
ling en persoonsgroei. Degene die komt 
aankloppen - kerkganger of voorbijganger - 
zal dus een luisterend oor vinden voor zijn 
verhaal. En als het goed is wordt er een 
ontmoeting tot stand gebracht tussen dat 
kleine en het Grote Verhaal. 

Vorming 
Om het eigen charisma van de door reli-

Het afgelopen najaar kwam een aantal priesterreligieuzen, actief in het pasto-
raat, bijeen in het Franciscushuis in Den Bosch voor een studiedag over hun 
wijze van werken. De studiedag werd georganiseerd door het Overleg Priester-
religieuzen. 

Abdij van Averbode
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gieuzen geleide geloofsgemeenschappen 
te laten doorklinken, zullen pastores en 
leken van die instituten aan kadervor-
ming en kennisoverdracht doen. Vaak 
worden er leerhuizen en lezingen aan-
geboden rond ontwikkelingen op theolo-
gisch en filosofisch gebied en rond ker-
kelijke en maatschappelijke hete hang-
ijzers. Te denken valt ook aan de bewe-
gingen die rond een orde of congregatie 
gegroeid zijn. 

Diaconie 
Een religieuze gemeenschap is een leer-
school van zuster- en broederschap. 
Elke gemeenschap bestaat uit verschil-
lende personen. Als het goed is wordt 
het eigene van iedereen met zijn ver-
schillende noden en gaven geëerbiedigd. 
In onze samenleving bestaan tussen per-
sonen ook grote verschillen op sociaal, 
intellectueel en karakterologisch vlak. 
Discriminatie en minachting dreigen. 
Vanuit de geleefde spiritualiteit kan de 
klooster/parochiekerk een oefenplaats 
zijn voor diaconie en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

Durven
De religieuzen hebben dus vanuit hun 
charisma een eigen roeping in de kerk. 
Het is de bedoeling dat er in overleg en 
dialoog met de kerkelijke overheden sa-
menwerking tot stand wordt gebracht. 
Helaas zien we de laatste tijd steeds va-
ker dat er van bovenaf geen dialoog met 
de basis wordt gevoerd en dat er eenzij-
dig wordt ingegrepen in gemeenschap-
pen. Maar de kerkelijke wetgeving is 
bedoeld om het leven van de kerk moge-
lijk te maken en niet om dit leven te be-
perken. Vanuit een zelfbewust charisma 

moeten religieuzen dan ook de commu-
nicatie aandurven met kerkelijke over-
heden: ‘wij erkennen uw verantwoorde-
lijkheid, maar u kunt niet met onze ver-
antwoordelijkheid aan de haal gaan.’ 

Zelfbewust en creatief
Om te eindigen met een citaat van de 
abt van Averbode: ‘Omdat canoniek 
recht nauwelijks echt kan worden af-
gedwongen, hangt de werkzaamheid 
ervan af van goede wil, wederzijds be-
grip en de menselijke en sociale vaardig-
heden van de spelers. In dit spel staan 
de religieuzen al met al vrij sterk. Hun 
positie wordt sterker naarmate zij een 
klaar begrip hebben van hun eigen cha-
risma en de nodige creativiteit aan de 
dag leggen om dit te verbinden met hun 
pastorale inzet. Een beetje praktische 
kennis van het canonieke recht kan ook 
goed van pas komen. Wees vooral niet te 
beroerd om in contacten met het bisdom 
een canon te citeren of een canonist te 
contracteren voor een goed en bruikbaar 
commentaar op een of andere bruikbare 
bepaling. De wet is het kader. Het invul-
len is aan ons.’ 

Religieuzen bijeen in het Franciscushuis ’s-Hertogenbosch

Ze is op de grond gaan zitten.
In de lifthal, 
onder het bord met de nummers.
Een vrouw van rond de zeventig. 
Lang grijs haar in een vlecht op haar rug.
Naast haar op de grond 
een plastic regenkapje 
en een wandelstok. 
Het is druk in de gangen.
Mensen op weg naar hun afspraak, 
karren met eten voor de transportlift, 
een arts met grote stappen 
en een ietwat deftige persoon 
met een nerveuze pieper 
aan zijn broekriem.
En zij zit daar en kijkt rustig rond.

Iemand vraagt of hij haar kan helpen.
‘Weet u iets van nummers?’, zegt ze. 
Hij schudt nee.
‘Dan kunt u niet helpen; ik wacht wel.’
‘Waarop?’, vraagt iemand anders. 
Inmiddels begint zich rondom haar 
een cirkel van aandacht te vormen.
‘Ik wacht op de goede weg’, 
antwoordt ze.
De arts met de grote stappen 
is teruggekomen en vraagt: 
‘Kunt u opstaan?’
‘Dat kan ik wel, maar dat wil ik niet; 
ik wacht op de weg’, 
zegt ze vriendelijk.
‘O, natuurlijk, u wacht op de weg’, 
antwoordt hij 
en beent richting patiëntenlift.

De omstanders beginnen zich 
ongemakkelijk te voelen; 
er vallen gaten in de kring. 
Het woord ‘psychiater’ 
wordt ergens gemompeld.
Ze glimlacht en zegt: ‘Ergens 
in de buurt van 99, geloof ik.
Maar ik zit hier 
omdat ik u wil overhoren:
70 ... niemand?
46 ... niemand?
19 ...’ ‘Opnameburo’, roept iemand.
‘Goed zo’, zegt ze, 
‘die is geloof ik goed.
Nu andersom: Oogpoli... niemand?
Echografie.... wie? Weer niemand?’

Ze staat op, 
propt het regenkapje in haar jaszak 
en leunend op de stok zegt ze:
‘Als u nu allemaal even naar 20 gaat 
om te zeggen dat de goede weg weg is…
dan ga ik, als iemand me kan vertellen 
waar dat is, naar 93. 
Daar staan plastic kaarsjes. 
Op batterijtjes. 
Die kun je laten branden. 
Ze zeggen dat dat helpt.’

Margreet Spoelstra

Nummers

Sint Michael Steyl 
20 febr.- 23 febr. Stil mediteren 
met Br. Witkam.
(076) 599 77 09 
maria.boemaars@gmail.com  

Petrus en Pauluskerk Tilburg
31 jan. 20 00 u. Pauluszaal: David.
(013) 467 05 80
info@parochie-petrusenpaulus.nl  
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Ria Ruijten zag in 1950 te Sint-Joost als 
oudste van drie kinderen - zus en broer - 
het levenslicht. Hier is alles nog landelijk 
en overzichtelijk. Het verenigingsgebouw 
is tegelijk kerk. Ria is er gedoopt. Ze be-
leefde er een zorgzame, liefdevolle jeugd. 
Haar ouders hanteerden het harmoniemo-
del in de opvoeding. Geen krampachtig 
gedoe, maar soepel met elkaar optrekken 
en alles bespreken. Zo kreeg ze in het ge-
zin al gauw sociale vaardigheden bijge-
bracht. 

Zinvolle klus klaren
Dit geldt ook voor het dorpsgebeuren. 
Administrateur van beroep verzint vader 
een eervol trucje om geld bijeen te krij-
gen voor de bouw van de kerk. Door de 
goegemeente het verzoek te doen om het 
centenbedrag op de giro achter de komma 
over te maken op de bouwfondsgiro wordt 
het gezin Ruijten ineens een werkplaats 
voor dat goede doel. Ook kleine Ria, die 
dan nog amper een pen kan vasthouden, 
wordt ingeschakeld om stapels acceptgi-
rokaarten met de hand te beschrijven en 
ze daarna in de brievenbussen te laten be-
landen. Een waar monnikenwerk, maar 
zinnig vanwege het sociale doel. Zo krijgt 
ze al vroeg ingegeven om gezamenlijk een 
zinvolle klus te klaren ten behoeve van de 
gemeenschap.

Verder ontwikkeld
Na de lagere school gaat Ria met de fiets 
naar de Mulo bij de Ursulinnen in Echt. 
Hoewel lichamelijk echt een lichtgewicht 
- haar ouders waren bang dat ze van de 
fiets zou waaien - ontpopt ze zich al snel 
tot een leerling die naar voren wordt ge-
schoven wanneer er behoefte is aan een 
officieel woordje. Het is duidelijk dat so-
ciale vaardigheden en gemakkelijke om-
gang met mensen haar in het bloed zitten. 
Dit talent ontwikkelt ze verder in haar 
HBO-opleiding in Eindhoven, waar ze Pu-
blic Relations, voorlichting en communi-
catie in haar pakket heeft.
Intussen is architect Stephan Oomen haar 
uitverkorene geworden. In 1970 treden ze 
in het huwelijk. ‘Ja, wat dacht je, in de 
katholieke kerk en zelfs mooi in het wit. 
Want in het niet-wit gaf je als bruid in het 
dorp nog altijd stof tot heel wat gebebbel’, 
voegt ze er smilend aan toe. Stephan over-
lijdt helaas al in 2009. Ze hebben geen 
kinderen gekregen.

Aan de slag
Haar carrière begint als secretaresse in de 
functie van Public Relations, voorlichting 
en communicatie in verschillende Lim-
burgse bedrijven, zoals op de papierfa-
briek in Roermond en bij de Provinciale 
Limburgse Elektriciteitsmaatschappij, de 
PLEM. Hier maakt ze kennis met het ar-
beidsklimaat en met de wijze waarop van 
hogerhand met de belangen en rechten 
van de arbeiders wordt omgegaan. Helaas 
zijn gedwongen ontslagen soms noodza-
kelijk. Maar de vraag is of er wel goede 
procedures zijn en of die procedures ook 
menswaardig worden afgehandeld. Zo 
raakt haar hart steeds meer betrokken bij 
de sociale bedrijfscultuur.

Het bewuste duwtje
In die bewogen jaren krijgt ze in 1974 te 

maken met de aalmoezenier van Sociale 
Zaken Jan Heijmans, tevens lid van de 
Tweede Kamer. Hij is bezig om vanuit de 
katholieke ethiek het sociaal-maatschap-
pelijk beleid in het Limburgse bedrijfsle-
ven een duidelijk gezicht te geven. ‘Ria’, 
zegt hij ‘je hebt zoveel talenten. We heb-
ben je hard nodig, je moet de politiek in.’ 

Leon Goertz

Sociale voorpost in Brussel

Vele mensen die een goede katholieke opvoeding hebben gekregen en wie de 
katholieke kerk zeer ter harte gaat bekleden in de samenleving belangrijke 
functies. ‘Hoe kijken zij als ontwikkelde gelovigen tegen de huidige leerstel-
lige en praktische gang van zaken in de kerk aan? Vrouwen hebben in het ker-
kelijk beleid nergens invloed en toch hebben zij een overtuiging en visie. Leon 
Goertz sprak met Ria Oomen-Ruijten uit Maasbracht die hij de eretitel ‘sociale 
voorpost in Brussel’ geeft. 

Het Trefpunt, oorspronkelijk kerk van St. Joost en de later gebouwde kerk (© Foto: Leon Goertz)

Dit is het bewuste duwtje. Zo komt ze al 
gauw in het kringbestuur van de toenma-
lige KVP in Limburg en richt ze haar aan-
dacht op het stimuleren van het politiek 
denken van de jongeren. 

