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Deze vraag stellen zullen sommigen als een 
gedurfde of wellicht godslasterlijke uitdaging 
beschouwen. Jezus is toch vanaf den beginne 
altijd God geweest! Hoe kom je dan bij zo’n 
vraag? Moeten we niet eerder vasthouden aan 
het standvastige getuigenis dat de Schrift ons 
geeft? Dit mag waar zijn, maar toch moeten we 
deze vraag onder ogen durven zien. Het geloof 
dat Jezus God is kwam niet zomaar uit de lucht 
vallen. Waar vandaag bovendien de christe
lijke geloofstraditie zwaar onder druk staat, is 
het nodig om de oorsprong van dit geloof te 
onderzoeken op de volgende vragen: wanneer, 
waar en hoe zijn mensen voor het eerst begon
nen Jezus goddelijke eer te geven, zelfs als God 
te vereren?

Algemeen wordt aangenomen, dat Jezus’ 
vergoddelijking niet pas enkele decennia na 
zijn dood zou hebben plaatsgevonden. Direct 
na zijn dood werden door zijn leerlingen/vol
gelingen ervaringen opgedaan die ertoe leidden 
dat Jezus direct als God werd aanbeden in een 
eigen cultus. De oorsprong van dat geloof in 
Jezus’ goddelijkheid moet te vinden zijn in de 
liturgische praktijken in Palestina. Jezus allerlei 
kenmerken toekennen die we normaal gespro
ken alleen aan God toekennen mogen we zien 
als een unieke en radicale vernieuwing binnen 
het joodse monotheïstisch denken.

Toch is Jezus in de cultus van de eerste christe
nen geen tweede God naast God de Vader. Pau
lus’ getuigenis in de oudchristelijke geschriften 
is daarin overduidelijk, zoals bij voorbeeld in 

‘Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie al
les is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd; en 
één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat 
en door wie wij leven.’ (1 Kor. 8,6) De Vader 
en de Zoon, de Heer, worden hier op één lijn 
gesteld.

De overtuiging dat Jezus direct na zijn dood 
als God vereerd werd, sluit ook aan bij de 
actuele tendens om de wortels van het geloof 
in Jezus’ goddelijkheid te zoeken binnen het 
jodendom van zijn tijd. In de daarop volgende 
eeuwen zijn tijdens de opeenvolgende concilies 
van Nicea (325) en Constantinopel (381) de 
implicaties van dit geloof verder onderbouwd 
met filosofische en theologische termen die we 
vandaag vaak moeizaam begrijpen. Ze worden 
overigens wel bewaard in het credo, dat we nog 
regelmatig belijden.

Ik ben ervan overtuigd, dat de verering van Je
zus als God een dermate vernieuwende stap in 
een vroeg stadium was, dat dit alleen verstaan 
kan worden als antwoord op de sterke overtui
ging binnen de eerste christelijke gemeente, dat 
de ene God van de bijbelse traditie wilde dat 
Jezus op die manier werd vereerd.

T.B.

Geleidelijk

Geleidelijk 
wen ik aan de aarde, 
waaruit ik ben genomen, 
aan de grond 
waarop ik sta.

Geleidelijk 
kan ik laten 
wat me niet past 
mijn aard niet is
met mij vloekt.

Geleidelijk 
hoor ik de melodie 
die in me zingt
die ik meeneurie,
mijn levenslied wordt.

Geleidelijk 
raak ik los van 
mijn aardse zelf, 
berust en geef me over 
vertrouw me toe ... 

Peer Verhoeven
Open Kerk Helvoirt

De vijfentwintigste jaar
gang van De Roerom is vol
tooid. De eerste afleverin
gen van de zesentwintigste 
jaargang zijn in voorberei
ding. We hebben dit jaar 
afscheid moeten nemen 
van Franck Ploum als re
dactielid. Voor de komende 
jaargang staan vier nieuwe 
redactieleden/medewerkers 
klaar om De Roerom door 
te zetten. De dames Nel 
Beex en Truus Kuipers van 
de administratie/redactie 
zullen nog wat werkzaam
heden blijven doen maar 
wel ‘van huis uit’ zodat ze 
niet drie of vier keer per 
week naar Tilburg hoeven 
te komen. De administratie 
daar zal drie halve dagen 
per week bemand blijven. 
Wij doen pas in het eerste 
nummer van de komende 
jaargang nader bericht over 
een en ander omdat nog 
niet alles ‘beklonken’ is. 
Intussen danken wij allen 
die hun bijdrage hebben 
geleverd zeer en hopen op 
hun medewerking in de 
nabije en verre toekomst.

De redactie
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Brieven
Redactie

In februari?

Tot mijn verbazing zag ik on
der mijn gedicht In aarden va-
ten naast mijn naam de datum 
3 februari staan. Toen werd 
dit zeker niet geschreven maar 
mogelijk naar jullie toege
stuurd. Nu lijkt het alsof ik in 
februari zou gezegd hebben: 
‘hoe groen is alles nu …’een 
beetje gek … Jullie hoeven 
met dit bericht verder niets te 
doen, maar in de toekomst wel 
hierop letten! Nog een fijne 
werkweek en hartelijke groet.

Adeleyd

P.S. Hoewel wij er steeds goed 
op letten, gebeurt zoiets toch 
wel eens. Redactie 

Niet enkel het woord 

Onlangs kwam mij een pers
bericht onder ogen waarin 
stond dat Timothy Radcliffe, 
de voormalig magistergeneraal 
van de orde der Dominicanen, 
niet heeft mogen spreken op 
een bijeenkomst van Caritas 
International. In hoeverre 
Vastenaktie of soortgelijke 
Nederlandse instellingen lid 
zijn van deze internationale 
organisatie weet ik niet, maar 
Caritas International is een 
samenwerkingsverband van 
dergelijke organisaties. In 
plaats van Radcliffe voerden 
enkele kardinalen het woord. 
In het persbericht werd onder 
meer kardinaal Sarah, voorzit
ter van de pauselijke raad Cor 
Unum, geciteerd. Deze zei: 
‘Dat niet de maatschappelijke 
hulpverlening door gelovigen, 
maar wel het getuigenis door 
God centraal moet staan in de 
christelijke liefdadigheid.’
Ik ben van de generatie die 
als kind aan het rijke roomse 
leven heeft kunnen ruiken, 
maar opgegroeid in de jaren 
60 en 70 heb ik enkel kloos
ters gesloten zien worden. De 
kloosters hebben de bejaar
denzorg, de ziekenzorg, het 
onderwijs in de steigers gezet. 
De kerk stond met het Woord 
samen met de kloosters met 
de Daad midden in de samen
leving. Door de sociale en 
andere wetgeving zijn veel 
taken van die kloosters naar 

de overheid overgeheveld en 
verloren die kloosters hun 
bestaansrecht. Doordat de 
kloosters het Woord niet meer 
zichtbaar konden maken in de 
Daad komt ook de Kerk aan 
de rand van de samenleving te 
staan. Voor veel mensen zijn 
het mooie woorden die verteld 
worden, maar als de woorden 
niet zichtbaar zijn in daden, 
dan zijn die mooie woorden 
voor veel mensen helaas holle 
klanken. 
Om te begrijpen moeten woor
den vaak ondersteund worden 
door daden. Andersom, als 
mensen daden zien komt de 
vraag ‘waarom doe je dit’ en 
vraagt men naar de inspiratie, 
naar het woord.
Gelukkig zijn er nog veel 
mensen die Woord in Daad 
vertalen. Mensen die in het 
woord inspiratie vinden om 
bijvoorbeeld actief te worden 
bij een voedselbank, vrijwil
ligerswerk te doen in een 
verpleegtehuis, het geprivati
seerde klooster, etc. Echter die 
mensen doen dat goede werk 
anoniem, zonder herkenbare 
pij of iets dergelijks en de 
koppeling woord en daad is 
minder duidelijk.

In Nederland hebben we 
ook veel niet gouvernemen
tele organisaties (NGO’s) op 
katholieke, protestantse of 
andere basis. Die NGO’s heb
ben als lekenorganisatie een 
aantal taken van de kloosters 
overgenomen en maken op 
hun manier de vertaalslag van 
Woord naar Daad. Helaas, ook 
door bezuinigingsdrang van de 
overheid worden dergelijke in
stituten gedwongen te fuseren 
en leveren ze hun identiteit, 
hun herkenbaarheid in. Maar 
dit is een andere discussie. 
Ik wil terug naar de woorden 
van Kardinaal Sarah. Uit zijn 
woorden blijkt dat dergelijke 
organisaties zich meer op 
het Woord moeten richten en 
minder op de Daad. Met het 
afnemend priesteraantal is het 
natuurlijk wel leuk om ande
ren voor het karretje te span
nen, maar om dit ten koste 
te laten gaan van de Daad? 
In hoeverre de betrokken 
organisaties keuzemogelijk
heid hebben weet ik niet. Als 

het woord ‘katholiek’ uit de 
naamgeving van een instelling 
gehaald moet worden omdat 
men niet naar de pijpen/rok
ken van de kardinaal danst, is 
men ingangen in diverse we
reldlanden kwijt. De mensen 
die echter in armoede leven, 
geteisterd worden door aids 
of andere ziektes zitten niet 
op holle woorden te wachten. 
Die willen geholpen worden. 
Volgens mij is voor Jezus 
ieder mens belangrijk. Door te 
laten zien wie je bent, door de 
Daad, bereik je ook de mensen 
met het Woord.
Misschien is het goed te kij
ken naar Matteüs 25, 35 en 
volgende verzen: ‘Want Ik had 
honger en jullie hebben Me te 
eten gegeven, Ik had dorst en 
jullie hebben Me te drinken 
gegeven, Ik was vreemdeling 
en jullie hebben Me opgeno
men.’ 

Het genoemde persbericht is na te 
lezen: http://rorate.nl/nieuws/nws.
php?id=66442

Gerrit Coppens, 
Veldhoven

Waarom?

Hoewel opgevoed in het rijke 
roomse leven, constateer ik bij 
het ouder worden kritischer 
te worden wat mijn geloof be
treft. Consequent christen zijn, 
las ik in de laatste Roerom, 
betekent dat elke dubbelheid 
niet alleen in onszelf maar 
ook waar mogelijk elders moet 
worden bestreden. Zo heeft 
de zaligverklaring van paus 
Johannes Paulus wel vragen 
bij me opgeroepen. Is die niet 
wat vergezocht? Was hij al niet 
‘Onze heilige vader de Paus’, 
waarom dan nog die zaligver
klaring? En is ons allen niet 
beloofd zalig te worden na een 
goed leven, ook zonder ‘een 
wonder’ te hebben verricht? Ik 
word hierdoor niet ongelovig, 
daarvoor zit mijn geloof te 
diep, maar het brengt me wel 
aan het twijfelen.

Ria Lemmers-Dekkers, 
Beneden-Leeuwen
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Peer Verhoeven

De lieve mei...

In mei worden 
leven en vrijheid gevierd, 
het verleden herdacht en
hierdoor komt weer boven
wat er zich heeft afgespeeld en
dringen zich de vragen op hoe 
het in godsnaam kon gebeuren,
hoe mensen tot zoiets komen,
waar de slang haar nest heeft. 
Als we nu telkens herhalen
‘opdat het niet meer gebeure’
en ‘opdat we niet vergeten’
dan moet ook de bijbel 
 in de kerken gepresenteerd  
op zijn woorden letten.
(N.a.v. Handelingen 2, 14.3641; 
vier van Pasen cyclus A) 

Niet vereeuwigen

De algemene opninie van nú 
is geen dogma voor altijd.

Wat destíjds heel acceptabel was 
kan nú heel verfoeilijk zijn.
 
Wat tóén heldendaad was
kan nú als misdaad gelden.

Vrede wordt

Vrede wórdt waar
diepe eerbied is
voor alwat leeft;
bewondering voor
alle goed en gaaf;
groot vertrouwen in
mens en leven.

Vrede wórdt waar 
zorgzame aandacht is
voor ziek en zwak;
echt en oprecht
in aanzien staan;
gaaf en integer
kunnen ontroeren.

Vrede wórdt waar
de eerste de laatste wil zijn;
waar eigen belang
niet wordt gediend,
eigen gelijk niet gezocht;
waar sober en bescheiden 
worden zalig geprezen.

Bezinnen

Je hoeft niet steeds 
het antwoord te geven,
als je maar wel 
vragen blijft stellen.

Je hoeft niet te halen 
wat je hoopt;
als je maar blijft hopen 
het ooit te halen.
  
Je hoeft niet altijd 
en overal te arriveren;
als je maar wel
gestaag gaande blijft. 

Gebed

Wis het waas uit onze ogen
blaas het stof ons van het lijf 

verstil de herrie die we schoppen
milder de drukte die we maken 

matig de haast waarmee we gaan
kalmeer het jagen wat we doen 

en word door ons gehoord
in sprekende stilte, lief en leed 

Gij, hoe ook 
betwijfeld en vergeten, 
toch hart en ziel van 
al wat is, al wie leeft

van tijd tot eeuwigheid.