Tweede Kamer
Mede door een enthousiasmerende ver-
kiezingscampagne wordt ze in 1981 met 
voorkeurstemmen in de Tweede Kamer 
gekozen. Daar begint als lid van de CDA-
fractie het grote werk. Ze krijgt Sociale Za-
ken en Milieu in haar portefeuille en heeft 
als zodanig met alle facetten van het poli-
tieke spel te maken. Waar moet ze begin-
nen en wat is dan de volgende stap? Haar 
innerlijke drijfveer is de hartstocht om 
de wereld te veranderen; in deze zin dat 
het beter moet worden voor alle mensen, 
te beginnen dichtbij. ‘Hierbij moet je oog 
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On-vrede

hebben voor de positie van de zwakste; hoe 
gaat men om met mindervaliden? Ook al kan 
iemand niet meer goed uit de voeten, dan is 
hij nog altijd wel goed bij zijn hoofd en heeft 
hij nog gezonde handen’, zegt ze met volle 
overtuiging. ‘Het is schrijnend en verkeerd 
om deze mensen voor het gemak al te gauw 
vanwege hun handicap de Bijstand in te jagen 
en ze daardoor als lastig en onbruikbaar tot 
nutteloze outcast te degraderen. Zo ga je niet 
met mensen om!’
  
Brussel
In 1989 stroomt ze vanuit de Tweede Ka-
mer door naar het Europees Parlement. Maar 
ook dan blijft ze nog veel doen in de partij. 
‘De politiek, alle partijen, dachten in de ja-
ren negentig dat de samenleving functioneert 
wanneer de markt maar draait. Aandeelhou-
derswaarde was de heilige koe, maar die aan-
deelhouder organiseert de samenleving niet. 
De sociale markteconomie ordent. Dit is de 
katholieke sociale leer waarbij mens, midde-
len en kapitaal het samen moeten doen. Het 
is ook de nieuwe uitdaging voor dit decenni-
um ... Aandacht voor de kleinste omgeving in 
plaats van in alles schaalvergroting nastreven. 
In een globaliserende trend, in een wereld 
waarin we als kleine lidstaten enkel met de 
samenwerking in Europa onze burgers kun-
nen dienen, is aandacht voor de nabije omge-
ving extra belangrijk.’ 

Het individu betrekken
‘Hoe kunnen we elk individu meer betrekken 
bij de leefbare samenleving? Dit is de vraag, 
ook voor de geloofsgemeenschappen. Ze 
vraagt zich bezorgd af waar de spiritualiteit 
van de katholieke kerk in ons Europese vor-
mingsproces is? Ook binnen het CDA is men 
bezig zich te herbronnen. Tijdens de industri-
ele revolutie van de voorbije eeuw heeft de 
kerk in haar encyclieken Rerum Novarum en 
Quadragesimo Anno toch verstandige dingen 
gezegd die ook nu nog deels naar vakbonds-
termen zinnig vertaald kunnen worden, om 
de waardigheid van de mens te beschermen.’
 
Katholiek
‘Onze paus, Joseph Ratzinger - een heel intel-
ligente man toch - heeft in het verleden goede 
ideeën ontwikkeld die het overwegen waard 
zijn. Waarom neemt hij nu in zijn prominen-
te positie niet het voortouw om een stimule-
rende rol te spelen voor een herdefinitie van 
de rol van de mens in de moderne samenle-
ving? Ik word verdrietig van de opvattingen 
van de r.-k.kerk over de positie van vrouwen. 
Ook wat betreft het celibaat zou ik vernieu-
wing wensen. De leegloop in de kerken is 
iets waarover ik echt bezorgd ben. Toch is er 
hoop. Ik zie om me heen dat jonge mensen 
die niet intens opgevoed zijn met het rooms-
katholieke geloof bij de geboorte van hun 
kind zelf aan de slag gaan met het invullen 
van de doopplechtigheid. We moeten meer 

Hij is niet alleen, hij staat wel 
vaak alleen. Hij heeft het niet 
breed, maar beseft dat niet 
altijd. Hij heeft nog een hele 
toekomst voor de boeg, maar 
misschien is het vollediger om 
te zeggen dat hij nog een hele 
toekomst te gáán heeft. Voor 
de boeg suggereert namelijk 
talrijke mogelijkheden, maar 
voor hem zijn die op één hand 
te tellen en dan hou je nog 
vingers over. Natuurlijk, hij 
heeft de vrijheid om te kiezen, 
maar pas nadat anderen door 
wegstrepen de keuzes voor hem 
hebben beperkt.

Het is druk op de onderste 
treden van de maatschappe-
lijke ladder. Natuurlijk, er zijn 
nog mensen die in tijden van 
economische groei én crisis 
gerechtigheid zoeken en voor 
hem opkomen, niet voor hem 
persoonlijk - want wie kent 
hem? - maar voor hem als 
‘categorie’. Maar is dat juist niet 
zijn tragiek en van zijn buren 
in deze maatschappelijke regio? 
Anderen spreken namens en 
over hem, hij moet voortdu-
rend anderen raadplegen maar 
niemand vraagt hem om raad. 
Terwijl hij toch ook wel zijn ei-
gen ideeën heeft over zijn eigen 
leven of in ieder geval ooit heeft 
gehad. Die zijn waarschijnlijk 
al in het onderwijs gedoofd, 
waar hem vooral geleerd is dat 
hij meer niet dan wel kon.

Hoe anders is het aan de ronde 
vergadertafel. Hier worden de 
plannen bedacht, hier wordt 
de maatschappij gemaakt, hier 
wordt de geschiedenis geschre-
ven en berekend en vervolgens 
als blauwdruk voor de toe-
komst gepresenteerd. ‘Het zijn 
zware tijden,’ ‘We zullen het 
moeilijk krijgen’, ‘Er zit niets 
anders op dan…’ Het zal wel 
allemaal waar worden, want zij 
hebben het ten slotte bedacht.

God, ik bid U voor alle mensen 
met een gediskwalificeerde 
identiteit: mensen aan wie, 
vóór wie wordt gedacht. En ik 
droom van een samenleving 
waarin met ze wordt gedacht. 
Juist nu.

ons best doen om de liturgie en de sacra-
menten - die toch zoveel vreugde, troost en 
levensverdieping geven - onder de mensen 
te brengen. Het sacrament van de zieken en 
de liturgie bij een overlijden bieden zoveel 
troost!’ 

Van dichtbij
Werken aan het welzijn van mensen gebeurt 
ook altijd van dichtbij. Zo ook in onze pro-
vincie, Limburg. België en Duitsland lig-
gen op een steenworp hier vandaan. Er is 
veel grensverkeer met name van pendelende 
werknemers. Daardoor krijg je te maken met 
werkomstandigheden en sociale voorzienin-
gen - arbeidsvoorwaarden en dergelijke - die 
in elk land anders zijn. ‘Ik beschouw het als 
een erezaak dat ik als volksvertegenwoordi-
ger belangen van mensen mag behartigen. 
Ja, het is een heel drukke job, maar wat je 
met plezier doet is nooit zwaar.’

Jammer!  
Zo werkt Ria Oomen-Ruijten intussen al 
meer dan twintig jaar in het Europees Parle-
ment. Sinds kort heeft ze daar een regionale 
collega gekregen in de persoon van Laurence 
Stassen, het Limburgse boegbeeld van de 
PVV, afkomstig uit Echt. Op de vraag of zij 
samen als regionaal span degelijker voor de 
dag kunnen komen om in Brussel spijkers 
met koppen te slaan, antwoordt Ria: ‘Helaas 
vormen we geen spannend koppel. De col-
lega’s van de PVV doen jammer genoeg niet 
mee in het Europese debat. Volgende vraag!’ 
Die vraag komt er dus niet. ‘Het is mooi ge-
weest. Dank voor uw oprechte stellingname 
bij brandende kwesties rond geloof en sa-
menleving. Sterkte en succes in uw belang-
rijk werk!’

Ria Oomen-Ruijten (© Foto: Europees Parlement)
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Wij leven in het hier en nu. Maar onze 
wortels liggen in het verleden. Wie en 
wat wij zijn staat niet los van hen die 
ons voorgingen. Wij bouwen op een fun-
dament dat door anderen is gelegd. En 
al doen we dit op onze eigen manier en 
plaatsen wij weer onze eigen accenten, 
we blijven toch dank verschuldigd aan die 
bouwlieden van toen. Alleen een boom 

anekdote die er eenvoudigweg om vraagt 
te worden doorverteld. Over traditie ge-
sproken!

Geboortegrond
Hoelang het geleden is, weet ik niet pre-
cies meer. Ik schat zo’n vijfentwintig jaar. 
Een tante van me, die eind jaren ’50 naar 
Canada vertrok was op bezoek in Neder-

Ruud Roefs

Ons opa’s handtekening

Het woord traditie is afgeleid van het Latijnse werkwoord tradere: doorgeven. 
Je kunt daarbij denken aan het Engelse trade: handel, letterlijk ‘van hand tot 
hand laten gaan’ en wel van zaken die je nodig hebt om te kunnen leven of 
je leven wat aangenamer in te richten. ‘Traditie’ heeft echter ook betrekking 
op het ‘doorgeven’ van gebruiken, waarden en normen en die er voor mij toe 
doen, bijdragen aan een goede, zinvolle manier van leven.

Op een plek vlak bij de drempel. Ze wees 
en ze sprak woorden om nooit te verge-
ten: ‘Kiek daor, ons vàdder ..!’ In de ce-
menten vloer stond, zo bleek, in enigszins 
onhandige hanenpoten, de handtekening 
van ons opa gekrast, duidelijk zichtbaar, 
met het jaartal 1934 erbij. Een herinne-
ring aan het feit dat hij in dat jaar eigen-
handig de stalvloer gestort had.
Een ontroerend en indringend moment. 
Een gestold stukje verleden. Verleden dat 
heel even heden wordt. Een mens, lang 
geleden gestorven, die even weer tot leven 
komt en voelbaar aanwezig is. Voelen en 
weten dat mijn leven onlosmakelijk met 
het zijne verbonden is en blijven zal. Uit 
hem zijn wij immers voortgekomen. En 
iets van hem - misschien wel meer dan 
wij beseffen - dragen we met ons mee. Tot 
op vandaag en verder.