	
Hoe ook

Hoe ook gekleurd, gedoopt;
hoe ook geaard 
en in ’t leven gevaren ...
wij stammen allen uit één bron,
leven van één en dezelfde adem.
Bid dat de mensen
zich dit bewust worden.

+

Hoe ook geletterd, rijk begaafd;
hoe vaak ook gevraagd
en naar de ogen gezien ...
we zijn allen geroepen om elkaar
hartelijk van dienst te zijn.
Bid dat de mensen
leven vanuit dit besef.

+

Hoe ook gekwetst, teleurgesteld;
hoe ook ontmoedigd 
en in zak en as ...
kom jezelf te boven en
pak de draad weer op.
Bid dat de mensen elkaar
de helpende hand toesteken.

Pinksteren

Pinksteren: hoe druk ook bezig 
kijk je ogen uit en verwonder je 
over pracht en kracht van ’t leven.

Pinksteren: hoe ook gedoopt,
geaard, gevaren  we zijn allen
door één en dezelfde geest bezield.

Pinksteren: hoe het ook loopt 
de moed niet opgeven
de hoop niet laten varen.

Jezus

Als Jezus van Nazaret eens
onder het kerkstof vandaan kwam ...

Als Jezus Christus weer eens
zichzelf zou mogen zijn ...

Als Jezus’ weg van liefde 
eindelijk eens onze leefregel werd ...

De maand mei is danig gevuld met vele menselijke gevoeligheden. Maria, kapel-
len en bedevaarten ... oorlog en geweld, gevallenen herdenken, bevrijding vie-
ren en van elk vogeltje een ei in mei. Het klonk door in de weekendvieringen.

Vrede wórdt waar 
goed en gaaf
bewondering wekt;
waar zelfs in wat 
bezig is te vergaan
iets edels en schoons
wordt gezien.

(© Foto: Peer Verhoeven)
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Gérard van Tillo

Weg

In het moderne leven spelen wegen een 
grote rol. Dit blijkt pas goed nu de vakan
tietijd is aangebroken en mensen in gro
ten getale de weg op gaan naar soms verre 
bestemmingen. Maar we begeven ons niet 
alleen massaal op de autowegen. We ma
ken ook gebruik van straten en pleinen, 
fietspaden, wandelwegen, binnenwegen, 
sluipwegen, eigen wegen en toegangswe
gen om te komen waar we willen zijn. 
Ondanks de files is de weg ongekend po
pulair en een sturende factor geworden in 
economie en politiek. De weg is niet meer 
weg te denken uit ons bestaan. 

Taal
De weg is ook een steeds terugkerend 
thema in de literatuur en de beeldende 
kunst. De road movies vormen een geliefd 
genre in de filmwereld. Ook in onze taal is 
de weg alomtegenwoordig. Je hoeft maar 
iets opvallends te doen of je timmert aan 
de weg. Als het op een bepaalde manier 
niet lukt, is dat niet erg, want er zijn meer 

wegen die naar Rome leiden. Als iemand 
je vraagt iets te doen, kun je zeggen dat 
het niet op je weg ligt. Dit is dan wel de 
weg van de minste weerstand. Je kunt ook 
de koninklijke weg bewandelen en toelich
ten waarom je niet op het verzoek kunt 
ingaan. Het zou goed zijn steeds voor die 
weg te kiezen. Dan ben je op de goede 
weg. Maar de weg naar de hel is geplaveid 
met goede voornemens. Dit gezegde hoeft 
je er niet van te weerhouden een nieuwe 
weg in te slaan. Het kan veel van je vra
gen, vooral als er geen weg terug is. Maar 
als je het volhoudt ben je hard op weg een 
beter mens te worden. Je kunt dan ook 
anderen op weg helpen om die kant op te 
gaan. Dat is heel wat beter dan iemand uit 
de weg ruimen. Informeren of dat proble
men geeft is vragen naar de bekende weg. 
Want daar kom je niet zomaar mee weg. 
Als je dat denkt heb je nog een lange weg 
te gaan. Je kunt je veel beter strikt aan de 
wet houden en die nooit overtreden. Maar 
dat is maar voor weinigen weggelegd. 

het oude testament worden de levens
wijze en het gedrag van de mens zijn weg 
genoemd. De weg van God heeft een dub
bele betekenis. Het kan Gods handelen 
betekenen, maar daarnaast ook de weg 
die de mensen bewandelen zoals door 
God voorgeschreven. De weg van de Heer 
is het door God aan de mens opgelegde 
gedrag. Al in het oude testament komt het 
thema voor van de twee wegen: de weg 
van de rechtvaardigen en de weg van de 
wettelozen (Jer.21,8). In psalm 1,6 wordt 
onderscheid gemaakt tussen de weg ten 
leven en de weg ten dode.

Nieuwe testament
Dit beeld komt terug in de Bergrede, waar 
sprake is van een brede weg en een ruime 
poort, waar velen naar binnengaan, maar 
die voert tot de ondergang; en een smalle 
weg die leidt naar de nauwe poort van het 
leven, die maar weinigen weten te vinden. 
Aansluitend bij het joodse spraakgebruik 
worden de praktische richtlijnen van 
Jezus’ leer de weg van God genoemd (Mt. 
22,16). In Handelingen van de Apostelen 
wordt de leer van Jezus aangeduid als de 
Weg (Hand. 9, 2 en 18,25). In het oude 
en nieuwe testament wordt het beeld van 
de weg verschillend gebruikt. In het oude 
testament wordt de weg niet bepaald door 
een doel dat de mens aantrekt en waar hij 
naar moet streven (Hebr. 9,8), maar door 
de wet Gods die als een richtingwijzer aan 
het begin van de weg staat. In het nieuwe 
testament is God het einddoel van de weg 
(Hebr. 10, 1922, Joh. 14, 14). Je kunt 
dat doel alleen bereiken via Jezus. In de 
bekende tekst van het Johannesevangelie 
(14, 16) noemt hij zichzelf de weg waar
langs wij bij de Vader komen en onze 
bestemming bereiken.

Spiritualiteit
Bij spiritualiteit kun je nog onderscheid 
maken tussen de kennis of de wetenschap 
van het geestelijk leven en de praktijk 
daarvan. In beide gevallen speelt het beeld 
van de weg een grote rol. Er zijn veel mo
dellen ontwikkeld met betrekking tot de 
geestelijke weg om naar de volmaaktheid 
te streven. De geestelijke oefeningen die 
in dit kader zijn aangereikt, worden vaak 
voorgesteld als af te leggen wegen. Soms 
gaat het ook letterlijk om het aflopen van 
een weg; bijvoorbeeld bij een pelgrimage, 
het bidden van de kruisweg of samen 
wandelen met het oog op gedachtewis
seling, beweging en ontspanning. Want 
het hoeft niet altijd om hoogdravende 
inspanningen te gaan. Er is ook zoiets als 
een spiritualiteit van het dagelijks leven. 
Van daaruit kom je gemakkelijker tot een 
hoger niveau van geestelijk leven. Je hoeft 
niet te denken dat dit te hoog gegrepen is. 
Waar een wil is, is een weg.

Reizen en trekken zit mensen in het bloed. Het wegennet is zo belangrijk, dat 
de weg allerlei symbolische betekenissen heeft en het woord vóórkomt in veel 
uitdrukkingen en gezegdes. Dit was al zo in de bijbelse tijd.

Dimitri Vanderhaeghen Zonder titel, 2010. Acryl op doek, 50 x 70 cm. 
(www.tuipie.be)

Oude testament
In de Schrift is de 
weg ook alomte
genwoordig. In 
de bijbelse tijd 
bestonden er al 
grote internatio
nale handelswegen 
van KleinAzië 
en Mesopotamië 
via Palestina naar 
Egypte. Daarnaast 
had het land zijn 
eigen wegennet als 
verbinding tussen 
de steden en dor
pen met Jeruzalem 
als centrum. De 
wegen die door de 
Romeinse bezetter 
werden aangelegd 
zijn bekend, omdat 
ze een ouder tracé 
volgen. Daarom 
kennen we ook 
de wegen die er 
al waren vóór 
het Romeinse 
leger Palestina 
binnenviel. Vooral 
de laatste waren 
meestal smal. Ze 
waren berekend op 
karavanen, waarin 
de lastdieren achter 
elkaar lopen. In 
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de vele teksten die De Roerom worden toegezonden maakt de redactie 
een keuze zonder de pretentie te hebben dat deze ook de enig juiste is. Ja-
renlang heeft Nico Tromp msc maandelijks een bijbels of persoonlijk getint 
gedicht voor De Roerom geschreven. Hij is 18 juni 2010 overleden. In de toe-
komst zal De Roerom zeker nog teksten van hem opnemen maar niet meer 
in de regelmaat van elke maand. 

Heden     

verlies jezelf niet in het verleden
berust niet in wat is bereikt
verworvenheid is nog geen reden
om je terug te trekken uit de tijd

en zet jezelf niet bij in ’t mausoleum
waar niets dan stilstand is en dood
en leg jezelf niet vast in een museum
verdien met arbeid bed en brood

vandaag dat is je uitzicht en je leven
grijp dat met beide handen aan
verbreed de einder door te streven
wil voor het nieuwe open staan

en zie niet af van hoop en vrezen
verzet u tegen rust en zaligheid
dat kan u van tevredenheid genezen
dus wees tot dagelijkse strijd bereid

Nico Tromp

Religieuze atheïst

Aanvoelen 
dat achter al het ervaarbare 
iets schuilgaat dat ons verstand 
niet kan vatten, iets waarvan 
de schoonheid en verhevenheid 
indirect als een flauwe weerschijn 
tot ons komen, is religiositeit. 
In dat opzicht ben ik 
een diep religieuze atheïst.

Albert Einstein

Het diepe in

Wij moeten weer iets verwezenlijken
van wat contemplatieve houding heet.
Verwezenlijken zeg ik dus en er
niet alleen interessant over praten.

Overal is 
actie, organisatie, bedrijvigheid;
maar waarvandaan, vanwaaruit geleid?
Vanuit een innerlijk
dat niet bij zichzelf thuis is,
maar denkt en handelt vanuit
hetgeen aan de oppervlakte ligt,
het louter verstand,
de wil iets te bereiken,
de zucht naar macht, bezit en genot,
die geen contact meer heeft
met de waarheid,
het centrum van het leven,
het essentiële en blijvende,  maar ergens
in het voorlopige en toevallige
rondzwalkt.

De diepte van de mens
moet weer ontwaken.
In zijn leven moeten weer tijden,
in zijn dagen weer ogenblikken zijn
dat hij stil wordt, in zichzelf keert
en zich met open hart
een van de vragen voorlegt
die hem die dag troffen.
Ja, hij moet weer 
bidden en mediteren.

Romano Guardini
ingestuurd door N.B.

Aan de keukentafel

‘Mooie naam De Roerom. 
En die betekent?’ 
‘Het roer moet om en in de pap 
die je bereidt moet je goed blijven 
roeren om klonters te voorkomen.’ 

‘Mooi! Maar wat denk je van: 
Iets wat je ontroert, beroert, 
dat wil je ook in omloop brengen. 
Je moet je roeren ….’

Nel Beex

En toch

En toch kom je steeds weer iemand
tegen die je opbeurt en zegent
op je pad naar recht en goedheid.

En toch zijn zij er die je iets van
hun kracht sturen om te bestaan
in je zwakte, je doofheid, je angst.

En toch is de wereld van liefde
ontstaan en toch zal de wereld van
liefde blijven, zo moet het wel zijn.

En toch blijf ik geloven in de ander,
weet ik de zwakheid van mijn belagers,
weet ik hun menszijn als het mijne.

Ine Verhoeven

nog steeds

vlinders in mijn buik 
van vreugde en liefde 
al heel lang 
nog steeds 
 
vlinders springen 
en vliegen 
alleen bij mijn buik 
nog steeds 
 
boven mijn buik 
tikt mijn hartje 
van vriendschap 
nog steeds 
 
José Bardoel
thuis wonend
in Ravenstein
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Hartstikke versleten
Huub Schumacher

Een klein gebaar voor een grote gebeurte
nis kan evengoed gemeend zijn. Gebaren 
zoals deze, maar ook rituelen, godsdien
stige rituelen kunnen super zijn. Maar er 
is ook grote kans dat ze de zaak eerder 
kapot maken dan opbouwen. O wee als ze 
versleten zijn…

Die ook
Het is en blijft altijd weer boeiend om 
te zien dat mensen behoefte hebben aan 
kleine, maar wel echt doorleefde gebaren. 
Het kan een hand geven zijn, een zoen, 
een schouderklop, zo’n bosje bloemen, 
een verjaardagskaart ... en ook het gebed 
dat je uitspreekt voor je gaat eten of het 
kruisje op het voorhoofd van je kind voor
dat het gaat slapen of even stilzitten op 
een drukke dag om tot jezelf te komen en 
te voelen wat er in je zielement klopt.