Geloof hoop liefde
Als ik kijk naar mijn ouders, onze ooms 
en tantes - gestorven en nog in leven - stel 
ik vast dat zij voortgebouwd hebben op 
het fundament dat zij van hun ouders, 
onze grootouders, hebben meegekregen. 
Het is diezelfde vloer waarop wij, als kin-
deren en kleinkinderen, jaren later weer 
mogen staan. Een degelijk fundament dat 
tegen een stootje kan. En de belangrijkste 
bestanddelen van het gebruikte cement? 
Ik ben geen ervaren bouwkundige, maar 
ik maak me sterk dat het iets te maken 
moet hebben met trouw, saamhorigheid 
en die voor onze familie kenmerkende 
mengeling van ernst en humor. Met ge-
loof, hoop en liefde. Een schat die we mo-
gen koesteren. Een verhaal waarvoor ik 
teken.

land. Op een dag zei ze dat ze graag een 
bezoek zou brengen aan haar geboorte-
huis in Langenboom, een klein boerderij-
tje ergens achteraf op de hei. We gingen 
er naartoe. De bewoners lieten ons binnen 
en we keken wat rond. Ik weet nog dat ik 
dacht: Hoe is het in godsnaam mogelijk 
dat ze hier vroeger met z’n allen - vader, 
moeder en acht kinderen - hebben ge-
woond? Zo klein was het. In het woonge-
deelte waren we snel uitgekeken omdat 
er in de loop der jaren het nodige aan en 
in het huisje veranderd was. Als laatste 
betraden we de stal. Een echt ouderwetse 
stal. Zo goed als ongeschonden. En ik stel-
de me voor hoe ‘ons opa’ daarin gewerkt 
had. Ik zag hem bijna vóór me.

Kiek daor, ons vàdder ..!
En toen gebeurde het. Vlak voordat we 
weer naar buiten zouden gaan, viel het 
oog van mijn tante op de cementen vloer. 

met stevige wortels kan groeien en vrucht 
dragen. Voor ons mensen geldt hetzelfde: 
pas als je weet wie je was, weet je wie je 
bent; en alleen als je stevig bent veran-
kerd in het heden is er toekomstperspec-
tief. Goede, stevige wortels zijn van le-
vensbelang. Ook voor gelovig zoekende 
mensen.

Staan als een huis
Onwillekeurig moet ik denken aan die be-
kende passage uit het zevende hoofdstuk 
van het Matteüsevangelie waarin Jezus 
mij wijst op het belang van een degelijk 
fundament. ‘Bouw op rotsgrond’, zo hoor 
ik hem zeggen ‘en niet op zand.’ Bouw 
geen luchtkastelen. Kies voor een goede 
ondergrond zodat het huis van je leven 
tegen een stootje kan. Binnen mijn fami-
lie kennen we - zoals dat in meer families 
het geval zal zijn - ook zo’n verhaal, dat 
telkens weer op tafel komt. Een kostbare 

Wij bouwen op een fundament dat door anderen is gelegd
Kerk en Samenleving
8 febr 20.00-22.00 u. te Best: Onder-
zoek na ongeval en calamiteit.
(0499) 32 91 13
jcvelde@onsbrabantnet.nl  
  
Albertinumgenootschap
26 jan, 2, 9, 16 febr 20.00-22.00 u. 
Dominicuskerk Nijmegen: Omgaan 
met het kwaad.
(024) 358 01 75 of 322 82 85 
info@albertinumgenootschap.nl  

De Nieuwe Liefde
26 jan 20.00 u. Da Costakade 26: 
De moslima. (020) 589 16 85  
oeike.verheijen@denieuweliefde.com

Ignatiushuis
25 jan 19.30-21.30 u.: Arnhemse 
mystiek in de zestiende eeuw. (020) 
679 82 07; info@ignatiushuis.nl
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Als ik lig te stuntelen om te gaan staan, 
voel ik dat iemand me ondersteunt om 
overeind te komen. Als ik eindelijk sta, 
zie ik dat een buurman mij de helpende 
hand heeft geboden. Hij heeft me zien en 
horen vallen. Ook de voeger schiet me 
te hulp. We nemen samen de schade op. 
Deze valt mee. Het is weer goed gegaan. 
Vallen is bij mijn leven gaan horen. Weer 
op en in de benen komen ook.

‘Aan de kant!’
Op een mooie middag rij ik op mijn drie-
wielerligfiets voorzichtig over het pad 
langs het Veluwemeer, richting Bunscho-
ten-Spakenburg. Mijn fiets is een beetje 
breed en het pad smal. Als een andere 
fietser me gaat passeren, moet ik goed 
uitkijken. Ik wijk zoveel mogelijk naar 
de zijkant van het pad, maar niet te ver. 
Schiet een van de achterwielen van het 
asfalt, dan val ik met fiets en al om. Ik 
fiets daar en zie dat een man me tegemoet 
fietst. Ik ga een stukje richting de berm en 
stop dan. Als de man me passeert, hoor ik 
hem zeggen: ‘Ga toch aan de kant, joh.’ 
Wat een reactie! Op zo’n fiets voel ik me 
al nietig; ik lig heel klein op een ‘driewie-
ler’. Ik wil niet omvallen. De opmerking 
van die man raakt me tot in mijn ziel. Wat 
hij zegt is gewoon een vorm van pesten. 
Ik ben 62 jaar, tot mijn aandoening was ik 
voltijds pastoraal werker, partner, vriend, 
‘mensenwerker’, buurman en collega. Al 
die rolmodellen brokkelden af. Ik ben in 
verval geraakt. En dan zo’n opmerking.

Vallen
Alleen in bed hoef ik niet bang te zijn dat 
ik val. Voor de rest van de dag is het uit-
kijken geblazen. In de laatste vier jaar 
dat ik weer in de benen ben gekomen, is 
vallen bijna een van de vaste onderdelen 
op een dag geworden. Ik heb gemerkt dat 
deze bedreiging me niet alleen lichamelijk 
belast, maar ‘vallen’ houdt me ook men-
taal en emotioneel heftig in zijn greep. 
Vallen heeft doorgaans negatieve associ-
aties. Vallen is altijd vervallen en in ver-
val raken. Vallen verbindt zich direct met 
valkuilen en valreep. Met een val vang je 
dieren. Of iemand laat een steekje vallen. 
En we gedenken de gevallenen van een 
oorlog en van een overstroming. We zeg-
gen dat de bladeren weer van de bomen 
vallen. De vruchten zijn dan hopelijk al 
geoogst. Anders zouden die ook vallen en 
gaat alles overstuur. Zo ervoer ik mijn le-
ven in de periode dat ik mijn dwarslaesie 

opliep. Ik zelf ben overstuur gegaan. Het 
doek is gevallen. 

Niet zonder ziel
Mijn ervaring daarna is dat je vanuit een 
‘vervallen leven’ niet zomaar weer aan het 
bouwen slaat. Meer dan vier of vijf jaar 
heeft het mij ontbroken aan vaardigheden, 
emoties, zelfvertrouwen, fiducie, kennis, 
kunde, liefde en zin. Al deze eigenschap-
pen en gevoelens waren uitgevallen. Bijna 
niets werkte nog normaal. Ik was in grote 
nood geraakt. Ik was hard ten val geko-
men. Op een gegeven moment viel ik niet 
dieper meer. Toen leefde ik zonder impul-
sen, zonder beleving en innerlijke gloed. 
Zonder alles en iedereen. Maar niet zon-
der ziel. Daar in de diepe leegte verdween 
iets niet. Wat ik toen ervaren hebt lijkt het 
beste tot uitdrukking te komen in een ge-
dicht van Wislawa Szymborska. 

Een ziel heb je zo nu en dan
Niemand heeft haar 
ononderbroken en voor altijd.

Dagen en dagen
jaren en jaren
kunnen zonder haar voorbijgaan.

Soms verwijlt ze alleen in het vuur
en de vrees van de kinderjaren
wat langer bij ons.

en koffers tillen
of een weg afleggen 
op knellende schoenen.

(…)
Aan een op de duizend gesprekken 
neemt zij deel
maar zelfs dat is niet zeker
want zij zwijgt liever.

Wanneer ons lichaam 
begint te lijden en lijden
verlaat ze stilletjes haar post

(…)
We kunnen op haar rekenen
wanneer we nergens zeker van zijn
maar alles willen weten

(…)
Het ziet er naar uit
dat net als wij haar
zij ons ook
ergens voor nodig heeft.

(Wislawa Szymborska 
Enige woorden over de ziel)

Vanaf bijna niets meer zou ik 
mezelf gaan opbouwen. 
Tot aan wie ik nu weer ben. 
Ik noem dit mijn ‘Benwording’.

Ben Roest

Leven met een aandoening

De voeger heeft de hele dag aan de gevel van mijn huis gewerkt. Hij gaat op-
ruimen en ik besluit hem te helpen. Mijn rollator zet ik even aan de kant en 
het dienblad met een paar bekers probeer ik op een stapel tegels te zetten. Dat 
gaat niet. Ik val om; het dienblad komt op de stoep terecht en ik ook. ‘Mijn li-
chaam heeft de stabiliteit van een kaartenhuis’ schrijft Ben Roest. 

‘Ik leefde zonder alles en iedereen maar niet zonder ziel’

Soms alleen in de verbazing
dat we oud zijn.

Zelden staat ze ons bij
tijdens slopende bezigheden
als meubels verplaatsen
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Géén twee heren dienen kan in deze we-
reld bijna niet. Geloven is een privézaak, 
maar je leeft in de economie van de sa-
menleving. Wie brood op de plank wil 
moet geld verdienen. Thuis de God van de 
gerechtigheid, buiten de god van het geld. 

Twee takken
Twee heren dienen kan niet, zegt Jezus in 
de parabel over een onrechtvaardige rent-
meester (Lukas 16). Deze uitspraak staat 
in een oude traditie. De profeet Elia stelde 
al de vraag hoelang het volk nog van plan 
was om op twee takken te dansen; ener-
zijds Baäl, anderzijds Ik-zal-er-Zijn aan-
bidden (1Kon.18). De farizeeën collabore-
ren met de Romeinse bezetter en iedereen 
gebruikt de muntjes met de beeltenis van 
de Keizer. En wij kiezen gewoonlijk het 
liefst voor de hoogste rente, de gunstig-
ste hypotheek. In waar dat geld vandaan 
komt of belegd wordt, verdiepen we ons 
niet.

Economie is persoonlijk
Het gaat uiteindelijk om de vraag waar je 
op vertrouwt; op mammon - Hebreeuws 
voor ‘waar je je vertrouwen op stelt’ - of 
op ‘Ik-zal-er-Zijn’. Het bijbels verhaal kop-
pelt een godsnaam aan het systeem van 
geld en handel dat daardoor persoonlijk 
wordt. Het is niet langer een afstandelijk 
systeem maar iets dat met mensen te ma-
ken heeft. Als je zegt ‘de economie doet 
dit of dat’ dan maak je het financiële sy-
steem persoonlijk en daarmee ook veran-
derbaar. De laatste tijd blijkt hoe rot ons 
huidige financiële systeem is. Het heeft 
de huidige crisis opgeleverd. Bankiers, 
die zich vaak op schandelijke wijze heb-
ben verrijkt, zijn hierin hoofdschuldigen 
maar een blik naar onszelf is ook op z’n 
plaats. Velen van ons, de een meer de an-
der minder, hebben gebruik gemaakt van 
alle ‘gunstige’ financiële ruimte die de 
banken boden. De Occupy-beweging heeft 
veler sympathie, maar ‘99% slachtoffer - 
1% zakkenvuller‘ is geen helemaal juist 
beeld.