Godsdiensten er sterk in
Gebaren  rituelen  roepen iets op, zeggen 
iets waaraan je met gewone woorden niet 
helemaal uiting kunt geven. Godsdiensten 
zijn over het algemeen sterk in gebaren 
stellen, rituelen. Wie ooit in India is 
geweest ziet en ruikt en voelt nog altijd 
het schijnsel, de vettige walm en lauwe 
warmte van die honderden olielampjes 
in donkere tempels. Je ziet ook nog altijd 
die schimmige zweterige priesterfiguren 
met ontbloot bovenlijf die af en aan lopen 
tussen altaar en gelovigen om hen met 
drie vingers drie witte kalkstrepen op het 
voorhoofd te tekenen. Ik herinner me nog 
altijd die dag aan de oever van Ganges in 
Benares waar de Hindoes hun lijken ver
branden. Je weet niet wat je ziet. Het we
melt er vóór, tijdens en na de verbranding 
van de meest vreemde en ongebruikelijke 
rituelen en gebaren. Natuurlijk zijn ze 
vreemd voor je omdat je niet van die cul
tuur bent en ze dus niet van binnenuit 
kunt verstaan. Maar wél voelde je, dat de 
gebaren eerlijk, welgemeend, toegewijd 
waren en dat er iets mee uitgedrukt wordt 
waar het hart vol van is en alleen woor
den tekortschieten. 

Het zit ons in het bloed
Protestantse gelovigen, die eeuwen 
geleden hun liturgie zó versoberden dat 
er nauwelijks nog rituelen aan te pas 
kwamen, zijn momenteel driftig op zoek 
om gebaren, rituelen en symbolen in hun 
gelovige samenkomsten een plaats te ge
ven. Vele dominees maken graag gebruik 
van liturgische kleding, liturgische kleu

ren ook. In de protestantse gemeenschap 
waar auteur dezes een aantal keren per 
jaar mag voorgaan, krijgt iedere viering 
de paaskaars een veel grotere rol toebe
deeld dan in menige katholieke zondagse 
liturgie. 
Wel eens de bediening van een stervende 
meegemaakt? Mooi toch, dat kleine ge
baar van de zalving om er die grote over
tuiging mee uit te drukken dat God deze 
mens zal doen glanzen ook als hij uit ons 
zicht verdwenen is! Het is alsof dit soort 
gebaren ons in het bloed zit.

dan nog ter communie gaan, bespaar je 
de energie om naar voren te lopen. De 
tweede mogelijkheid is ze nieuw leven in
blazen of hard op zoek gaan naar andere 
gebaren, naar rituelen waar je ziel weer in 
mee mag doen. 

Jezus verbolgen
In het 7e hoofdstuk van het Marcus
evangelie trekt Jezus van leer tegen dat 
vervloekte ritualisme. Marcus voert een 
stel mensen op die koste wat kost vast
houden aan gebaartjes zus en gebaartjes 
zo, enkel en alleen omdat ze zogenaamd 
tot de verplichte traditie behoren. Het 
maakt niet uit of men er al of niet iets bij 
voelt; ze moeten gedaan worden omdat 
het zo hoort! Doe je ze niet dan hoor je 
er niet meer bij en ben je een afvallige! 
Jezus doelt hier op gebruiken van zijn 

‘Nog even langs de benzinepomp om een bosje bloemen te kopen want we zijn 
vandaag 12½ jaar getrouwd.’ Deze reclame is via de radio al een aantal keren 
te horen geweest. 12½ Jaar getrouwd is best al heel wat … en dan een bosje 
bloemen, zo’n klein gebaar? Mensen verschillen. De één pakt groots uit, de 
ander doet het met een bosje bloemen. 

Foei toch… !
Wanneer gebaren en rituelen versleten 
raken, niet meer echt zijn, je hart er niet 
in mag meetrillen, dan worden ze gevaar
lijk. Dan wordt de kus thuis aan de deur 
routinematig, vrijen een egocentrische 
zelfbevrediging ... Als gebaren, rituelen 
versleten raken dan wordt ook de katho
lieke mis een regelrechte ramp. Er kan 
dan van alles gebeuren, maar een viering 
is het niet. Een priester die zijn gebed
jes staat af te raffelen … zo iemand heb 
je te groeten! Raken gebaren hartstikke 
versleten dan heb je twee mogelijkheden. 
De eerste is afschaffen, wegdoen. Niet 
meer die bedscènes die niets met liefde 
te maken hebben; dan kun je maar beter 
direct gaan slapen. Geen kaartje meer 
sturen op iemands verjaardag als je er 
toch niets van meent. Laat de rode rozen 
dan maar achterwege en koop voor dat 
geld een stropdas voor jezelf. Wat zou je 

tijd natuurlijk; 
bijvoorbeeld 
het verplichte 
wassen van je 
handen voordat 
je gaat eten, 
ook al ben je 
een uur tevoren 
in bad geweest 
en zijn ze al 
schoon. Jezus 
walgt van dat 
‘het moet om
dat het van de 
traditie moet’. 
‘Hou toch op!’, 
bijt hij hen toe. 
Hij moet niets 
weten van dat 
werktuiglijke 
gedoe, al hele
maal niet als 
het om religieu
ze gebruiken 

gaat zoals het opzeggen van voorgeschre
ven gebeden. Hij houdt hen een zin van 
Jesaja voor: Dat heeft Jesaja fraai over u 
geprofeteerd, huichelaars, zoals geschre-
ven staat: ‘deze gemeente eert mij met de 
lippen, maar hun hart houdt zich verre 
van mij; vergeefs vereren zij mij, zij leren 
leringen die mensengeboden zijn!’

Berg je maar
Als je ziet hoe het er vaak in onze kerke
lijke liturgieën aan toe gaat … berg je dan 
maar. Je zou er bijna blij om worden dat 
steeds minder mensen er nog getuigen 
van willen zijn. We moesten ons de ogen 
uit het hoofd schamen. Maar hoe jammer 
en verschrikkelijk eigenlijk, want wie 
kan er binnen of buiten de kerk zonder 
‘harte’lijke, welgemeende gebaren en 
rituelen! We moeten er ernstig zorg voor 
dragen dat onze gebaren en mijn rituelen 
niet kuis versleten raken.

Beelden uit Japan, waarachter een triest verhaal schuil gaat. Zij vertegenwoordigen 
dode baby's. De ouders kleden ze in rode sjaals en hoeden. Het oorspronkelijke idee is 
dat het ze warm houdt in een volgend leven. Maar vandaag de dag is het gewoon een 
ritueel zonder enige overtuiging erachter.
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Redactie

Samen op pad

Op 26 september 2007, krap drie weken 
na mijn vijfenvijftigste verjaardag, werd 
ik bezocht door de sluipmoordenaar cva, 
in het Nederlands gewoonlijk ‘beroerte’ 
genoemd, wat een verzamelnaam is voor 
herseninfarct en hersenbloeding. In mijn 
geval het laatste. Het is een sluipmoor
denaar omdat deze aandoening je treft 
zonder enige vooraankondiging. Je wordt 
er ook niet het slachtoffer van als straf 
voor een ongezonde levensstijl of slechte 
gewoonten. In het aprilnummer van De 
Roerom van 2011 verwoordde Toos Boleij 
het prachtig in haar gedicht Beroerd. ‘Zo 
onverwachts, een zachte suizing in je 
hoofd, een zachte knap. Je zakte weg.’ 

Ons samen op pad
Bij mij ging het nog meer onverwachts. Ik 
liep mij gereed te maken om naar de post 
te gaan toen mijn vrouw enige onzeker
heid in mijn pas waarnam, mij wat vond 
‘brabbelen’ en zag dat mijn mondhoeken 
iets afhingen. Ik werd meteen en resoluut 
naar een stoel gedirigeerd en bevolen 
daar te blijven zitten, terwijl zij de dokter 
belde. Daar begon ons ‘samen op pad’. 
Eerst niet samen maar zij alleen naast 
en achter mij. Verlamd op de brancard 
naar het ziekenhuis, scans, vreugde om 

het ‘nog leven’, zorg om de uitval van 
lichaamsfuncties, in een rolstoel door het 
ziekenhuis, vreugde om een snelle plaats 
in de revalidatie, dagelijks bezoek en 
lichte vooruitgang, samen kunnen eten, 
de eerste pasjes, met krukken, met wan
delstok, helemaal los.

Zij
Ik was dan misschien de patiënt, maar 
mijn vrouw leed veel meer onder mijn 
beperkingen, Zij werd van echtgenote ver
zorgster, begeleidster en soms ook spreek
buis, want ik werd vaak  net als een klein 
kind  niet in staat geacht zelf op vragen 
te kunnen antwoorden. Dus was het snel 
‘Hoe gaat het met je man?’ waarop grimmi
ge blikken volgden vanwege het antwoord: 
‘Vraag het hem maar, hij begrijpt je prima 
en kan ook goed praten!’ Met ingehouden 
pas schuifelend naast mij, later langzaam 
fietsend achter mijn driewieler fiets of 
naast mij in de aangepaste auto op weg 
naar een vergadering, waar we nu maar 
samen naar toe gaan. Toch lukt het haar 
mij steeds meer los te laten, mijn eigen 
weg te laten gaan. Totdat ik weer verdwaal 
in mijn wereld van veel willen, maar niet 
alles meer zo snel kunnen. Zo zijn wij na 
vijfendertig jaar huwelijk weer, maar nu 
alleen heel anders, ‘samen op pad’.

Beiden verlies geleden
Ik ben trots op wat ik nog kan, ben niet 
bang voor een nieuwe aanval en dankbaar 
voor de steun die ik krijg als het nodig 
is en voor de vrijheid als ik die zoek. 
Wel wat ongerust over mijn veranderde 

Al vier jaargangen lang heeft De Roerom maandelijks een pagina ingeruimd 
voor mensen met een fysieke of psychische beperking in de ruimste zin van 
het woord. In deze laatste aflevering van De Roerom vijfentwintigste jaargang 
vertelt Leen van den Herik hoe hij ‘door een sluipmoordenaar werd overval-
len’, hoe het daarna is gegaan en hoe het nu is. 

Leen’s  driewielfiets valt bij jong en oud in de 
smaak. Complimentjes pareert hij wel eens met 
‘Zo’n fiets krijg je helaas alleen in combinatie met 
een hersenbloeding’. 

persoonlijkheid. Niet zozeer mijn grotere 
emotionaliteit en snel opkomende tranen, 
maar wel mijn korte lontje en geringe 
geduld tegenover wie mij lief zijn. Maar 
wie vraagt haar nou eens hoe het met háár 
gaat? Ik verloor wat hersencellen die mijn 

linkerarm aanstuurden. Zij verloor een 
man en echtgenoot, de praatpaal over tal 
van praktische en bezinnende onderwer
pen; zij raakte degene kwijt die wel even 
een schroefje vastzet of een spijkertje in de 
muur slaat. Met een minimum aan aanpas
singen kan ik in mijn huis redelijk functio
neren, en toch…

Alles doordacht
Het wordt nooit meer hetzelfde. Alles 
moet doordacht en aangepast worden. 
Van eten koken tot de liefde bedrijven; 
van samen winkelen tot vakantie houden 
op Terschelling. Van de mindervalidepar
keerkaart tot aangepast vervoer met het 
spoor, waarvoor hulde aan de Nederlandse 
Spoorwegen; laat dit ook maar eens ge
zegd zijn! Samen op pad geldt niet alleen 
voor mij met mijn beperking, maar vooral 
ook voor mijn partner en onze kinderen. 
Ik heb niet gevraagd om die hersenopris
ping, maar viel in de 5% risicogroep, 
waartoe iedereen zonder uitzondering 
behoort. Gelukkig aan de 75% goede kant 
van hen die niet meteen overlijden. Mijn 
partner en kinderen hebben niet gevraagd 
om een man en vader, die zorg behoeft als 
ie er zelf om vraagt. Wat doen zij en wat 
wordt er voor hen gedaan?
‘Ik acht me een betere patiënt dan mantel
zorger’, heb ik wel eens aan mijn vrouw 
bekend. Hiermee wil ik aangeven dat 
ernaast staan en lopen in mijn ogen veel 
zwaarder is dan mijn beperking. Ik kan 
niet anders.

Leen van den Herik, Gorinchem

Tijdig aangemeld wordt Leen op ieder station keurig op tijd in en uit geholpen door de hulpvaardige NS. Petje af!
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Onze reactie? Geraakt, onverschillig, ver
ontwaardigd? Het speelt zich af in ons 
eigen land. Andere meer dramatische 
taferelen spelen zich, weliswaar verder 
weg, ook af. Zinkende boten vol vluchten
de Afrikanen, duizenden mensen bijeen 
gedreven in tenten. Gruwen we ervan of 
wennen we eraan?