Econoom der onrechtvaardigheid
In de parabel van de onrechtvaardige rent-
meester, staat een huismeester in het be-
klaagdenbankje en hoewel niets bewezen 
is raakt hij zijn baan kwijt. Zo gaat dat: 
eenmaal een smet op je blazoen en je bent 
al snel onhoudbaar. Net als etiketten - be-
drijfspoedel, rat, leugenaar - blijft zo’n be-
schuldiging aan je kleven. Waar of niet, je 
staat in een hoek en je komt er niet meer 
uit. De slimmeriken van deze wereld ma-
ken er naar hartenlust gebruik van. Maar 

de huismeester zelf is ook niet op z’n ach-
terhoofd gevallen. Hij kent z’n pappen-
heimers en de wereld waarin hij opereert. 
Hij stelt slim zijn toekomst zeker. Niet al-
leen zijn baas die hem moet ontslaan looft 
hem, maar ook Jezus stelt de onrechtvaar-
dige econoom ten voorbeeld.

Anti-parabel
Dit is geen parabel van de gangbare soort, 
die oproept tot morele, ethische of huma-
nitaire navolging. Er is juist sprake van 
ongerechtigheid, duistere praktijken die 
allerminst tot navolging strekken. Een an-
ti-parabel: zo moet het niet! De mammon 
der onrechtvaardigheid is zo succesvol, 
omdat zijn aanhangers strijden voor het 
behoud ervan, elkaar de hand boven het 
hoofd houden, baantjes toeschuiven en 
met elkaar een gesloten systeem vormen 
waarbinnen ze hun gang kunnen gaan en 
anderen buitensluiten. De pointe zit ‘m in 
de wijze waarop het systeem verfijnd is en 
zaken voor elkaar krijgt. ‘Kijk eens naar 
de kinderen van de mammon’, zegt Jezus 
‘hoe slim ze zijn; met het oog op de nieu-
we wereld kun je van hen leren.’ Waren 
de kinderen van het licht net zo slim en 

steem waarbinnen we de kwetsbaarsten 
de hand boven het hoofd houden en de 
gelederen sluiten wanneer het recht van 
de zwaksten bedreigd wordt. 

Een utopie?
Bijbelse profeten droomden deze wereld 
waar steppen bloeien, lam en leeuw sa-
mengaan, geen kinderen voor de ver-
schrikking, de oorlog afgeleerd. Een uto-
pie? Ja, dat weet het bijbelse verhaal ook. 
Mensen zijn hardleers, willen geld ver-
dienen, het liefst iets meer dan de ander. 
Maar zonder zo’n utopie, zonder een se-
conde mystieke ervaring dat het mogelijk 
is, slaat de verwildering toe. Zonder beeld 
van een wereld die komen zal, zijn wij 
aan onszelf overgeleverd en krijgen ver-
woesting, ontwrichting en geweld de over-
hand. 
Kinderen van het licht worden we ge-
noemd, wanneer die utopie, die ene se-
conde ons niet loslaat en wij vriendschap 
sluiten met deze wereld en er het visioen 
leven en bouwen, laten groeien, verbin-
den, genezen en wegtrekken uit de duis-
ternis. Met licht heeft Ik-zal-er-Zijn im-
mers geschreven dat onze levens worden 
gered en dat wij keer op keer geopend 
zullen worden voor het niet aflatende licht 
dat door de duisternis niet zal worden 
overwonnen.

Franck Ploum 

Schrift en krant

Voor deze jaargang van De Roerom schrijft Franck Ploum onder de titel Schrift 
en krant artikelen waarin actualiteiten verbonden worden met de Schrift.

zouden ze zich net zo inzet-
ten, dan zou die nieuwe we-
reld veel sneller gerealiseerd 
worden. 

In deze wereld
Wat is de komende wereld? 
Vaak gaat het over een we-
reld in een andere tijdsdi-
mensie en ons leven voorbij. 
Niets is minder waar. Als 
joods rabbi, levend uit de 
thora en haar gerechtigheid, 
preekt Jezus geen hierna-
maals maar een omvorming 
van de wereld waarin wij 
leven. Het is al begonnen, 
zie je het niet?! Niet langer 
op twee takken blijven zit-
ten, afstand nemen van de 
mammon-onrechtgod is de 
weg van Ik-zal-er-Zijn. Door 
recht te doen, bevrijding te 
brengen en lichtdrager te 
zijn in deze wereld; mee te 
bouwen aan nieuwe vernuf-
tige systemen, om de honger 
uit te bannen en wereldwijde 
solidariteit te bevorderen. 
Systemen waarbinnen mens-
waardigheid en beschaving 
de koers bepalen en geen 
vluchtelingenkind meer 
wordt weggestuurd. Een sy-

De banken zijn als bomen gegroeid tot in de... 
(Hoofdkantoor Rabobank Utrecht)
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Stichtingsvoorzitter Bart Verreijt keek te-
rug op vijfentwintig jaar Roerom. Een 
bewogen tijd, waarin veel zekerheden 
wegvielen. Een periode waarin De Roer-
om het geluid liet horen van mensen on-
derweg, die door hun manier van leven 
een betere wereld dichterbij proberen te 
brengen. In die 25 jaar is De Roerom erin 
geslaagd zich een eigenstandige positie 
te verwerven, dichtbij mensen, dichtbij 
de basis. Wie dacht die klus in 25 jaar te 
kunnen klaren komt bedrogen uit. Pessi-
misten beweren dat het er slechter op is 
geworden; optimisten zien in initiatieven 
van vrijwilligers, die zoeken naar nieuwe 
vormen van kerk-zijn, hoopvolle tekens 
en houden daarmee de moed erin.

Afscheid 
Het stichtingsbestuur heeft besloten in de 
toekomst met een kleiner bestuur te wer-
ken. Daarom maakte de voorzitter van 
de gelegenheid gebruik om afscheid te 
nemen van zeven bestuursleden, die tus-
sen de zes en negentien jaren hebben bij-
gedragen aan het verwezenlijken van De 
Roerom. Als dank voor hun inzet kregen 
ze uit handen van de voorzitter een oor-
konde, bloemen en een boek. Een speci-
aal woordje was er voor Truus Kuipers en 
Nel Beex die vele jaren het redactiesecre-
tariaat en de abonnementenadministra-
tie voor hun rekening namen. Daarmee 
vormden zij het gezicht van De Roerom 
en legden ze vaak het eerste contact met 
lezers. Omdat beide dames hadden aan-
gegeven hun werkzaamheden te willen 
stoppen, heeft het bestuur een oplossing 
gezocht en gevonden. Voor Nel en Truus 
was er een hartelijk woord van veel dank 
en een presentje.

Toekomstgericht 
Onzekerheid is van alle tijden en geeft 
energie om de toekomst krachtig tege-
moet te treden. Ad van Beurden die al 
vanaf het begin de vormgeving en het 
drukken van De Roerom verzorgt, heeft 

het redactiesecretariaat en de ledenadmi-
nistratie op zich genomen. De redactie en 
de groep van medewerkers zijn in 2011 
uitgebreid, waardoor De Roerom ver-
sterkt en slagvaardig op ontwikkelingen 
kan blijven inspelen. Het was inspirerend 
om elkaar op deze manier te ontmoeten. 
Met respect voor degenen die het blad 
vele jaren droegen neemt de groep die 
daarvoor nu verantwoordelijk is de fak-
kel over om het vuur brandend te hou-
den.

Truus Kuipers 
Omdat Truus en Nel gedurende vele jaren 
een bijzondere plek bij De Roerom in-
namen, sprak ik later met ieder van hen 
over hun inzet en inspiratie. Truus Kui-
pers begon in februari 1998 - op verzoek 
van Peer Verhoeven - als vrijwilliger voor 
administratief werk en het beheer van de 
bibliotheek. Waar ze aanvankelijk haar 
twee middagen vrijwilligerswerk com-
bineerde met haar reguliere baan veran-
derde dat op den duur in drie dagen. Ze 
maakte verslagen van de vergaderingen 
van de redactie, de adviesraad en het be-
stuur. Aanvankelijk was er ook veel werk 
aan het inpakken van De Roerom in en-
veloppen, het stickeren van de adressen. 
Een gezellige groep van acht vrijwilligers 
klaarde die klus maandelijks in twee da-
gen. Een welkome afwisseling van het 
administratieve werk vond ze in de zorg 
voor een oppaskind in Tilburg. Dat be-
vorderde haar motivatie om gedurende 
zoveel jaren klaar te staan voor De Roer-
om. Nu ze meer vrije tijd heeft gekregen 
is er eerst achterstallig werk thuis en in 

de tuin te doen en daarna zoekt ze een 
nieuwe uitdaging in het bezoeken van 
eenzame mensen in een zorgcentrum. 
Verder blijft ze actief voor de Open Kerk 
in Helvoirt.

Nel Beex
Nel Beex is vanaf december 1995 ac-
tief voor De Roerom. Zij werd uitgeno-
digd en voorgedragen door plaatsgenoot 
en bestuurslid Jan de Beer. Natuurlijk 
kende ze De Roerom al vanaf 1987, om-
dat zwager Harrie Beex met een aantal 
mensen het blad oprichtte. Gedurende 
drie dagen per week ging ze al die ja-
ren rond 6.30 uur op weg naar Tilburg. 
Had Truus de zorg over de financiën, Nel 
nam de overige werkzaamheden voor 
haar rekening: contacten met redacteurs 
en medewerkers, uitgeverijen en paro-
chies. De vele contacten met mensen van 
diverse pluimage deden haar goed. Daar-
naast vond ze haar motivatie in de uitda-
ging om haar steentje bij te dragen aan 
De Roerom als spreekbuis van gewone 
mensen. Ze respecteert mensen die an-
ders in de kerk staan dan zijzelf, is tegen 
het uitspelen van tegenstellingen omdat 
dit niets oplost. Nel heeft haar werk op 
het kantoor in Tilburg neergelegd, maar 
blijft voor het blad actief. Ze verzorgt nog 
steeds de kolomberichten, het nieuws 
uit de parochiebladen, Samen op Pad en 
daarnaast doet ze verslag van interessan-
te ontmoetingen zoals in het verhaal over 
de Franciscuskapel in Bladel en over de 
school in het klooster van Veghel. Nel en 
Truus, twee mensen die gezicht gaven en 
geven aan De Roerom. Bedankt!

Ad Wagemakers

Omzien en vooruitkijken 

Najaar 2011 kwamen bestuursleden, medewerkers en redactieleden van De 
Roerom naar Tilburg om elkaar te ontmoeten. Het is goed om bij zoveel actie-
ve handen, zoveel namen, af en toe een gezicht te zien.

Truus Kuipers (© Foto: Jac van Leijsen)

Nel Beex-Roos (© Foto: Jac van Leijsen)
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Zeer gewaardeerde schrijver,

Ongeveer 2000 jaar geleden schreef u de parabel 
over de talenten in uw evangelie (Mt.25,14-30). 
Ondanks of dankzij de twintig eeuwen die deze 
tekst bestendigden, heeft deze bij mij zowel een 
literaire als een sociale snaar geraakt. Literair, 
vanwege de aansprekende vorm waarmee u de 
lezer met gevoel voor gelijkenissen tot naden-
ken aanzet. De sociale snaar heeft voor mij be-
trekking op de contextuele situatie van de opge-
voerde personages. Ik herken er de jaarrekening 
en parallelle casus van nu in, zij het vanuit een 
ander perspectief.

ieders tevredenheid verlopen. Tot zover kan ik 
mij in uw gedachtegang verplaatsen.