Laat te wensen over
Volgens de VNorganisatie voor de vluch
telingen (UNHCR) hebben meer dan 40 
miljoen mensen huis en haard moeten 
verlaten wegens oorlog of uit vrees voor 
vervolging. Allen zoeken bescherming en 
veiligheid, waarop ze recht hebben! Dit 
staat in het Internationale Verdrag betref
fende de Status van Vluchtelingen ofwel 
de Conventie van Genève, die mede op 
initiatief van Nederland in 1951 tot stand 
kwam. Een rechtvaardige uitvoering van 
de Conventie laat echter te wensen over. 
Economische en politieke belangen door
kruisen de rechten van vluchtelingen.

door deskundigen en vele vrijwilligers die 
zich het lot van uitgeprocedeerde asielzoe
kers aantrekken. Vluchtelingen in de Knel 
Eindhoven is zo een. 

Kerken en moskeeën
Elk jaar grijpt Vluchtelingen in de Knel de 
Dag van de Vluchteling aan als een unieke 
gelegenheid om de plaatselijke bevolking 
te interesseren voor de problematiek van 
de vluchtelingen. Kerken en moskeeën 
worden dan belangrijke partners om men
sen te bereiken en geplande acties te doen 
slagen. Vanuit hun traditie van Caritas en 
Barmhartigheid schenken zij bijzondere 
aandacht aan kwetsbare groepen en kun
nen ze hun gelovigen oproepen de meest 
kwetsbaren van deze tijd de plaats te geven 
die hen toekomt. Kerken zijn in het verle
den dankbare schuil en opvangplaatsen 
voor vluchtende mensen gebleken. In de 
Schrift, waaruit velen nog inspiratie put
ten, krijgen vreemdelingen en armen een 
voorkeursbehandeling. In die geest willen 
kerken en moskeeën hun boodschap blij
ven verkondigen. 

Naaste worden
Voorgangers worden gevraagd op deze dag 
in de diensten aandacht te besteden aan de 
vluchtelingen en te wijzen op de talrijke 
mogelijkheden om Barmhartige Samari
taan te zijn en de ‘naaste’ te worden van 
deze medeburgers, respectvol over hen te 
spreken, hen te ontvangen en naar ze te 
luisteren. Al ken je elkaars taal niet, soms 
lukt het toch elkaars vriend te worden. In 
zijn roman Het Kleine Meisje van Meneer 
Linh vertelt Philippe Claudel op ontroeren
de wijze hoe een verwarde oude vluchte
ling, dankzij de vriendelijke toenadering 
van een leeftijdgenoot, thuis raakt in zijn 
nieuwe land. En dit gebeurt naast elkaar 
op een bank in het park; met een glimlach, 
een warme handdruk, een schouderklopje.

Wie en wat zijn ze?
In deze zelfde geest gaat Stichting Vluchte-
lingen in de Knel aan de slag, samen met 
de werkgroep Humaan Omgaan met Vluch-
telingen en andere sympathiserende instel
lingen. In het weekend voorafgaande aan 
20 juni organiseren zij diverse activiteiten 
om asielzoekers uit het verdomhoekje te 
halen, hen naam en gezicht te geven zon
der afbreuk te doen aan hun privacy. Want 
eigenlijk mogen ze er niet zijn. Maar ze 
zijn er toch en hun verhaal moet gehoord 
worden: wie ze zijn en wat ze op zoek 
naar een veilig bestaan meemaken.

Dag van de vluchteling
Françoise Ollivier

‘Ik voel me helemaal thuis in Nederland maar de minister vindt van niet. Hij 
stuurt me terug naar Azerbeidzjan.’ zegt de vijftienjarige Anna frank en vrij 
voor de camera bij de Vara-serie Nederland	zwaait	uit. Zij en andere jonge 
vluchtelingen, goedgeworteld in Nederland, dreigen uitgezet te worden. 

Dag van de Vluchteling?
Om het lot van zoveel ontheemden we
reldwijd onder de aandacht te brengen 
stelde de Algemene Vergadering van de 
VN in 2000 de Internationale Dag van de 
Vluchteling in, die voor het eerst op 20 
juni 2001 gehouden is. Nu vieren meer 
dan 100 landen deze dag. Is na tien jaar 
de kijk op asielzoekers, gastvrijheid, hu
mane omgang veranderd? Er rijzen twij
fels. De dubieuze houding van EUlanden 
ten aanzien van de recente gebeurtenis
sen in enkele Arabische landen! Iedereen 
juicht de Arabische lente toe, maar men 
schrikt terug voor het hoge aantal mensen 
dat op de vlucht slaat. Snel worden nieu
we maatregelen getroffen voor strengere 
grenscontroles. Regeringen regelen terecht 
de toegang. Maar door de strenge en be
perkende toepassing van de ingestelde wet 
raken te veel asielzoekers in onmenselijke 
situaties. Ook in Nederland waar het 
politieke klimaat ten aanzien van vluchte
lingen verhardt. Op vele plaatsen, voor
namelijk in de grote steden, zijn daarom 
naast het reguliere Vluchtelingenwerk 
Nederland instellingen ontstaan gedragen 
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Ze lopen gevaar
Op de eerste plaats zijn het mensen die 
in hun land gevaar lopen. Vertrekken is 
geen vrije keuze. Ze willen ontsnappen 
aan vervolgingen, geweld, martelingen, 
gevangenschap omdat ze politiek opposi
tie voeren of acties voor de Rechten van 
de Mens, lid zijn van een godsdienstige 
of etnische minderheid. Het gaat ook om 
vrouwen die een gedwongen huwelijk of 
seksuele verminkingen afwijzen en om 
mensen die niet veilig zijn omwille van 
hun geaardheid. Ieder heeft zijn eigen 
reden om huis, familie, vrienden, werk 
achter zich te laten.

Hadden ze gedacht!
Hun ‘exodus’ is allesbehalve veilig. Daar 
zijn we helaas dagelijks getuigen van. Ze 
denken een veilige haven bereikt te heb
ben maar moeten dan eerst bewijzen geen 
gelukzoekers, profiteurs, zelfs geen ter
roristen te zijn. Het screenapparaat van de 
IND treedt een week na hun binnenkomst 
in Nederland in werking. Ze worden 
gehoord met bijstand van een tolk. Soms 
kunnen ze hun situatie met een advocaat 
bespreken. Binnen twee weken horen ze 
de uitslag. Bij een positieve beslissing 
krijgen ze een tijdelijke verblijfsvergun
ning en worden ze toevertrouwd aan de 
zorg van Vluchtelingen Werk Nederland. 
Bij twijfel gaan ze naar een asielzoekers
centrum voor nader onderzoek. 

Het kan niet
Is de asielaanvraag afgewezen, wat veelal 
gebeurt als zij niet over de juiste identi
teitspapieren beschikken, dan moeten zij 

meteen terug … Als het kan! Meestal kan 
het niet; ze zijn niet voor niets gevlucht. 
Ze zijn aan hun lot overgelaten. Het wordt 
voor hen overleven aan de rand van onze 
georganiseerde samenleving. Ze mogen 
niet werken, hebben geen inkomen. 
Traumatische ervaringen en onzekerheid 
over hun toekomst maken hen letterlijk 
ziek. De toegang tot de medische voor
zieningen is voor hen echter moeilijk en 
ingewikkeld. Vallen ze in handen van de 
politie dan komen ze terecht in de vreem
delingenbewaring, lees maar: gevangenis. 

Ze worden gecriminaliseerd zonder iets 
misdaan te hebben. ’t Is godgeklaagd!

Voor hen opkomen
Voornamelijk deze vermoeide en hulpe
loze uitgeprocedeerde asielzoekers klop
pen, hun schamel bezit bij elkaar gepakt 
in koffer of tas, bij Vluchtelingen in de 
Knel aan. Het is onze plicht voor hen op 
te komen en hen vertrouwen te geven 
in een nieuwe toekomst, die allereerst 
in hun eigen handen ligt. Hun inzet en 
deskundigheid zijn daarom van belang 
bij het opnieuw bestuderen van hun 
dossier. Voor sommigen leidt dit tot het 
voorbereiden van een veilige terugkeer. 
Bij anderen ontdekt men enige kans om 
een nieuwe procedure op te starten. On
dertussen wordt er gezocht naar opvang 
en krijgen ze wat leefgeld. Maar wat 
een lange wachttijd in het vooruitzicht! 
De ervaring leert dat lang wachten in 
onzekerheid een bron van fysieke en psy
chische kwalen is. Vandaar de noodzaak 
van medische en menslievende zorg en 
vooral van een menswaardige behande
ling. En daar zijn alle medewerkers en 
vrijwilligers alert op. Asielzoekers zijn 
namelijk meer dan dossiers. Op de Dag 
van de Vluchteling mag dit aan de grote 
klok worden gehangen. Dat velen het 
mogen horen en er hopelijk naar hande
len. 

Coördinatiegroep voor de Dag van de 
Vluchteling, Eindhoven.
Meer informatie: 
www.dagvandevluchteling.nl 
www.vluchtelingenindeknel.nl

Diepte is een beeld voor God 
dat ik het beste begrijp. 

Hoewel het verstand hier niet aan zet is.
Diepte als een verborgenheid 

in de menselijke geest.
Diepte suggereert afstand, maar 

die afstand roept een andere beleving op 
dan wanneer we het hebben over 

een God verheven in hemelse sferen. 
Diepte bevat de mogelijkheid tot nabijheid. 

Die moet je opzoeken, toelaten. 
Je moet ‘verdiepen’.

Het brengt je in het landschap 
van de menselijke ziel. 

Een vitale laag in onze geest, 
waarvan ik aanneem dat die bestaat. 

Het gebied van driften, drijfveren 
en stemmingen, van de warmte 

van leven en liefde, verdriet en euforie. 
Diepte kan ook afgrond zijn. 

Het landschap van de ziel 
als een kille vlakte van desolate berusting.

Dat landschap van de ziel, 
zegt dat alleen iets over ons?

Of zegt het ook iets 
over de werkelijkheid waarin we leven?

Wat zegt het wel? Wat zegt het niet? 
Hier misschien 

intieme onthulling en ontmoeting. 
Ankeren hier God en mens? 

Gaat het om ‘meevaren’ of ‘wegvaren’? 
Of gaat het om zoiets 

als de dynamische verstilling van
traag wijkende kringen van water, 

in beweging gebracht door een hand 
die doelloos het wateroppervlak streelt.

Kleine meditatie over de diepte
Rob van der Zwan
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De laatste twee jaren heeft de werkgroep 
viermaal een studieetmaal gewijd aan 
gastvrijheid vanuit de religieuze traditie 
van ieders eigen orde of congregatie. De 
vruchten ervan zijn samengebracht in een 
boek getiteld Ontvangen - De religieuze 
bronnen van onze gastvrijheid.

De Werkgroep
Aan het ontstaan van de Werkgroep 
Kloosterspiritualiteit ligt een initiatief van 
de kapucijnen ten grondslag. Zij hadden 
in hun klooster te Velp bij Grave ervaring 
met bijeenkomsten van gasten en zoekers 
naar pastorale en spirituele verdieping. Bij 
hen groeide de behoefte om hun ideeën 
en ervaringen met geestverwanten binnen 
de regio te delen. Vertegenwoordigers van 
diverse kloosters met vormen van gast
vrijheid in het oosten van NoordBrabant 
traden tot de werkgroep toe. In de jaren 
negentig sloeg deze vorm van interkloos
terlijke samenwerking over naar Gelder
land. Ook daar traden kloosters met een 
open deur voor gasten en zoekers toe tot 
de nieuwe Werkgroep Kloosterpastoraat 
Gelderland. Spoedig werden de beide 
werkgroepen samengevoegd. In 2009 
kwamen zij tot het besluit voortaan als 
Werkgroep Kloosterspiritualiteit door het 
leven te gaan. Deze onderhoudt goede 
contacten met de Konferentie Nederlandse 
Religieuzen, de overkoepelende organisa
tie van de religieuzen in Nederland. 

Deelnemende groepen
Augustijns	Centrum	de	Boskapel,	Nijme
gen. In verbondenheid met de Augustijnse 
Beweging in Nederland wil de Boskapel 
een bijdrage leveren aan het verdiepen en 
verbreden van de Augustijnse spiritualiteit 
en deze gestalte geven in liturgie, vorming 
en diaconie. 
Ter	Linde, Uden is een ontmoetingsplek. 
voor spiritualiteit vanuit de Orde der 
Kruisheren beleefd in gebed en meditatie, 
liturgie en geloofsgesprekken. 
Centrum	voor	Parochiespiritualiteit, 
Nijmegen. In samenwerking met leken 
hebben de Sacramentijnen dit centrum 
opgericht dat boeken publiceert en 
liturgie en spiritualiteitsdagen organiseert 
ten dienste van parochies. 
Clarissenkloosters in Megen en Nijmegen. 
In de geest van Franciscus en Clara willen 
de zusters eigentijds en arm leven. 
Zij delen hun leven met gasten die bij 

hen komen om God te zoeken en zich te 
bezinnen op hun leven. 
Minderbroedersklooster	Megen. 
In de geest van gebed en toewijding, 
eenvoud en wereldwijde broederschap 
delen de Franciscanen hun leven met hun 
gasten. 
Emmausklooster	Velp/Grave. 
De kapucijnen zien hun klooster als een 
huis, een haven waar bezoekers zich 
kunnen verdiepen in de fundamentele 
franciscaanse waarden van eenvoud, 
vredelievendheid, stilte en gebed, respect 
voor de natuur en verbondenheid met de 
schepping. 
De	Karmel	Boxmeer	en	Nijmegen. 
Behalve gebeds en leefgemeenschap is 
elke plaatselijke karmel een centrum voor 
spiritualiteit met een eigen bezinnings
aanbod. 
Huize	Loreto	Lievelde. Maristen worden 
geroepen om het evangelie te beleven in 
de geest van Maria. Haar ontvankelijke 
houding bepaalt hun manier van denken 
en spreken, handelen en aanvoelen, lief
hebben en jezelf inzetten. 

Het boek
De deelnemende groepen vormen met 
elkaar een veelkleurig palet en deze 
kleuren vind je ook terug in de manier 
waarop de kloosters en centra de oerchris
telijke deugd van gastvrijheid beoefenen. 

Een volgeling van Benedictus spreekt en 
handelt anders over gastvrijheid dan een 
minderbroeder. Waar Benedictus in de 
gast het gelaat van Christus herkent, ziet 
Franciscus Christus in de lijdende mens. 
De karmelitaanse gastvrijheid begint waar 
men voeling krijgt met het heiligdom van 
je eigen kloostercel en Augustijnen zetten 
zich bij voorkeur in voor gastvrijheid in 
de dagelijkse werkelijkheid van de mens. 
Negentiende eeuwse congregaties zoals 
de maristen en de sacramentijnen die 
gastvrijheid niet als thema in hun leef
regel hebben staan, vertellen hun eigen 
verhalen van gastvrijheid, respectievelijk 
weergegeven in de geschiedenis van de 
Barmhartige Samaritaan en in het beeld 
van de eucharistische mens. Bijdragen 
vanuit het standpunt en de beleving van 
de leken zijn niet alleen een aanvulling 
op het verhaal van religieuze gastvrijheid, 
maar een wezenlijk bestanddeel daarvan. 
Aan het woord komen vertegenwoordigers 
van de karmelbeweging en de Familia Au
gustiniana, terwijl een derde bijdrage zich 
vanuit een sacramentijnse benadering 
richt op gastvrijheid in de parochie. 

Vier delen
Het boek deelt de bovengenoemde facet
ten van gastvrijheid in vier hoofdstukken 
in. Deel 1 handelt over monastieke en 
canoniale gastvrijheid. Aan het woord 
komen de benedictijnen en de kruisheren. 
Als een hommage aan hun gastvrijheid 
die zij in de beginjaren van de werkgroep 
hebben geboden, is er ook een bijdrage 
opgenomen over de zusters reguliere ka
nunnikessen van Soeterbeeck. De geschie
denis van de priorij is een rijk getuigenis 
van ontvankelijkheid, die in 1997 een 
einde moest nemen door het afscheid van 
de zusters. Tegenwoordig is in het klooster 
Studiecentrum Soeterbeeck gevestigd. In 
deel 2 komt de gastvrijheid van broeder 
en zusterorden uit de middeleeuwen ter 
sprake. Bijdragen worden geleverd door 
de franciscanen, clarissen, karmelieten en 
augustijnen. In deel 3 staat de gastvrijheid 
in congregaties uit de negentiende eeuw 
centraal met bijdragen van de maristen en 
de sacramentijnen. Deel 4 is gewijd aan 
gastvrijheid in de wereld en behandelt de 
lekenbewegingen van de karmelieten, de 
augustijnen en de sacramentijnen. 
Vermelding verdient het illustratieve deel 
van de bundel. Veertig fraaie afbeeldingen 
uit kunst en cultuur die  veelal  naar 
bijbelse verhalen verwijzen waarin gast
vrijheid in al haar verschijningsvormen 
zichtbaar wordt. Zo nodigt dit boek de 
lezer ook uit tot beeldmeditatie. 

Ontvangen
Als het over gastvrijheid gaat, is niemand 
uitsluitend ofwel gast ofwel gastheer of 

Elkaar gastvrij ontvangen 
Joost Koopmans 

Dit artikel gaat over een nieuw boek over gastvrijheid, samengesteld door de 
Werkgroep	Kloosterspiritualiteit	Oostelijk	Noord-Brabant	en	Gelderland. Dit is 
een verband van religieuzen en leken die zich bezinnen op gastvrijheid in de 
kloosters binnen de regio, waarin bepaalde vormen van gastvrijheid bestaan 
zoals gastenhuis, bezinningsaanbod en meeleefmodel. Gezien de toenemende 
loop naar deze geestelijke centra lijkt het De Roerom goed uitgebreider in te 
gaan op een onlangs verschenen samenvattende publicatie in boekvorm. 
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Wat een voorjaar, wat een voorjaar! Het 
plan om nu alvast een voorproefje op de 
zomer te nemen is dan ook snel gesmeed. 
Met en vanuit onze verbouwde boedelbak 
waar precies een comfortabel bed in past, 
kunnen we immers ook de sociale en 
werkverplichtingen nakomen, die ons nog 
resten voor de echte zomerstop. Zo gezegd 
zo gedaan en de eerste helft van mei toe
ren we door Nederland om dan eens hier 
en dan eens daar te verblijven. Een hele 
luxe. Dat realiseer ik me vaak. 

Zeker een volle week zijn we in Noord
Holland. Of ‘WestFriesland’, zoals het 
hier vanouds heet. We spelen ‘toeristje’ 
en brengen een bezoekje aan de Zaan
sche Schans en de Broekerveiling. In de 
schoolbanken al geleerd over veengrond, 
baggersloten en koolteelt; pas nu valt het 
kwartje. Heel echt, want mijn euro valt in 
het water als ik die aan de in klederdracht 
gehulde veilingmeesteres moet overhan
digen, omdat mijn duim te snel op de 
veilingknop drukte, toen er een grote 
juten zak met uien werd aangeboden. Pret 
alom. 

Gekke gewaarwording ook om een hele 
veilinghal als het ware boven het water te 
zien hangen. Ik ken de Bossche veemarkt 
van weleer en daar rook je vooral grond 
en stront. Tijdens de inleiding over het 
verleden, het heden maar zeker ook de 
toekomst van dit gebied, bedient een ras
echte BroekenWaterlander zich van de 
Westfriese taal. Eén woord springt eruit: 
aangelegen. En daarmee bedoelt de gids 
dat destijds door de Egmondse monniken 
een heel lange dijk is ‘aangelegen’, die nu 
zowat de langste Dorpsstraat van Neder
land vormt. En dat heden ten dage het 
gebied wordt heringericht en er woonwij
ken en wegen worden ‘aangelegen’.

We kamperen op Molengroet in Gees
terambacht en in eerste instantie dacht ik 
dat we met deze naam een vriendelijke 
‘klap van de molen’ kregen. Nu weet ik 
dat de ‘Mannen van de Geest’ (de monni
ken dus) op deze plek met veel vakman
schap grond ontwikkelden door dijken 
op te werpen en het water te bedwingen. 
Deze regio die in vroeger tijden vooral 
bestond uit wandelende duinen afgewis
seld met drassige plassen en kreken, waar 
allengs beplanting in ontstond. En dit 
proces geschiedde ook buitendijks. Zo’n 
stuk met langzaam verworden vaste grond 
noemde men ‘groet’. Er is zelfs nog een 
dorpje dat zo heet net landinwaarts bij 
de Hondsbossche Zeewering. ‘Groeten uit 
Groet’ om het zo maar eens te zeggen.
Later in die week fietsen we naar Schagen 
en komen door Stroet. In mijn herinnering 

Groet en Stroet
Jeanne van Leijsen

komt er iets naar boven van ‘Stroetje’, 
dat stond voor een favoriete column in 
het ledenorgaan voor boeren en tuinders. 
Een zekere Margriet Paarlberg verhaalde 
daarin over haar handel en wandel als 
tuindersvrouw te Stroet. Dus dit dorp be
staat echt! Navraag in het lokaal café leert 
bovendien dat de columniste zelf ook echt 
bestaat. We komen zowaar nog langs haar 
bollenkwekerij/annex zorgboerderij, maar 
fietsen toch maar niet op. Een keurig aan
ziend bedrijf in dit van oudsher moerassig 
gebied, toen begroeid met struiken, maar 
dat na ontwatering prima geschikt bleek 
als veenweide. Lijkt op Groet dus, maar 
net weer even anders. Waar de Eskimo’s 
wel 25 woorden hebben voor sneeuw, 
hadden onze polderboeren van weleer er 
zeker zo veel voor waterige grond. Met de 
hartelijke groeten uit…

(© Foto: Jac van Leijsen)

gastvrouw. Wij zijn het allebei, levens
lang, in steeds wisselende rolpatronen. 
Eén van de auteurs van het boek zegt het 
zó: ‘We gaan ervan uit dat elke mens iets 
te zeggen heeft over wat voor hem of haar 
ultieme betekenis heeft. Het ontvangen 
van gasten en ontvankelijk zijn voor wat 
zij aan ervaringen en inzichten meebren
gen, is evenzoveel als openstaan voor 
Gods werking in het leven van de ander. 
Zending en gastvrijheid, uitdelen en ont

vangen, worden kanten van dezelfde me
daille. Wie geeft ontvangt en wie ontvangt 
geeft’ (p.139). Zo ligt in een religieuze 
broeder of zustergemeenschap het accent 
meer op communio dan op hiërarchie. 

Positief
Niet de leer en het instituut staan centraal, 
maar het leven en de ziel. Het gemeen
schappelijke van de deelnemers aan de 
Werkgroep Kloosterspiritualiteit is dat 

allen gastvrijheid beoefenen als taak in de 
kerk van de 21e eeuw. Zij hoopt met haar 
boek te mogen bijdragen aan een positie
ver beeld van de kerk dan het ongastvrije 
en onherbergzame beeld dat veel mensen 
er momenteel helaas van hebben. 

Rudolf van Dijk e.a. Ontvangen. De religieuze 
bronnen van onze gastvrijheid, Valkhof Pers 

2011. Ook te bestellen via 
kloosterspiritualiteit@gmail.com; € 19,95
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Eén ringetje in zijn linker, 
twee in zijn rechteroor. 
Veertien is hij en z’n veters 
zijn los. En als het regent 
krult het kleine staartje in 
zijn nek. Elke morgen, in 
de pauze van zijn school, 
komt hij de draaideur door. 
Rent treden overslaand de 
trap op. Naar de vierde 
verdieping, tweede kamer 
rechts. Ze kennen hem al 
op de afdeling. Leven mee 
als hij moet spelen. Jui
chen als De Trappers win
nen en troosten zijn opa na 
een verloren wedstrijd.
De oude man ziet hem bin
nenkomen.Zijn linkeroog 
glimlacht. Zijn linkerhand 
gaat iets omhoog van de 
leuning van de rolstoel. ‘Ik 
heb wat voor je gebietst, 
opa’ zegt de jongen en 
pakt een bakje kwark met 
perziken uit z’n rugzak. 
In de keuken haalt hij een 
lepeltje en voorzichtig 
voedert hij de oude man. 
Die zich toch verslikt. En 
hoest. ‘Geen paniek, stel 
je niet aan, ik help je, 
opa!’ En met een papieren 
zakdoekje haalt hij de 
mond van de oude man 
leeg. ‘Stomme perziken.’ 
Even gaat zijn hand langs 
de gerimpelde linkerwang. 
Dan is hij weg. De pauze is 
bijna om.

Margreet Spoelstra

Perziken

Vierdag. Van wat? Van twintig jaar solidair 
zijn met en hulp geven aan allen die zich toch 
hebben laten verleiden. Tot wat? Tot ‘een beter 
leven’. Je zult maar leven in een krot van een 
huis ... dromen hebben… en als er dan iemand 
komt… kan het totaal anders uitpakken. Niet 
alleen je dromen komen niet uit, maar ook je to
tale menselijke waardigheid wordt je ontnomen! 