Sociale disharmonie
Al moet ik aannemen dat u de strekking van 
Jezus’ woorden hervertelt, kan ik vanuit mijn 
christen-zijn weinig begrip opbrengen voor de 
laatste passage, waarin u schrijft over de man-
van-één-talent, die dit ook nog begraaft. Waar-
om? Misschien deed hij dit niet uit gebrek aan 
kennis; misschien durft hij het zelfs niet aan om 
zijn talent - geld - aan een bankier in bewaring 
te geven. Bankiers waren immers ook in uw tijd 
lang niet altijd te vertrouwen. Om over onze tijd 

Brief aan Matteüs
Josée van Blanckenburgh-Wijnen

De 4 gekroonde Evangelisten, gerestaureerde gevelsteen Nieuwezijds Kolk 5, Amsterdam

Het spook van de islam 
waart door Europa, zei 
Geert Wilders op 2 oktober 
2010 in Berlijn; een derde 
invasie, waar geen zwaard 
maar immigratie en baar-
moeder aan te pas komen. 
Hoe gevaarlijk is het nieu-
we anti-islamisme?
In het actuele debat spe-
len ‘beelden’ over de islam 
uit het verleden - ‘ketterse 
religie’, ‘gevaar voor het 
Avondland’- een belang-
rijke rol. Islamologen zoch-
ten naar de ‘historische’ 
islam, maar schudden hun 
koloniale context niet al-
tijd af. Ook bestond er een 
exotisch-erotische verbeel-
ding van de islam: viriele 
Arabieren, romantische 
soeqs - markten - en ver-
leidelijke haremvrouwen. 
Vanaf de jaren ‘70 ontstaan 
nieuwe beelden. Christe-
nen spreken over dialoog 
en ontmoeting, over ‘kin-
deren van Abraham’. Er 
wordt gedroomd van een 
multiculturele samenle-
ving. Maar vanaf de jaren 
’90 verschijnt een nieuw 
politiek anti-islamisme dat 
spreekt van de islamisering 
van Nederland. Een gecon-
strueerde ‘nationale iden-
titeit’ zoekt eerder de con-
frontatie dan de dialoog. De 
beeldvorming over de islam 
in Nederland is historisch 
onderzocht door de Tilburg 
School of Theology, locatie 
Utrecht. Voor het eerst een 
omvattend overzicht. 

Marcel Poorthuis/
Peer Verhoeven 

Van Harem tot Fitna

De literaire vorm
U maakt gebruik van de zogenoemde gelijke-
nis, een vertelling met een kern van waarheid 
die zich in gelijksoortige situaties reëel kan voor-
doen. In de twee eerste passages voert u perso-
nen op aan wie de heer zijn bezittingen, talen-
ten, geld toevertrouwt voor de tijd dat hij elders 
vertoeft. Met beide kon ik volledig instemmen, 
toen deze parabel uit ongeveer 60 na Chr. werd 
gekozen als evangelietekst in de uitvaart van een 
familielid. De overledene werd gememoreerd als 
een man met letterlijk vele talenten. Dat kan ook 
geld betekenen en dit is hier van toepassing. Als 
vrijwilliger schonk hij dit in veelvoud aan pa-
rochie- en dorpsgemeenschap. In uw parabel is 
hij de man, die zijn vijf talenten verdubbelde en 
door zijn heer bij thuiskomst geprezen en be-
loond is. Een andere parochiaan aan wie zijn 
baas twee talenten had toevertrouwd zou er ook 
mee aan de slag zijn gegaan. Ook hij kreeg, ver-
dubbelde de gave en werd beloond. 
Het is opmerkelijk, dat beide werknemers/vrij-
willigers geprezen werden om hun bekwaamhe-
den - in geldzaken? - omdat zij zich dienstbaar 
konden maken voor de gemeenschap. In beide 
gevallen was blijkbaar het onderlinge contact 
van beide personen en gemeenschappen naar 

maar te zwijgen. Waarom deed niemand hem 
een handreiking? Was hij misschien als mens 
van één talent niet in tel zoals twee millennia la-
ter gehandicapten in de WIA, werklozen vanwe-
ge de slechte economie, hulpbehoevenden, oude 
mensen in verzorgingshuizen, vluchtelingen? 
Voor hen draaien politici de geldkraan dicht en 
straffen deze één-talentmensen af. Kennelijk 
was/is er ook geen collega, werkgever of (kerk)
gemeenschap, die de minderbedeelde mens de 
weg wijst. In mijn optiek - 2000 jaar later - ge-
tuigt dit niet van mededogen en liefde voor de 
naaste zoals Jezus die heeft voorgeleefd.

Zelf getwijfeld?
Mogelijk interpreteer ik uw verhaal niet goed. 
Ik vraag u nog of u zelf misschien ook ooit 
twijfels hebt gehad toen u deze parabelpassage 
schreef. Persoonlijk zou ik eerder de mensen 
met de vele talenten hebben berispt, omdat zij 
de weinig getalenteerde man in de kou lieten 
staan. Ik zal het antwoord zelf moeten zoeken 
en steeds opnieuw heroverwegen ... Dank voor 
wat u schreef. Het levert genoeg stof op om nog 
lang over na te denken. Met respectvolle groet,

Josée van Blankenburgh-Wijnen

Marcel Poorthuis & Theo Sa-
lemink Van harem tot fitna. 
Beeldvorming van de islam in 
Nederland 1848-2010, Valkhof 
Pers 2011; ISBN 978 90 5625 
356 1; € 42,50. 
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Cari genitori … Beste ouders … Hebt u 
even tijd om deze brief te lezen? Ik zou 
heel graag een aantal zaken waarover ik 
me zorgen maak en waarbij ik misschien 
een advies voor u heb met u willen delen. 
Wie weet wat voor een dag u achter de 
rug hebt? Waarschijnlijk een overvolle 
werkdag door een overladen agenda, met 
veel spanning en lange files. Nauwelijks 
thuis wordt u direct aangesproken door 
uw dochter die in de problemen zit of 
door een van de kleintjes die aandacht 
vraagt voor zijn huiswerk waar hij niet 
uitkomt…

En dan val ik u zo maar lastig met een 
boodschap van mijn kant. Mag ik u zeg-
gen dat ik met u meeleef, dat u mij ter 
harte gaat en dat ik u graag zeg bij u te 
willen zijn, naast u te staan om u mijn 
oprechte bewondering uit te spreken. U 
hebt de ongelooflijk zware taak op u ge-
nomen om vandaag de dag voor kinderen 
te zorgen en hen op te voeden. De taak 
waarvoor u zich gesteld ziet vraagt zoveel 
geduld en uithoudingsvermogen, dienst-
baarheid en opofferingsgezindheid. Weet 
dat ik u hier voortdurend om bewonder. 
Constant op de bres staan voor de toe-
komst van uw kinderen niet alleen in uw 
gezin, maar ook politiek en maatschappe-
lijk is een enorm zware opgave.

Eerlijk gezegd maak ik me in stijgende 
mate ongerust over vele jonge mensen 
die steeds minder zicht hebben op de 
toekomst, alsof niemand hen ooit heeft 
voorgehouden dat hun leven niet door het 
lot bepaald wordt of louter toeval is, maar 
een appèl, uitdaging, een roeping zoals 
vroeger werd gezegd. Over die roeping 
van uw kinderen wil ik het met u heb-
ben, u uitnodigen voor hen een horizon 
van hoop te openen en voorzover in uw 
vermogen hen te behoeden voor bestaans-
angst, onverschilligheid en verveling. 
Met Kerstmis beseffen we meer dan ooit 
geboren te zijn uit onderlinge liefde en te 
leven van elkaars genegenheid. En hoe 
de Vader van Jezus van Nazaret, kind van 
Betlehem, in hem van ons houdt. Met een 
groot dichter uit de Nederlanden bidden 
en zingen wij in deze dagen met u: Dat ik 
niet uitval, dat wij allen, zo teer en kwets-
baar als wij zijn, niet uit elkaars genade 
vallen en doelloos en onvindbaar zijn. Wij 
zijn geroepen te LEVEN - met hoofdletters 
dus; met een levensproject tot geluk en 
bevrijding voor onszelf en voor elkaar. Dit 

gun ik u allen zo van harte en wees ervan 
overtuigd dat ik uw zorgen deel.

Zorg goed voor elkaar als partners, neem 
de tijd om van elkaar te houden en de 
liefde te vieren. Voortdurende haast, 
routine en vervlakking zijn dodelijk voor 
u en uw kinderen. Gun elkaar de tijd uit 
te groeien tot authentieke menswording. 
Vandaag met Kerstmis begrijpen we dit 
messiaanse ideaal beter dan ooit. Het 
vraagt om dagelijkse toewijding en zorg 
voor uw relatie.

Ik zou u willen uitnodigen het gesprek 
met uw kinderen gaande te houden en 
te koesteren, hoe moeizaam en gecom-
pliceerd dit ook kan zijn. Tracht ook 
hiervoor samen rust en ruimte te vinden. 
Ik wens u van harte toe dat u zich niet 
laat ontmoedigen wanneer een of ander 
niet loopt zoals u het zelf graag ziet of 
wilt. Groot vertrouwen in uw wijze van 
opvoeden wens ik u toe en dat u daaraan 
veel plezier beleeft. Te veel ouders zijn 
moedeloos geworden omdat ze de aanslui-
ting met hun kinderen menen verloren te 
hebben en elkaar niet langer te kunnen 
volgen en begrijpen. De leefwereld van 
hun kinderen lijkt steeds raadselachtiger 
en ontoegankelijker voor hen te worden. 
Te veel jonge mensen schrikken ervoor te-
rug definitieve keuzes en bindende afspra-

André van Kempen

Kerstboodschap van Johannes XXIV

Paus Benedictus XVI heeft zich teruggetrokken en zijn intrek genomen in een 
klooster in Beieren, waar hij geniet van een welverdiende rust en een goed ver-
zorgde oude dag. Met het oog op het komende kerstfeest - het eerste tijdens zijn 
pontificaat - richtte onze nieuwe Italiaanse paus zich alsvolgt tot ons. Met een 
knipoog naar kardinaal Carlo Maria Martini, emeritus aartsbisschop van Milaan.

ken te maken. Voor ze het weten parkeren 
ze hun idealen in voorlopigheid, verliezen 
hun identiteit en zicht op de toekomst. Ik 
zou zo graag willen dat jongelui opgroei-
en met ouders, die hen moed en motivatie 
aanreiken, hen vertrouwd maken met het 
visioen dat we elkaar in deze kerstdagen 
van harte toewensen.