Dank aan hen
Goed dat er mensen zijn die zich over je ontfer
men, je weer op weg helpen, maar er bovenal 
op uit zijn om het niet zover te laten komen. 
Zij doen er alles aan om hoog en laag hier en in 
het buitenland zo goed mogelijk te informeren. 
Meestal vrouwelijke religieuzen. Met een zeer 
lange adem en een enorm groot doorzettingsver
mogen. En dankzij hen zijn er nu twintig jaar 
later wereldwijd in vele landen en werelddelen 
opvanghuizen en begeleiden inheemse zusters 
vrouwen op weg naar een beter leven. Daarvoor 
hebben veel zusters van hier contacten gelegd 
met medezusters in landen waar slachtoffers 
van mensenhandel geronseld worden. 

Voorlichten
Zusters in landen als Indonesië, de Filippijnen, 
Brazilië en Malawi volgen nu cursussen om op 
scholen jongeren voorlichting te geven over de 
risico’s die ze lopen als ze van plan zijn om 
naar het buitenland te gaan. En ook priester
studenten in de Oekraïne volgen tijdens hun 
opleiding zo’n cursus om straks als priester 
vertrouwenspersoon te kunnen zijn. Dit is een 
viering en felicitatie waard! De zusters van hier 
zijn nu wel grijs en lopen gaat niet ieder van 

hen nog goed af, maar toch. Ze blijven hun 
aandeel leveren aan het verspreiden van pre
ventiemateriaal en het onderhouden van haar 
internationaal netwerk. 

Wat nog meer opviel?
Naast de oudere vrouwelijke religieuzen staan 
nu jongere religieuze vrouwen op, ieder met 
haar eigen capaciteiten en eigen moderne mo
gelijkheden! Met vuur en met elan! Een feest
dag werd het met een uitstekende lezing van 
Manuela Kalsky  www.manuelakalsky.nl  een 
mooie eucharistieviering, een prima Indonesi
sche maaltijd en een enthousiast optreden van 
het Mama Verhalen Koor uit Den Haag o.l.v. 
Astrid Seriese. Jammer dat niet altijd alles voor 
iedereen verstaanbaar was!

SRTV twintig jaar jong 
Nel Beex

Wie denkt dat de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) na twintig jaar 
overbodig is, heeft het grondig mis. Wie misschien veronderstelt, dat na twintig jaar het 
vuur uit de SRTV verdwenen is, vergist zich schromelijk. Donderdag 12 mei 2011 was er 
weer een ‘vierdag’.

Dvd en postzegel
In Indonesië werkt zuster Antonie van de zus
ters van de Choorstraat in Den Bosch hard aan 
preventie en voorlichting rond mensenhandel. 
In de afgelopen jaren heeft ze ruim 500 zusters 
opgeleid die in de dorpen en steden voorlichting 
geven, slachtoffers opvangen en deze vrouwen 
een nieuwe vorm van inkomsten bieden. Om 
de zusters in Indonesië te helpen met hun taak 
besloot de SRTV tijdens haar 20jarig jubileum 
een dvd te maken, geschikt om voorlichting te 
geven in Indonesië. Daarom is het verhaal in de 
vorm van een gemoderniseerd wajangspel uit
gevoerd. Het verhaal gaat over Sari, een meisje 
van achttien jaar uit een straatarm gezin van 
MiddenJava. Het verhaal op zich is niet zo uit
zonderlijk. Maar de presentatie ervan maakt het 
tot iets bijzonders. De sobere tekst, de kleuren, 
het Wajang schimmenspel en de indringende 
klanken van de muziek  Jopie Jonkers harp 
en Ted Lokatompessy gamelan  maken Sari’s 
machteloosheid, angst en wanhoop zichtbaar 
en hoorbaar. 
Er is een SRTVpostzegel uitgekomen. Hiermee 
wil de stichting aandacht vragen voor het feit, 
dat vrouwenhandel overal ter wereld voorkomt. 
Het is een officiële door TNT erkende postzegel 
met een waarde van zesenveertig eurocent en 
voor alle binnenlandse post te gebruiken.

Bestellen dvd: SRTV, Sint-Janssingel 92, 5211 DA 
’s-Hertogenbosch; srtv@srtv.info; (073) 615 44 44; 
€ 12,50 exclusief verzendkosten. Bestellen postzegels: 
een vel van 10 zegels € 4,60 (+ verzendkosten); een 
rol van 100 zegels € 46,- (+ verzendkosten)Azië en Europa samen tegen vrouwenhandel
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De landelijke onderscheiding werd uitgereikt 
omdat de parochie HeikantQuirijnstok al vele 
jaren zelf Fair Trade producten gebruikt, over 
allerlei producten informatie verschaft en aller
lei activiteiten organiseert om eerlijke handel 
onder de aandacht te brengen.

Onrust op zijn plaats
In een toelichtende verklaring motiveerde 
Denis Hendrickx voor de onthulling van het 
muurschild de noodzaak van activiteiten zoals 
Fair Trade. ‘Het is een uitdaging om je telkens 
de vraag te stellen of onze overheden  en 
zeker ook wijzelf  vol doende investeren in 
de praktische uitwerking van de werken van 
barmhartigheid. Maakt hetgeen we zien en 
horen ons onrustig om na te gaan wie er toch 
nog uit de boot vallen. Is onrust over het reilen 
en zeilen niet op zijn plaats als we voortdu
rend geconfronteerd worden met een economie 
die mensen tot slachtoffer maakt?’

Overheden bewegen
De toegekende onderscheiding  de eerste pa
rochie in NoordBrabant  is een uitdaging om 
door te gaan want er liggen nog heel wat mo
gelijkheden. Allerlei eerlijke producten worden 
nog niet gebruikt of verhandeld; productiebe
drijven, financiële instellingen en middenstand 

Fair Trade Erkenning
Parochie Heikant-Quirijnstok  

Zondagmorgen 15 mei is na de eucharistieviering van 10.30 uur in de Mariakerk de 
officiële toekenning van Fair Trade parochie aan Heikant-Quirijnstok officieel een feit 
geworden. Jan en Jo Damen, de twee oudste leden van de parochiele werkgroep Kerk	
en	Wereld, onthulden een bij de ingang van de kerk aangebracht muurschild met het 
opschrift Fair	Trade	Parochie,	15	mei	2011. 

Jan en Jo Damen onthulden het muurschild

moeten nog nadrukkelijker uitgedaagd worden 
om eerlijke producten voor een eerlijke prijs 
aan te bieden. Samen met anderen uit deze 
stad en regio zou gepoogd moeten worden ook 
overheden te bewegen om Fair Trade keurmerk 

Aan mijn eerste gymles
sen bewaar ik goede herin
neringen. Trefbal was mijn 
favoriete sport. Ik was snel en 
gewoonlijk bleef ik als laatste 
over. Op een gegeven moment 
ging ik tegen de gymlessen 
opzien vanwege het verkle
den vooraf. Ik ontdekte name
lijk iets bij mezelf dat ik bij 
anderen niet zag. Ik droeg op 
mijn onderhemd een kleine 
medaille van Maria,  ik weet, 
dat dit officieel anders heet. 
Op al mijn onderhemden 
droeg ik Maria in het blauw 
met me mee. Maar op een dag 
zag ik, dat ik de enige was. Ik 
draaide me om en wilde niet 
dat iemand het zag. Ik wist 
niet wat die medaille bete
kende en waarom ik dit wel 
had en anderen niet.

Dit was mijn eerste ervaring 
met wat in de filosofie ‘de 
publieke ruimte’ wordt ge
noemd. De publieke ruimte is 
een metafoor voor de ontmoe
tingen tussen mensen. 
Je zou ook kunnen zeggen: 
de publieke ruimte is de we
reld buiten je eigen deuren. 
Daar komen we elkaar tegen, 
maar daar komen we ook 
onszelf tegen. Daar zien we 
dat andere mensen anders 
zijn, maar daar zien we ook 
dat we zélf anders zijn – en 
dat is iets dat we ‘binnen’ niet 
zien of beseffen, maar alleen 
‘buiten’ gaan zien en besef
fen.

Regelmatig gaan  helaas  
geluiden op om hoofddoekjes 
en andere uitingen van geloof 
in de publieke ruimte te ver
bieden. Een politicus zelfs zei 
onlangs: ‘Als ik mijn paspoort 
wil verlengen, dan wil ik niet 
geconfronteerd worden met 
dat kruisteken.’ Ofwel: ‘Je 
mag geloven wat je wil, maar 
laat het mij niet zien.’ Helaas 
voor hem is het juist anders
om. Pas door jezelf aan an
deren te laten zien, ontdek je 
wat je gelooft en wie je bent. 
Dit geldt ook voor hem: hij 
wordt niet geconfronteerd met 
de ander, maar met zichzelf. 
En soms is dat schrikken.

Publieke ruimte 

mee te voeren in eigen gebruiksgedrag.
Na de onthulling, muzikaal begeleid door 
Harmonie Heikant, was het een gezellige ont
moeting onder het genot van Fair Trade kofiie, 
wijn en frisdrank. En ... de wereldwinkel was 
natuurlijk open. 
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Peer Verhoeven

Opdat het nooit meer...

Bij mijn opa staat een foto, 
in een lijstje op de kast.
Als ik hem vraag: ‘Wie zijn dat?’ 
dan antwoordt hij verrast.

‘Die daar, dat is mijn vader. 
Hij was jong en onbevreesd.
Hij is ooit een soldaat 
in ons leger geweest.’

Een man, daar in mijn kamer. 
Ik zie hem, maar toch niet.
Zachtjes snikkend huilt hij tranen. 
Maar van trots, niet van verdriet.

(Gedeelte uit Trots van Esmee Hendriks, 
Amsterdam 4 mei 2011)

Opdat niet weer
De indrukwekkende dagen van mei, van 
vrijheid vieren en gevallenen herdenken 
zijn voorbij. De herdenkingen op 4 mei 
van de mensen die vrijheid en vrede met 
hun leven moesten betalen waren op vele 
plaatsen van hoog niveau, indrukwek
kend en mede verzorgd door opvallend 
veel jongeren zoals op De Dam te Amster
dam. Bijna als een refrein werd van het 
kleinste gat tot de grootste stad als reden 
voor deze herdenkingen genoemd: ‘opdat 
we niet vergeten ... het nooit meer ge-
beure ...’ Na de plechtige herdenking gaat 
alledag echter weer zijn ondoordachte 
gangetje. Ook in de kerken. Zo gebeurde 
het dat in het weekend van 14 mei, goed 

De lezingen uit Handelingen tijdens de weekendvieringen van 14 en 28 mei 
hebben veel in me opgeroepen: grote vragen en voorzichtige antwoorden. 
De meditatie van 14 mei, vierde zondag van Pasen volgens cyclus A, voor De 
Roerom iets ingekort.

een week na de herdenking van met name 
ook het massaal ‘ausradierte’ joodse volk, 
in de kerken zware aantijgingen tegen dit 
volk te horen waren in een lezing uit de 
oudste geschiedenis van het christendom 
(Handelingen 2,14.3641). 

Plompverloren
Bij monde van Petrus wordt de schuld aan 
Jezus’ dood plompverloren bij het joodse 
volk neergelegd: Jullie joden, die Jezus 
gekruisigd hebt. Deze vierkante beschul
diging is ontstaan in de tijd dat christen
joden en traditiejoden heftig met elkaar 
overhoop lagen. Kort na Jezus’ dood gold 
nog dat hij ‘mensen’ in handen geval
len en aan de ‘heidenen’  de Romeinse 
bezetter  uitgeleverd en door hen gedood 
was. Jezus’ dood werd aanvankelijk 
zeker niet zo rechtstreeks het joodse volk 
aangewreven. Het eenzijdige verwijt dat 
in de wereldgeschiedenis veel onheil 
heeft gebracht en ook de aansporing van 
Petrus om je ‘te redden uit dit ontaarde 
geslacht’ horen thuis in een heel bepaalde 
tijd en situatie. Toen, in het heetst van 
een ‘godsdienststrijd’, raakten de feiten 
vertekend. Dit is niet goed te praten maar 
wel enigszins begrijpelijk. Petrus en/of 
zijn geestverwanten hebben zich te zeer 
laten gaan. Zo voelde de zachtaardige 
Johannes het toen ook al en hij verliet 
Jeruzalem om ergens in het noorden in 
Jezus’ naam een ‘gemeenschap van liefde’ 
te stichten. Hij voelde zich niet thuis waar 

gedachtewisseling ontaardde in bekvech
ten en praten met elkaar veranderde in 
grof verwijten maken. 

Herroepen 
Tot het midden van de vorige eeuw werd 
in de grote voorbeden van Goede Vrijdag 
gebeden voor het ‘perfide’, trouweloze 
onbetrouwbare jodendom. Naar ik meen 
zijn deze beledigende woorden kort voor 
het Tweede Vaticaans Concilie uit de litur
gie van de Goede Week verdwenen. Dit is 
niet zonder reden gebeurd. De uitspraken 
van Petrus over de schuld van de joden 
aan Jezus’ dood en de scherpe schimp
scheut ‘dat ontaarde geslacht’  zoals 
om de drie jaar op de vierde zondag van 
Pasen in de kerken te beluisteren  zijn 
niet minder hard en onterecht. De grootste 
fout is echter niet door Petrus gemaakt 
maar door de latere christenen die zijn 
tijd en situatiegebonden woorden niet 
herroepen of in de juiste samenhang en 
context gerelativeerd hebben. Was op de 
vierde zondag na Pasen 2011 maar een 
gedeelte uit het Dagboek van Anne Frank 
als woord van godswege voorgehouden. 
‘Het is een groot wonder, dat ik nog niet al 
mijn verwachtingen heb opgegeven, want 
ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch 
houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik 
nog steeds aan de innerlijke goedheid van 
de mens geloof. Het is me ten enenmale 
onmogelijk alles op te bouwen op basis van 
dood, ellende en verwarring.’ 

Het is hier lelijk. 
Een kamp is vóór alles lelijk, 
van binnen en van buiten.

En toch zie ik soms 
de fijn gebogen lijn 
van een lief profiel, die je zegt 
hoe al het leed zich niet 
als een schimmel hoeft 
vast te zetten op de menselijke ziel ...

en toch word ik soms begroet 
door glanzende ogen 
waarin het wonder van de liefde 
ongerept is gebleven. 
Zo fris, zo jong, zo vol hoop 
en verwachting   
alsof de dauw van geluk zich er 
voor eeuwig op heeft neergelegd ...

en toch zie ik soms de een de ander 
helpen: een wond verbinden, 
koken voor een zieke, 
met stil gebaar een warme 
mantel omhangen ...

(Abel Herzberg in Bergen Belsen)
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Geen debatingclub
In Leviticus 13, 12.4546, de oudtestamenti
sche lezing op de zesde zondag door het jaar 
cyclus B, geeft Mozes  er staat ‘Gód sprak’ 
 instructies over wat iemand dient te doen 
wiens ziekzijn hem aan te zien is: zich melden 
bij Aaron of een nakomeling van hem, zijn 
baard scheren, het haar niet verzorgen, zich in 
vodden hullen; zo iemand mag geen omgang 
met mensen hebben en hij moet voor zich 
uitbazuinen ‘Pas op, wegwezen, ik ben onrein!’ 
Ook op deze voor zieken zeer discriminerende 
voorschriften wordt in de traditionele liturgie 
vlotjes met ‘Wij danken U Heer’ geantwoord. 
Er wordt waarschijnlijk niet eens over gedacht 
om een lezing zoals deze uit het lectionarium 
te schrappen. Petrus’ tirade  deze en andere  
tegen de joden terugnemen is, vermoed ik, nog 
nooit overwogen. De preek zou, wordt gezegd, 
voldoende gelegenheid bieden om de zaken 
recht te trekken. Eerst ergeren en dan zeggen 
waar de ergernis goed voor is. Een vierende ge
meenschap is echter geen debatingclub die ter 
activering een prikkelende stelling nodig heeft 
en krijgt voorgehouden. Andersom lijkt me 
beter. In de meditatie of preek kan aangehaald 
worden hoe in vroeger tijden met zieken  om 
welke, soms begrijpelijke, redenen dan ook  
werd omgegaan en hoe daarop later ondermeer 
door Jezus gereageerd is. (Marcus 1,4045) Zo 
kan met verwijzing naar onder andere Hande
lingen 2 ingegaan worden op hoe de discussie 
tussen christenjoden en traditiejoden destijds 
ontaard is, de betreurenswaardige scheiding 
tussen jodendom en christendom niet kon 

Anne Frank (© Illustratie: Schoolbordportaal)

uitblijven en hoe tenslotte eindeloos veel lijden 
ontstaan is uit weliswaar menselijk maar tege
lijk zeer te betreuren misverstand en verharding 
der geesten. 

Petrus, woordvoerder namens de christenjoden en later 
hun primaat. Masaccio, hoofd van St. Pieter (detail)

Tot driemaal toe vroeg Jezus: 
Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? 

Tot driemaal toe... Dit deed Petrus pijn. 
(Johannes 21,1719)

Barmhartigheid
24 sept, 15 okt, 5 nov, 10 
dec, 28 en 29 jan. 10.00-
17.00 u. Boxtelseweg 58 
Vught: Leerroute in Barm-
hartigheid. (073) 657 70 44; 
secretariaat@barmhartig-
heid.nl

Elim
5 aug. Voorprogramma We-
reldjongerendagen Madrid 
in Tilburg. 
worldwidebrotherhood.com  

Benedictushof
18 juni - hele zomer Vlinder 
en vlindertuin. (072) 
506 14 15  benedictushof@
abdijvanegmond.nl  

Missiehuis Steyl
11 juli 17.00 u.-17 juli 13.00 
u.: Stille retraiteweek met 
teksten van Jan van Ruus-
broec. (077) 326 13 12  
judithdumont@
missiezusters.org  

Damiaancentrum
21 augustus 10.30-12.30 u. 
Schijndelseweg 46, St. Oe-
denrode Gesprek te pas.
(0413) 29 12 00  
hanslakwijk@ziggo.nl  

Boskapel
20 sept. 20.00-22.00 u. Au-
gustinuslezing. 
(024) 356 18 09 (18.15-
19.15u.) info@boskapel.nl  

Begijnenhofgeprekken
8 sept. 10.30-12.30 u. De 
Herberg: Spiritualiteit in het 
dagelijks leven. 
(040) 242 12 63  begijnen-
hofgesprekken@kpnmail.nl 

Pelgrimswandeling
1 juli 9.00 u. St. Gerlachkerk, 
Houthem 17.00 u. Servaas-
basiliek. info@spvlimburg.nl   
www.spvlimburg.nl

De Hooge Berkt
27 juli 18.00 u.-31 juli 13.00 
u. Met stilte en beweging 
naar binnen gaan.
(0497) 55 17 20  
info@hoogeberkt.nl

De Gaarde
21 juni 19.30-21.30 zomer-
viering.
contact@degaarde.org
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Voor de opening van de avond was het 
Mediorenkoor gevraagd enkele liederen 
ten gehore te brengen. Liederen met titels 
als Naam uit het vuur, Schriftlied en Dan 
zal ik leven vormden een mooie inlei
ding op het verhaal van Carlos Mesters. 
Hij zou namelijk ingaan op de betekenis 
van het lezen in de bijbel in de basisge
meenschappen van Brazilië. De mensen 
daar  vaak levend in armoede  putten 
hier moed en inspiratie uit om het leven 
optimistisch tegemoet te treden.
 
Een oude kijk 
In dit verband spreekt Carlos graag over 
‘een oude kijk op het nieuwe boek’, waar
mee hij ‘vertrekken bij de oorspronkelijke 
cultuur waarin de teksten geschreven zijn’ 
bedoelt. Als je de bijbel leest vanuit de 
situatie waarin deze geschreven is, vanuit 
het leven en denken van mensen in de tijd 
van het ontstaan van de bijbel en je neemt 
niet alles wat er staat letterlijk, dan kun je 
het boek naar je eigen leven vertalen. Met 
een oude kijk verandert het boek in de 
loop van de tijd; je bekijkt het met nieuwe 
ogen.
Carlos slaagt erin zijn verhaal met ge
wone, alledaagse voorvallen te illustreren. 
Zo sprak hij op een dag met Braziliaanse 
boeren. Op de muur van de ruimte waar 
de ontmoeting plaatsvond, stond geschre
ven ‘God is liefde’. Op zijn vraag wie die 
tekst op de muur had geschreven, gaf een 
zekere Daniël aan dit gedaan te hebben. 
Hij had nog nooit een bijbel gelezen, 
maar wel zelf bedacht, dat dit zinnetje de 
kern bevat van wat mensen zouden moe
ten doen. Toen Carlos Daniël Johannes 
4, 7 liet lezen kwam hij erachter dat daar 
dezelfde tekst stond. Het Woord van God 
was in Daniël, maar hij wist het niet. 

Jacobsladder
Datzelfde speelt ook in het verhaal van de 
Jacobsladder, waarin engelen de contacten 
onderhouden tussen God en mensen door 
een ladder te beklimmen en af te dalen: 
een plaats waar God aanwezig is en Jacob 
beseft het niet. Met dergelijke voorbeelden 
laat Carlos het bewustzijn groeien, dat het 
Woord van God niet alleen in de bijbel is 
te lezen, maar dat het bestaat in het leven 
zelf, het helpt ons om het leven te leven.

Ogen openen 
Gods eerste boek gaat over leven, schep
ping, de natuur en het heelal. Ieder mens 
is een lopend woord Gods, maar dat dringt 

vaak niet tot hem door, is de overtuiging 
van Carlos Mesters. Mensen zijn een blad
zijde in een tweede, ongeschreven boek. 
Augustinus beweerde al, dat wij God niet 
meer herkennen in de schepping. We zijn 
het oog van de beschouwing verloren, 
de verwondering zijn we kwijt. Volgens 
Augustinus komt dit door de domheid van 
de mens, die denkt dat hij de baas is over 
de aarde. Daardoor raken de letters uit het 
eerste boek door elkaar en kunnen we ze 
niet meer zien. Carlos ziet de bijbel als 
geneesmiddel: God opnieuw leren zien in 
de schepping door één keer in de week 
in de basisgemeenschappen de bijbel te 
lezen. Daarmee schrijven mensen hun 
eigen bijbel, krijgen ze het oog van ver
wondering terug. Jezus gebruikte zelf ook 
het tweede boek om het eerste boek te 
leren. Hij gebruikte alledaagse beelden als 
zuurdesem en mosterdzaadje om duidelijk 
te maken, dat het rijk van God werkzaam 
is onder mensen.

Kijk op God 
In de basisgemeenschappen leren mensen 
niet meer bang te zijn voor God. Het beeld 
van de alziende God, die streng is en 
straft, mensen onderdrukt. Wie niet meer 
bevangen is van vrees voor God, voelt 
zich uitgenodigd om mee te doen uit over
tuiging: bevrijding! Carlos verduidelijkt 
zijn verhaal aldus. Als je bij het station 

iemand gaat ophalen die je niet kent en je 
hebt alleen maar een verouderde foto van 
hem of haar, dan loop je grote kans die 
persoon mis te lopen. Zo lopen we vaak 
met een beeld van God in onze herinne
ring, dat niet meer past in de huidige tijd: 
God is veranderd en we zijn zelf niet mee 
veranderd. Op het perron van het leven 
moeten we God opnieuw leren kennen. 
De foto van God ontwikkelt zich in het 
leven.

Dode letter, levende geest
In de Handelingen der Apostelen zegt 
Paulus dat ‘de letter doodt, maar de geest 
levend maakt’. In de bijeenkomst van één 
van de basisgemeenschappen vertelde 
iemand, dat hij niet hield van de God van 
zijn vader, maar wel van de God van zijn 
oom. Zijn vader had ontzag voor God van
wege de dreiging met hel en verdoemenis. 
Daarom volgde hij trouw alle plichten 
en voorschriften. Zijn oom was minder 
recht in de leer, maar kocht wel elke dag 
tweemaal zoveel brood dan hij nodig had 
om het uit te kunnen delen aan de armen. 
In de basisgemeenschappen wordt door 
iedereen nagedacht hoe gerezen proble
men opgelost kunnen worden. Er heerst 
verantwoordelijkheid voor het geheel en 
voor elkaar. In de woorden van Carlos 
Mesters klinkt de geest van levenswijsheid 
door. Hij is een verademing!

Een boek van toen?
Ad Wagemakers

Tijdens zijn verblijf in Nederland maakt Carlos Mesters in het kader van de 
Week	van	de	Nederlandse	Missionaris een tour door het land. Als boegbeeld 
van de bevrijdingstheologie is hij op veel plaatsen te gast om zijn verhaal te 
doen over de oprichting van basisgemeenschappen. Ad Wagemakers luisterde 
mee tijdens een avond in de Titus Brandsmaparochie te Oss.

Titus Brandsma Memorial
18 juni 10.15 u. Wat psalmen zeggen; 
inoefenen en uitleg. (024) 360 24 21; 
titusbrandsma@karmel.nl 

(© Foto: Hermien Boudens)
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Leon Goertz

Festival

Ze zingen allemaal zoals gebekt en 
sommige vinden het leuk om op al het 
getierelier improviserend een variatie te 
verzinnen. Samen een waar muziekfes
tival waarmee onze gevleugelde vrien
den de nieuwe dag begroeten. En als ze 
na een tijdje hun eigen spektakel moe 
zijn, dan gaan ze gewoon weer aan hun 
dagtaak: grasjessprieten en veertjes bij el
kaar zoeken voor hun nest, eitjes leggen, 
en vliegen en wormpjes opsnorren om de 
bekjes van hun jonkies te stoppen. 