Tenslotte vraag ik u om eens te proberen 
er in uw gezin in het weekend een vast 
punt van te maken om samen stil te staan 
bij wat u bindt en bezighoudt. Op deze 
manier kunt u uw kinderen eigentijds 
vertrouwd maken met de levensstijl van 
Jezus van Nazaret. Ik zou het heel bijzon-
der vinden als dit uitliep op een moment, 
waarop u met elkaar deelt wat u motiveert 
en op de been houdt. U voelt wel aan, dat 
dit bijna vanzelf leidt tot een samenzijn in 
gebed. Het is mij een lief ding waard wan-
neer u als ouders samen met uw kinderen 
zou bidden, in brood en wijn de Heer 
Jezus gedenken, de goede God danken, 
elkaar zegenen en een goede nieuwe 
week toewensen. Onze joodse broeders en 
zusters doen het ons elke week nog voor. 
Gezien het priestertekort zal dit, naar het 
zich laat aanzien, op tal van plaatsen weer 
de normale gang van zaken worden. Wees 
ervan verzekerd dat de Heer in uw midden 
is. Ik wens u een zalig Kerstfeest toe.

Johannes XXIV

PS. U moet er niet vreemd van opkijken, 
als tijdens de zegen Urbi et Orbi de Zwit-
serse Garde op het St. Pietersplein niet 
met hellebaarden, maar met feestschal-
meien is uitgerust. 

Een herder loopt de schapen niet voor de voeten maar volgt ze op de voet
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Berichten

Je leraar te geleerd af!

Dat kan! Kom naar de colleges van de Mu-
seum Jeugd Universiteit in het Limburgs 
Museum in Venlo. Op elke eerste zondag 
van de maanden maart tot en met juni 
komt er een wetenschapper naar het mu-
seum om te vertellen over de prehistorie, 
de Romeinse tijd of de middeleeuwen. De 
colleges zijn bestemd voor kinderen van 
acht tot en met twaalf jaar. De colleges 
worden in het theater van het Limburgs 
Museum gegeven en duren van 11.00 uur 
tot 12.00 uur. Daarna mag je zelf weten of 
je nog even mee het museum in gaat, om 
te kijken naar de voorwerpen waar in het 
college over verteld is. 
Inlichtingen bij: Renske Heisen (077) 
352 21 12; r.heisen@limburgsmuseum.nl; 
Limburgs Museum, Keulsepoort 5, 
4911 BX Venlo; www.limburgsmuseum.nl

Goed gek

Oecumenisch maandblad Open Deur 
zoekt met open blik vanuit de christelijke 
traditie naar antwoorden op levens- en 
geloofsvragen. Het wordt gelezen door 
kerkelijke en niet-kerkelijke, oude en 
nieuwe gelovigen. Per jaar verschijnen elf 
themanummers. De aflevering van januari 
besteedt aandacht aan Depressie; 800.000 
mensen in Nederland tobben ermee. Het 
februarinummer heeft als titel Goed gek. 
Hoef je zotheid niet serieus te nemen? Met 
zijn grappen ontregelt de nar en prikkelt 
hij tot nadenken. Hij houdt machtigen een 
spiegel voor en laat ons met een lach de 
keerzijde zien. Zodat we onszelf niet al te 
serieus nemen. Goed gek houdt ondermeer 
in: Hedendaagse narren - De grootste 
dwaasheid van deze tijd - Heeft Jezus de 
trekken van een nar? - Wie is gek, wie 
normaal? - Preek voor een carnavalsmis.
Open Deur kost: los nummer: € 3,50 
inclusief porto; proefabonnement van 4 
nummers € 5,-; jaarabonnement € 29,-; 
(079) 362 86 28 (8.30-12.30 u); e-mail: 
abonnementen@boekencentrum.nl

Ronde Tafelhuis

De woensdagavonden 8 en 29 februari 
- westkant Wagnerplein Tilburg; 19.30- 
21.30 uur - staan in het Ronde Tafelhuis 
in het teken van het jodendom. Rabbijn 
Hetty Groeneveld houdt inleidingen over 
joodse rituelen, de levenscyclus en chas-
sidische verhalen. Zij vertelt over rituelen 
en hoe binnen de joodse traditie wordt 
omgegaan met geboorte, huwelijk en ster-
ven. In plaats van beschuit met muisjes 
andere lekkernijen bij de geboorte; en 
op het graf worden geen bloemen maar 
steentjes gelegd. Tijdens de avond over 
Chassidische verhalen gaat de rabbijn in 

op de latere minder bekende  vertellingen 
uit het jodendom. In deze verhalen ligt 
de oorsprong van de joodse traditie. Deze 
avond wordt er een van luisteren, ontmoe-
ten en vragen. € 5,-. 

Ronde Tafelhuis Haendellaan 40 Tilburg; 
aanmelden via (013) 455 37 98 of via
reserveringen@rondetafelhuis.nl

Op pelgrimspad

Zondag 29 januari van 9.15 tot 14.00 uur 
wandeling van 7 à 8 km. vanuit de kapel 
van de heilige Rita achterin de Paterskerk 
Eindhoven, in franciscaanse sfeer van een-
voud en betrokkenheid op elkaar en de 
schepping met als thema Kiezen omwille 
van verbondenheid. Na een korte viering 
vertrek met zo weinig mogelijk auto’s 
naar een parkeerplek. Van daaraf een 
klein uur wandelen door de prachtige Bra-
bantse natuur naar de Sint Janskapel in 
Leenderstrijp. Na een korte bezinning en 
lunchpauze - zelf meenemen - via een an-
dere weg terug naar de auto’s. Om onge-
veer 14.00 uur terug bij de Paterskerk.

Informatie: Wies Kleene (040) 221 80 89; 
e-mailadres: w.kleene@planet.nl 
www.binnenstadsparochie.nl 

Gods zorg

Naar aanleiding van het boekje Gods zorg 
voor deze wereld organiseert het Augus-
tijns Instituut in samenwerking met LUCE 
(Centrum voor Religieuze Communicatie 
van de Faculteit Katholieke Theologie in 
Utrecht) op vrijdag 27 januari 2012 van 
13.30 -16.00 uur een publieksbijeen-
komst. Deze vindt plaats in het Utrechtse 
universiteitscomplex De Uithof. Het betreft 
hier een in 1995 teruggevonden preek van 
Augustinus die uitgaat van Paulus: ‘Denkt 
u soms dat u, een mens die zelf doet wat 
hij veroordeelt bij anderen, het oordeel van 
God kunt ontlopen?’ (1 Romeinen 2,3)

Informatie: (030) 253 21 49; 
Luce-crc@uvt.nl

Franciscus van Sales

De spiritualiteit van Franciscus van Sales 
is eenvoudig en loopt als een rode draad 

door ons leven. Hij geeft raad en inzicht 
aan mensen die in het alledaagse leven 
staan. Hij raadt ze aan om écht, toege-
wijd te leven. Voor hem betekent dat: hoe 
kun je leven om God, de buurman en de 
buurvrouw een plaats te geven in je le-
ven? Durven wij in een veranderende we-
reld op zoek te gaan naar nieuwe wegen, 
knellende banden van het verleden los te 
laten, Franciscus van Sales aan het woord 
te laten? Wij leggen op de zaterdagen 11, 
25 februari en 10 maart van 9.30 tot 16.00 
uur ons oor te luisteren bij drie thema’s: 
Onthaasten, Geduld en Vriendschap. Kos-
ten: € 20,- per dag, Inschrijven en betalen 
tot minimaal een week vóór aanvang over 
te maken op rek.nr. 16.71.71.208, t.n.v. 
Ned. Provincie der Oblaten, inzake Salesi-
anum. Deze betaling dient als bewijs van 
inschrijving.

Salesianum, Schijndel; (073) 549 56 71, 
www.oblaten.ofsf.nl

Betaalbare Vakanties

De werkgroep Arme Kant van Nederland/
EVA geeft al vele jaren een Gids Betaal-
bare Vakanties uit. Dit overzicht van vele 
honderden vakantiemogelijkheden voor 
mensen met een smalle beurs blijkt in een 
grote behoefte te voorzien. In de gids zijn 
beschrijvingen van het vakantie-aanbod 

van tal van organisaties en de bijbeho-
rende prijzen en adressen bijeengebracht. 
Lezers van de Arme Krant van Neder-
land ontvangen eind december een gratis 
exemplaar voor 2012. (Extra) bestellen 
kan ook (€ 1,50 + porto). 
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Boeken

Driekoningenzingen

In Driekoningenzingen, van legende tot 
levend erfgoed ruim aandacht voor dit 
levend immaterieel erfgoed. Driekonin-
genzingen wordt nog beoefend in Noord-
Brabant, Limburg en Vlaanderen. Het 96 
pagina’s tellende boek bevat zowel histo-
rische zwart-wit foto’s als hedendaagse 
kleurenfoto’s. Bij aankoop een bundel 
met 25 Driekoningenliedjes cadeau.In het 
boek geeft Paul Spapens de historische 
achtergrond van de drie koningen en gaat 
hij uitvoerig in op het driekoningenzin-
gen. Hoe en wanneer dat ontstaan is, zich 
ontwikkeld heeft en nu overal onder druk 
staat. Tegelijk is het interessant te zien 
hoe op veel plaatsen wordt geprobeerd dit 
eeuwenoude immaterieel erfgoed te be-
houden. 

Paul Spapens Driekoningenzingen, van legende 
tot levend erfgoed, Uitgeverij Pharos 2011

ISBN 978 90 7939 936 9; € 14,90.

Bajesbrevier

Maandag 14 november 2011 is het nieu-
we Bajesbrevier gepresenteerd in de Ge-
nesarethkerk te Zoetermeer, sinds vorig 
jaar een zogeheten ‘kerk met stip’, gast-
vrije plek voor ex-gedetineerden. Het Ba-
jesbrevier voor het B-jaar is een katholiek 
gebeden- en gedichtenboek voor gedeti-
neerden die met hun geloof bezig zijn. 
Vier justitiepastores hebben bijdragen 
geleverd om de spiritualiteit van gede-
tineerden verder te kunnen voeden. Dit 

Bajesbrevier is de completering van de tri-
logie die verschenen is parallel aan het 
liturgisch jaar. Het Bajesbrevier levert op 
de zondagen een korte bijdrage gericht op 
de gedetineerde mens en geeft in de week 
erna spirituele teksten ter overweging. 
De teksten ademen de sfeer van de tradi-
tie hetgeen door de gedetineerden waar-
schijnlijk gewaardeerd wordt. Met deze 
laatste uitgave is het project Bajesbrevier 
rond en is er een Bajesbrevier voor de drie 
liturgische jaargangen.     Peer Verhoeven
 

Bajesbrevier voor het B-jaar, Fortmedia 2011
te bestellen via burgerbos@caiway.nl € 10,- 

exclusief verzendkosten 

Religies in Nederland

Reeds enkele jaren geleden verscheen de 
zesdelige serie Jonge denkers over grote re-
ligies, op initiatief van uitgeverij Ten Have 
en Dagblad Trouw. Zes relatief jonge fi-
losofen beschreven ieder de beleving van 
één van de grote religieuze stromingen in 
Nederland: christendom, jodendom, is-
lam, hindoeïsme, boeddhisme en nieuwe 
spiritualiteit. Ze hebben zich verdiept in 
recente literatuur en gesprekken gevoerd 
met een aantal mensen in Nederland die 
leven en denken in het spoor van de be-
treffende religieuze stroming. De bedoe-
ling daarbij is niet theologisch maar eer-
der journalistiek. Ieder deel bevat dezelfde 
drie hoofdstukken: mensbeeld, moraal, 
verlossing. 
Het geheel is een imposant pakket gewor-
den met veel informatie. Het is vooral in-
teressant waar een inkijk wordt gegeven 
in de feitelijke beleving van een geloof dat 
je eerder niet of alleen theoretisch kende. 
Mij trof dat vooral in de delen over het jo-
dendom en het hindoeïsme. Hoe moeilijk 
deze onderneming is blijkt uit het boek 
van Annette van der Elst over het chris-
tendom. Daarin kon ik mijn eigen ma-
nier van geloven niet terugvinden. Ze wil 
vooral laten zien dat het moderne chris-
tendom ruimte biedt aan de vrijheid van 
het individu, maar de – toch vrij grote – 
groep kritische christenen (bijvoorbeeld 
Huub Oosterhuis) komt niet ter sprake. 
Zo maakt iedere schrijver zijn keuzes van 
boeken en personen en daarbij spelen zo-
wel de voorkeur van de schrijver een rol 
als de bereidheid van mensen om met 
deze schrijver in gesprek te gaan. Bij de 
islam tref je bijvoorbeeld geen echt ortho-
doxe gelovige aan. Dat roept de vraag op 
in hoeverre de gesprekspartners in andere 
delen representatief zijn.
De vaste driedeling mensbeeld, moraal, 
verlossing blijkt deze niet-theologische 
schrijvers niet altijd goed te liggen en ook 
niet echt te passen op alle stromingen. Dat 
blijkt vooral in het deel over nieuwe spi-

ritualiteit. Maarten Meester heeft ervoor 
gekozen om een aantal boeken daarvan te 
presenteren in vijf typen nieuwe spiritua-
liteit. Op zich zeer informatief, maar door 
de verplichte driedeling daar ook nog 
overheen te leggen wordt de beschrijving 
versnipperd. Met alle bedenkingen blijft 
deze serie toch een boeiend geheel. Daar-
bij lijkt me het beste om de delen niet 
kort na elkaar te lezen, maar eerder per 
stroming de tijd te nemen om hier en daar 
wat dieper in te gaan op de geboden infor-
matie. De delen zijn afzonderlijk verkrijg-
baar, maar voor de prijs van twee delen 
krijg je de hele serie van zes.   
     Jef De Schepper

Jonge denkers over grote religies
Frank Meester Islam; Hella van den Elshout 

Jodendom; Annette van der Elst Christendom
Vanno Jobse Hindoeïsme 

Jan den Boer Boeddhisme 
Maarten Meester Nieuwe spiritualiteit

Ten Have 2008. ISBN 978 90 2595 
(816 tot 821) 3; van 104 tot 205 blz., per deel 

€ 15,- hele pakket € 29,95

Memories

Toon Hendriks was enkele jaren vicaris 
van bisschop Bluyssen, maar vooral vele 
jaren pastor. 
Hij is van de generatie priesters die de 
grote ommezwaai van de jaren zestig in-
tens hebben meegemaakt. Opgegroeid en 
opgeleid in het oude geloven hebben zij 
nieuwe vragen toegelaten en een nieuwe 
situatie gezien. Aan oude vertrouwde ge-
woonten en overtuigingen denkt hij met 
liefde terug, heeft die met pijn in het hart 
achtergelaten en is op zoek gegaan naar 
nieuwe inzichten en nieuwe vormen van 
geloven. Bij zijn 50-jarig priesterjubileum 
laat Toon de lezer delen in de nieuwe in-
zichten die hij verworven heeft - en die 
velen zullen herkennen - en hij getuigt 
daarbij van zijn blijvende liefde voor het 
geloof van zijn jeugd. Geen memoires 
maar memories. Enige weemoed klinkt 
wel door in de verhalen, maar de over-
tuiging van de blijvende waarde van het 
christelijk geloven voor mensen over-
heerst. Het sterkst is dit in de enkele pre-
ken die het boekje besluiten. Daar hoor 
je de pastor aan het woord die het geloof 
met mensen in hun concrete situatie wil 
beleven. Jammer dat de marges van de 
tekst zo klein zijn; daardoor lijkt het meer 
een werkdocument dan een echt boek. 
       Jef De Schepper

Toon Hendriks Wandelen met God
In eigen beheer 2011

ISBN 978 90 8173 640 4; 112 blz., € 17,50

Koninkje met ster, Goirle, 6 januari 2012
(© Foto: Paul Spapens)
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Nel Beex

Uw parochieblad

Valt er nog iets te vieren?

Valt er nog iets te vieren in een paro-
chie? De stemming is in veel parochie-
bladen rond Kerstmis niet bepaald blij en 
zeker niet optimistisch, ondanks de ad-
vents- en kerstperiode. Men is eerder be-
drukt. Wat staat de parochie te wachten? 
Wat blijft er over van de saamhorigheid, 
de eigenheid, als fusie een gegeven is?

De Kerkdrielse Bode, parochie Sint Mar-
tinus Kerkdriel schrijft. ‘Op weg naar een 
fusie van de parochie komt de vraag op of 
we aan één parochieblad kunnen werken. 
… Op de eerste plaats is één parochieblad 
belangrijk voor de eenheid in de Bomme-
lerwaard. Op de tweede plaats geeft het 
aan het bestuur en het pastorale team de 
mogelijkheid om op één moment naar alle 
parochies een boodschap te communice-
ren. … Tijdens de bijeenkomsten met de 
redacties ging het ook over de eigenheid 
van de afzonderlijke bladen. Het blad 
moet ook vooral de berichten uit de eigen 
parochie bevatten. Zo willen we per pa-
rochie twee bladzijden reserveren die vrij 
kunnen worden ingevuld met informatie 
over de eigen kerk en de eigen mensen. …’
Het is te hopen dat in dit proces ook aan 
de mens wordt gedacht en dat men niet 
vergeet de vrijwilligers erbij te betrekken. 

Montfort Onderweg, Tilburg denkt na 
over fusie, maar heeft ook een zeer posi-
tief verhaal. ‘Het afgelopen jaar heeft het 
Brabants Dagblad artikelen gewijd aan de 
armoede in de Stokhasselt. Wij, de men-
sen van de Projectgroep Sociale voorzie-
ningen zijn blij met deze publicaties. Ook 
de rol die de Montfortparochie speelt bij 
het lenigen van de nood werd daarbij ge-
noemd. … Naar aanleiding van het laat-
ste artikel kwam er zomaar ineens een 
spontane gift van iemand uit de omgeving 
van Tilburg! Geraakt door het artikel van 
Rik Goverde de journalist was hij op zoek 
gegaan om het gezin waarover het ging 
anoniem iets te geven waarmee ze een 
dagje op stap kunnen gaan. Even alle el-
lende vergeten!... Even was het begin no-
vember Sinterklaas en Kerstmis tegelijk 
voor hen, maar ook voor ons! Er zijn voor 
elkaar, dat willen we toch als parochie.’ 
En daar gaat het om!

In parochieblad Winssen parochie H. 
Antonius van Padua gaat alle aandacht 
naar wat er bij de parochiekerk plaats 
vindt. ‘Zoals iedereen ondertussen al wel 
gemerkt heeft, heeft het Christusbeeld een 
andere plaats gekregen. …. In verband 
met mogelijke vernieuwingen rond de kerk 
werd besloten om het beeld te verplaatsen 
naar een zichtbare plaats voor de kerk. 
De omgeving rond het beeld is gerestau-
reerd en in het weekend van het feest van 
Christus Koning kreeg het beeld officieel 

zijn nieuwe plaats. Op 11-11-2011 werd 
het beeld “Barmhartig Meisje” bij de vroe-
gere Terp officieel onthuld…. Kunstena-
res Ineke Kaagman heeft het ontworpen. 
Het is een beeld van aluminium ter nage-
dachtenis aan het opvanghuis De Terp in 
Winssen. … Ineke heeft ervoor gekozen 
om barmhartigheid uit te beelden als een 
jonge vrouw in een bepaalde houding met 
specifieke attributen…. Tussen die twee 
beelden ligt het groene hart van Winssen.’ 
En Winssen mag er trots op zijn!

Emmaüs bij u thuis van Pastorale Een-
heid Emmaüs, Escharen Gassel Grave en 
Velp roept parochianen op na te denken 
over een nieuwe naam. Waarom? ‘…. De 
vier parochies van onze pastorale eenheid 
zijn aan het fuseren, maar de samenvoe-
ging met Mill is niet van de baan. Wan-
neer er stappen gezet worden om samen te 
gaan met … (welke parochie dan ook) is 
niet bekend. Maar dat het bisdom alle pa-
rochies onder het vergrootglas legt en per 
kerk bekijkt wat goed is voor de toekomst 
van de geloofsgemeenschap is duidelijk…. 
Deze keer is de fusierubriek dus vooral ge-
vuld met informatie van het bisdom. Het 
is belangrijk daar open over te zijn. ….’ 
Godzijdank is er ook aandacht voor het 
comité Kinderfolklore. ‘Opgericht in 1964 
door vier Graafse jonge kerels. Het Drie-
koningenzingen is een prachtig jaarlijks 
terugkerend gebeuren. Die inspanningen 
zijn trouwens niet voor niets als je jaar-
lijks de resultaten ziet….’
Met Jacques van Geest, die dit schrijft 
kan ik het helemaal eens zijn. Een mooi 
ander geluid.

Ook in Wij samen kerk, Parochies Dru-
ten en Puijflijk houdt men het oog ge-
richt op een nieuwe parochie. ‘Over een 
aantal jaren zal er in de gemeente Druten 
één nieuwe r.k. parochie zijn. Die zal ont-
staan door het samenvoegen van bestaan-
de parochies. Het is immers het beleid van 
het Bisdom Den Bosch om het aantal pa-
rochies drastisch te verminderen. Het is 
uiteraard niet plezierig om als parochies 
je zelfstandigheid te moeten opgeven. 
Maar in de eerste besprekingen van de ge-
zamenlijke parochiebesturen is gekozen 
voor een positieve benadering: de nieuwe 
parochie biedt ook kansen om elkaar te 
bevestigen en te helpen bij de opbouw van 
een vitale geloofsgemeenschap! ….’ Het is 
niet niks! Het gaat om de kerken van Af-
ferden, Horssen, Deest, Druten en Puijf-
lijk. Veel wijsheid! 

Petrusbode Hilvarenbeek richtte het vi-
zier op de Internationale Bidweek. ‘Die 
week werd geopend met een oecumenische 
viering op zondag 15 januari om 10.00 u. 
Gemeenteleden van de Andreaskerk wa-

ren die morgen te gast in de Petruskerk, 
waar ze samen zondag vierden met een 
Woord- en Gebedsdienst. Dominee Wil 
van Egmond verzorgde die morgen de 
preek en de Cantorij van Petrus en An-
dreas zong. Van maandag tot en met vrij-
dag telkens om 19.30 u. een Bidstonde in 
de Andreaskerk. Donderdag 19 januari 
20.00 u. werd men uitgenodigd om in het 
Open Huis te luisteren naar en daarna 
in gesprek te gaan met de rabbijn van de 
Joodse Synagoge in Tilburg mevrouw Het-
ty Groeneveld.
Als dit geen oecumene is! Een prachtig 
idee voor 2013!

Kerkbode Parochie Edith Stein Vught  
vertelt.‘Dit jaar wordt door Cello, zorg- 
en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke beperking het bijzondere 
terrein van Haarendael voor het laatst 
gebruikt om het kerstfeest te vieren. Haar-
endael gaat dicht. De bewoners zijn al ge-
deeltelijk verhuisd, maar ze komen voor 
dit kerstfeest nog graag even terug. Hier 
liggen zoveel mooie herinneringen. …. Op 
dit mooie landgoed werd al jaren een in-
drukwekkend kerstspel voor de bewoners 
opgevoerd, waar ze altijd intens van geno-
ten. Met een donkere kerk en de geur van 
hooi en allerlei levende dieren. Met een 
nepgrotje maar met een echt baby’tje….’ 
Spannend! 

De Vlaspit, H.Hartkerk Oss laat ons 
weten. ‘Heilig Hart Anders. Meditatieve 
wandeling. Elk seizoen organiseert Heilig 
Hart Anders een meditatieve wandeling. 
De winterwandeling vindt dit jaar plaats 
op zondag 22 januari, ergens in het bui-
tengebied van Oss. Tijdens de wandeling 
wordt er kort gepauzeerd onder het genot 
van een kop warme thee. We verzamelen 
om 14.00 uur bij de H. Hartkerk, waar we 
ons vedelen over de beschikbare auto’s en 
naar de locatie rijden. Deze activiteit in-
clusief reistijd zal in totaal ongeveer 2 uur 
duren. Deelname is gratis. Een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmel-
den via heilighart-oss@hetnet.nl Voor wie 
tijd heeft en de kans, laat je verrassen in 
het buitengebied van Oss.
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In de week vóór kerst tuffen we naar het 
Drents Museum in Assen. Als opmaat om 
in 2012 vaker een museumlezing te vol-
gen. Een paar jaar geleden waren we hier 
ook, toen Assen erin slaagde om maar 
liefst 14 terracottabeelden uit het Chinese 
Xi’an naar Nederland te halen. Ik zie de 
rijen bezoekers nog staan voor het oude 
gebouw op De Brink, hartje Assen. Die 
tentoonstelling toen in weliswaar te don-
kere en te kleine ruimtes heeft ons het 
laatste zetje gegeven om, als de kans zich 
voordoet, ook eens naar het Rijk van het 
Midden af te reizen. 

Die kans was er het volgende najaar al. 
Dik een jaar geleden, maar zo intens dat 
China zowat elke dag nog even ‘langs’-
komt. Nauwkeurig heb ik een dagboek 
bijgehouden en tijdens de rit naar Assen 
lees ik het na. Deze tentoonstelling gaat 
over de Tang-dynastie, die van de 7e tot 
de 9e eeuw na Christus voor de Gouden 
Eeuw van China zorgde. Als eind- of als 
je wilt beginpunt van de befaamde Zijde-
route, ontwikkelde de stad Xi’an - toen 
Chang’an - zich tot de hoofdstad van het 
Chinese Rijk en tot zowat de grootste stad 
van de wereld. Ik lees terug over de stads-
poorten, het terracottaleger en de Grote 
Moskee. Tijdens onze Middeleeuwen was 
het voormalige Xi’an al een multiculturele 
samenleving. En dat schept kunst, cultuur 
en grafrituelen.

Als we rond het middaguur Assen in-
rijden, ligt er een gigantisch grote gou-
den draak op vlotten in de Vaart. 2012 
wordt volgens de Chinese dierenriem het 
Jaar van de Draak en dat is toch wel hét 
beest van China. Momenteel ademt al-

les hier Chinees. We komen uit bij een 
compleet nieuwe ingang van het muse-
um. Dit voormalige koetshuis leidt met 
twee witmarmeren trappen enerzijds naar 
het oude gedeelte en anderzijds naar de 
splinternieuwe en krijtwitte zaal waar de 
Tangs tijdelijk huizen. Met het invallende 
winterlicht een adembenemend schouw-
spel. We genieten van de inleiding en 
van de vele kunstvoorwerpen, die vaak 
als grafgift zijn meegegeven en nog maar 
kortgeleden zijn gevonden. Enkele muur-
kalkschilderingen uit de zogenoemde Fa-
mentempel zijn zelfs voor het eerst bui-
ten China. Een grote verdienste voor de 
conservator. Tot en met maart een bezoek 
waard.

China … onze reiservaring … het stroomt 
weer door onze aderen. Terugkijkend bij ons is nog naar zijn levensverhaal. 

De Tibetaanse kwestie is onuitgespro-
ken toch het verhaal van alledag. Hij ver-
telt over zijn geboorte als nomadenzoon, 
zijn nachtelijke trek als 17-jarige over de 
Himalaya, zijn verblijf in Lhasa en zijn 
opleiding in India, waar de Dalai Lama 
woont. Nog regelmatig gaat hij daarheen 
op retraite, maar alles in het geniep, want 
de relatie tussen China en Tibet staat be-
hoorlijk onder spanning. 

Verrassend Assen
Jeanne van Leijsen

(© Foto’s: Jac van Leijsen)

De citer

Ik plaats de citer op de lage tafel
en zit ervoor, 
ten prooi aan mijn gevoelens.
Waarom zou ik zo nodig willen spelen?
Vanzelf klinken de snaren in de wind.
(Bai Juyi, 772-846)

heeft vooral de week op voormalig Ti-
betaans hoogland de meeste indruk ge-
maakt. We bezochten daar het Boed-
dhistisch kloosteroord Xiahe, de weidse 
graslanden met nomadententen, de lucht-
begraafplaats in Langmusi en de oude 
vestingstad Songpan. Een pracht van een 
Tibetaanse man, praktiserend boeddhist, 
was onze gids. Samen met vier reisgeno-
ten luisteren wij de laatste avond dat hij 

Bij het lezen van Laozie

Wie spreken weten niet, 
wie weten zwijgen -
Zo luidt een woord dat ik 
van Laozie leerde -
Als Laozie werkelijk een was die wist,
waarom schreef hij dan 
een werk van liefst Vijfduizend woorden?
(Bai Juyi, 772/845)

Omdat wij inmiddels weten dat hij met 
een voormalige Nederlandse reisleidster 
is getrouwd en een pracht van een doch-
ter heeft, vragen wij ons af hoe zij daar 
samen mee omgaan. Dan deelt hij heel 
zorgvuldig de volgende uitspraak met ons: 
‘Mijn vrouw heeft altijd een vluchtkof-
fer klaarstaan, voor als er met mij iets ge-
beurt.’ Ik voel de rillingen over mijn rug 
lopen. Wat een leven! Op de vraag van 
één van ons wat wij eventueel kunnen 
doen, antwoordt deze prachtmens: ‘Vertel 
aan ieder die hierover wil horen en houdt 
het warm in de media’. Op dat moment 
spookt De Roerom al door mijn hoofd, 
maar het verhaal moest klaarblijkelijk 
nog dik een jaar doorzakken. Waar een 
rit naar Assen al niet toe kan leiden. Nog 
een voornemen: meer de boeddhistische 
leefwijze volgen. Leven in het hier en nu. 
Yesterday is history, tomorrow a mistery, 
but today is a present. Ik gun u allen dit 
cadeautje.
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Gran Tangie

Cees Remmers

De Driekoningenkerk van pa-
ter Gerard Geyskens in Para-
maribo is van buiten en van 
binnen om door een ringetje 
te halen. De naam Drieko-
ningenkerk herinnert aan het 
meisjes- en jongensinternaat 
die eertijds op het terrein ge-
vestigd waren. Deze interna-
ten voor Hindoestaanse kinde-
ren heetten raj pur - konings-
stad voor de jongens - en rami 
pur - koninginnenstad voor de 

bij toeval hoe de drie onder 
het eten - erwtensoep! - met 
elkaar spraken over het toen 
net bekend geworden feit dat 
de leiding van de fraters al ja-
ren geleden op de hoogte zou 
zijn geweest van kindermis-
bruik. Ik had te doen met deze 
mannen, die zich hun hele 
leven hebben ingezet voor de 
Surinamers. En nu komt aan 
de aanwezigheid na 110 jaar 
een einde onder dit gesternte. 

Zonder mijn ogen te willen 
sluiten voor de misstanden, 
ervoer ik op dat moment heel 
sterk dat de drie laatste fraters 
in Suriname anders hebben 
verdiend. Ik ging terug naar 
de Driekoningenkerk, waar 
volgens mij het enige Lour-
desgrotje van Suriname staat. 
Ik stak een kaarsje op voor 
de fraters; om ze te bedan-
ken. Gran Tangie, op zijn Su-
rinaams.

* ‘De heilige wet van Jezus 
Christus bestuurt onze be-
schaving, doordringt haar 
nog niet.’
Victor Hugo

* ‘In 2012 stop ik met ro-
ken, in 2013 ook en in 
2014 weer.’
Trouw, 23/12/2011

* ‘De katholieke Kerk en 
het bankwezen hebben 
met elkaar een hoge zelf-
dunk en verlaagd vermo-
gen tot schaamte gemeen.’
Gelezen in NRC

* ‘Wie zijn die nieuwe 
priesters die mensen de 
maat nemen. Humor ont-
beren. En altijd het gesprek 
binnenrommelen dat ze 
zeker verliefd waren maar 
toch kozen voor het pries-
terambt en grootmoedig 
afzien van het stichten van 
een gezin.’
Pieter van Hoof

* ‘Wij zijn de enige bank 
die groeit; dat klinkt cy-
nisch maar toch is het 
zo: Nederland telt nu 136 
voedselbanken die in to-
taaal 25.000 huishoudens 
voorzien van de eerste le-
vensbehoeften.’
Sjaak Sies, voedselbank

* ‘Alsmaar rondzwemmen 
als een goudvis in de kom, 
onvermoeibaar op weg 
naar hetzelfde, is geen op-
tie voor de kerken.’
Joep de Hart, hoogleraar

* ‘Wie denkt dat hij in dit 
sterfelijke leven de nevel 
van verbeelding zo kan 
verdrijven dat hij het on-
bewolkte licht van de on-
veranderlijke waarheid kan 
bezitten… snapt niet wat 
hij zoekt en ook niet wie 
hij zoekt.’
St. Augustinus

‘Dus jullie hond heeft geen 
stamboom?’
‘Nee, hij plast tegen elke 
boom die hij ziet.’

meisjes. De namen 
leven voort in de 
Driekoningenkerk. 
De internaten ston-
den onder leiding 
van een redemp-
torist.
De dag dat ik de 
Driekoningenkerk 
van de Vlaamse 
pater Geyskens be-
zocht, was ik ook 
op bezoek bij de 
laatste drie fraters 
van Tilburg in Su-
riname. Ze gaan 
in maart definitief 
terug naar Neder-
land. Bij hen op 
bezoek, hoorde ik 