Nooit een bende
Een vast ritueel van noodzakelijke bezig
heden en de volgende ochtend gaan ze 
eerst weer vrolijk loltrappen om daarna 
de vleugels weer te laten wapperen. 
Prachtig dit ritme van het vogelgedoe! 
Zelden hoor je dat het op zo’n festival 
een bende wordt of dat iemand de ander 
naar de strot vliegt omdat hij op dit 
ochtendconcert vals zou spelen. Nee, 
zelfs een voorbijganger en de echt ráre 
vogel die er nooit eerder neerstreek, doen 
vrolijk mee en laten een exotisch nieuw 
geluid horen. Maar, is het altijd leuk?
Als de koekoek al te luidruchtig de 
boventoon voert dan weet de zanglustige 
lijster hoe laat het is, dat het eigenlijk al 
té laat is. Want terug op haar nest merkt 
Castafiori tot haar verbazing dat de 
schlemiel een joekel van een ei in haar 
nest gedropt heeft. ‘Och ja, die grote bek 
krijg ik straks ook wel gestopt’ denkt 
de uitslover, ‘dan had ik maar beter op 
mijn nest moeten passen!’ Zo ongeveer 
weten de vogels er zich doorgaans vrolijk 
doorheen te slaan.

Bij de vleet
En wij mensen zijn van hetzelfde slag. 
Zware klussen met opvoeding, scholing, 
werk en zorg voor elkaar totdat we er 
bij neervallen. Maar voordat het zover 
is gooien we er op zijn tijd een festival 
tegenaan. Die zijn er in deze tijd van 
het jaar bij de vleet. Het gezin presen
teert trost zijn kind van zeven aan de 
gemeenschap: kijk, het mag er zijn, van 
servet is het ineens tafellaken. De Eerste 
Communie wordt met harmonie en veel 
tamtam, met toeters en bellen gevierd. En 
verder de examenfeesten, Pink en andere 
popfestivals in alle geuren en kleuren en 
zomaar uit de duim gezogen tradities en 
kermissen op elke straathoek. Laat de 
geest maar waaien, we gaan lekker uit 
ons dak. Feesten hebben we hard nodig 
om nieuwe energie op te doen. Want een 
leven zonder feest is als een lange weg 
zonder restaurant. 

Bij het krieken van de dag worden we in het buitengebied getrakteerd op het 
kwetteren en twitteren van een bonte vogelschaar. 

Het festival zoek
Vogels leren ons om er vooral sámen een 
feest van te maken en om tolerant te zijn 
voor nieuwe vreemde vogels die vanuit 
andere windstreken hier neerstrijken om
dat ze op de vlucht zijn voor roofvogels 
of zomaar om een graantje mee te pikken 
en hier te kunnen overleven. Worden 
anderen te gauw uitgefloten of weggepest 
omdat ze een andere toon aanslaan, dan 
keldert de sfeer op het festival al gauw. 
Wanneer met drank volgelopen typen op 
het Museumplein anderen naar de strot 
vliegen of wanneer na het kickboksen 
in Hoorn mafkezen elkaar gaan vloeren 
en vleugellam slaan, dan is het festival 
zoek. 

Nu al haatpaleis
Wij zijn in ons land nu eenmaal een 
bonte verzameling rare vogels die elkaar 
hun deuntje moeten gunnen, ook in 
onze manier van geloven. Wanneer een 
te bouwen moskee in Roermond nog 
voordat die er staat het etiket haatpaleis 
krijgt opgeplakt, dan klinkt voor som
migen wellicht weer een zoetgevooisd 
verlokkelijk wijsje van een sijsje, maar 
voor de meesten is het een uitgebraakte 
stinkende uilenbal van een klauwbeest. 
Uitbazuinen dat je eigen gekrakeel het 
enig ware deuntje is en dat de anderen 
in politiek en kerk er maar vals op los 
krakelen is dom. Einde festival!

Karel Houben
Ontspanning, tolerantie en een groot 
hart zijn gevraagd om het samen leuk te 
houden. Mensen met de nek aankijken 
en buiten de gemeenschap knikkeren 
zijn ondeugden die zelfs als splijtzwam 
binnen ons eigen geloof welig tieren. 
Pater Karel Houben wist blokkades en 
valse streken in het leven van mensen 
ruimhartig, geduldig en vergevingsgezind 
uit de weg te ruimen. Ze konden weer 
dankbaar en feestelijk verder met hun 
leven. Een feestelijke zomermaand van 
harte toegewenst.
 
Gij adem van mijn ziel
gij geest van goedheid, liefdesvuur
gij die mijn denken vult met woord
gij die mij zegent elk uur
Gij pinkstergeest van God
gij die de wereld mooier maakt
gij die de mensheid leven geeft
gij die haar goed doet elk uur
blijf in ons doen, blijf in ons gaan
beziel ons leven, ons bestaan

Ine Verhoeven

Hermien Boudens

Handje helpen
Vijfentwintig jaar geleden liepen 
José Kodden en Hermien Boudens 
als studentes theologie een jaar 
stage in NoordoostBrazilië. Na af
ronding van haar studie is Hermien 
teruggegaan naar Brazilie. Sinds 
1989 werkt zij daar als pastoraal 
werkster vanuit een Stichting van 
basisgemeenschappen (NAOP), die 
heel bewust leiderschap vanuit de 
basis ontwikkelen en vermenigvul
digen. Het dienstencentrum waar 
Hermien werkt bereikt mensen uit 
de laagste inkomensklasse recht
streeks. Voornamelijk jongeren en 
jongvolwassenen: vrouwen, land
arbeiders, leiders in de gemeen
schap, onderwijzers, leden van 
coöperaties en wijkverenigingen, 
catecheten, studenten. 
José Kodden werkt al bijna 20 
jaar als pastoraal werkster in Ne
derland. Vanuit allerlei situaties 
schrijft zij regelmatig kleine versjes 
van elf woorden. Om Hermien te 
steunen heeft José uit haar verza
meling 50 versjes in een boekje ge
bundeld. Het zijn inspirerende tek
sten die mensen graag aan elkaar 
geven als verjaardagscadeautje 
of in plaats van een bos bloemen 
wanneer ze iemand bezoeken die 
wel een lichtpuntje kan gebruiken.

José Kodden Handen heb je om te 
geven    50 elfjes, om Brazilië te 
helpen. Besteladres: j.kodden@
franciscanessen.org
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Essentie verbeeld 
Ad Wagemakers

Zo’n 60 jaar is Sjef Hutschemakers al pro
fessioneel kunstenaar. Maar er een punt 
achter zetten, daarvan is geen sprake. 
Door te blijven doen wat hij altijd deed 
houdt hij geest en lichaam fit. Hij werkt 
als monumentaal kunstschilder, glazenier 
en graficus; drie disciplines dus. Hoewel 
hij zijn loopbaan startte in de naoorlogse 
periode, waarin de wereld sterk veran
derde, heeft hij daar nooit veel invloed 
van ondervonden in zijn werk. Zijn werk 
is tijdloos; er is geen etiket op zijn stijl 
te plakken. Sjef wil steeds de essentie 
verbeelden: een boer met zijn vee, een 
moeder met haar kind, Christus aan het 
kruis. Het zijn thema’s die in zijn werk 
regelmatig terugkeren. De band van een 
mens met zijn omgeving en in zijn relatie 
met God zijn onveranderlijke oerwaarden 
die getuigen van respect voor het leven. 

Leren kijken
Al op de lagere school bleef het talent van 
Sjef niet onopgemerkt. Zijn onderwijzer 
gaf hem papier en potlood en stimuleerde 
hem zich te ontplooien. Hoewel het voor 
zijn ouders niet vanzelfsprekend was, 
bezocht Sjef de Kunstnijverheidsschool 
in Maastricht. Daar leerde hij het vak 
in lessen anatomie en bevordering van 
de waarneming. Aan de Jan van Eyck 

Academie vervolgde hij zijn opleiding als 
monumentaal schilder, waarin hij leerde 
op zoek te gaan naar het wezenlijke van 
de dingen. Communicatie maakte hij er 
tot zijn instelling om verbanden goed te 
verstaan en te begrijpen en deze vervol
gens met toewijding te verbeelden.

Inspiratie
Al werkend doet Sjef zijn inspiratie op. 
Zoals met een vliegwiel kost het opstarten 
de meeste energie. Daarna gaat het bijna 
vanzelf. Sommigen zeggen dat je meteen 
aan de slag moet gaan als je inspiratie 
hebt; ook ’s nachts. Sjef laat het echter 
rustig bezinken en slaapt dan gewoon 
door. Een werk maken is voor 90% zwoe
gen en voor 10% genieten. Een schilderij 
maken geeft aanvankelijk geen plezier, 
pas tegen het einde schildert Hutschema
kers vanuit zijn buik, zijn eigen taal, zijn 
bezielde taal. 

Religieus of profaan?
Vlak voor haar dood vroeg zijn zeer 
gelovige moeder hem waarom hij geen 
religieus werk schilderde. ‘Dat doe ik toch 
al wanneer ik een landschap schilder of 
een boer met zijn vee’, meende Sjef. Zijn 
moeder doelde echter op meer bijbelse 
thema’s en christelijke beelden. Vanaf 

Op 22 mei jl. werd Sjef Hutschemakers 80 jaar. Twee exposities,  een interview 
door Leo Feijen en aandacht voor deze mijlpaal in de plaatselijke media. En 
omdat Ad Wagemakers hem opzocht, nu ook in De Roerom.

Sjef Hutschemakers

dat moment kregen religieuze onderwer
pen een meer prominente plaats in zijn 
werk. Er kwamen opdrachten om kerken 
te beglazen en hij schilderde meerdere 
keren de kruisweg. In zijn geboortedorp 
Banholt  bracht  Sjef wand en plafond
schilderingen aan en uiteindelijk nam hij 
de hele kerk, inclusief de banken, onder 
handen. De jaarlijkse processie vormt een 
hoogtepunt in het jaar en is daarmee een 
geliefd onderwerp van zijn werk. Kranten 
leest Sjef niet, want de negatieve berichten 
die daarin te lezen zijn geven hem geen 
inspiratie. Liever leest hij ’s morgens in de 
bijbel, waarna hij fris aan het werk kan.

Tweekleurig
De beide ouders van Sjef zijn overleden, 
maar hij voelt nog steeds een intense 
verbondenheid met hen. Zijn werk kleurt 
nu eens naar vader, dan weer naar moe
der. Beiden waren zeer gelovige mensen 
en vonden daarin een gemeenschap
pelijk levensdoel. Maar ze waren ook 
heel verschillend: vader was als boer een 
echt aardmens; moeder was meer mys
tiek. In schilderijen geïnspireerd op zijn 
vader komt het gebruik van aardkleuren 
terug. In die waarin zijn moeder de in
spiratiebron is geweest zijn het etheri
sche  blauw/lila  kleuren. Aardkleuren 
drukken een meer neerslachtig gevoel uit; 
etherische kleuren juist meer opgaand, 
bevrijdend.

Min en plus
Zijn loopbaan ging echt niet altijd over ro
zen. In perioden waarin hij zich eenzaam 
voelde was hij weinig geïnspireerd. Hij gaf 
tien jaar lang les op de academie, maar 
van lesgeven in combinatie met werken 
als kunstenaar ging weinig positieve 
interactie uit. Zelf is hij over zijn werk uit 
die periode niet tevreden, al ziet lang niet 
iedereen dit zo. Een werk als De aardap-
pelrooiers is hem heel nabij. De mensen 
die in dit werk het onderwerp vormen 
vereenzelvigen zich met de aardappel, 
zijn gelukkig in de verbondenheid met de 
vruchten die de aarde voortbrengt.
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In dit verband is het jammer dat het bevrij
dend christelijk geloven ondergesneeuwd 
dreigt te raken. Het Evangelie als bevrij
dende boodschap voor een samenleving 
die lijdt onder een letterlijk adembenemen
de hectiek krijgt daardoor minder kansen. 
Hierover gaan de drie Gemertse Studieda
gen 20112012.

Drie dagen
Op de eerste dag gaat het over hoe je psy
chisch gezond kunt functioneren en wat 
het christelijk geloven daaraan kan bijdra
gen. Wat heeft volgens de moderne theo
logie het Evangelie als Blijde Boodschap 
in haar tas waaraan de huidige mens nu 
behoefte heeft en blij mee is? Op de twee
de dag komt ter sprake wat misschien wel 
de grootste oorzaak van ons kortelontjes
gedrag is en wat stevig voeding geeft aan 
vormen van egoïsme, ongeduld, gejaagd
heid, ongedurigheid: het vroeg of laat op 
onze deur kloppen door Magere Hein! 
Overweg kunnen met beperktheid, sterfe
lijkheid, begrensd zijn lukt vele mensen 
nauwelijks. Daarom gaat deze dag, tegen 

de achtergrond van de huidige theologie 
en filosofie, over het niet weg te branden 
oneindigheidsverlangen, dat echter stevig 
bekritiseerd wordt door de ontnuchterende 
visie van christelijk geloven op leven na 
de dood. De derde dag staat de hunkering 
centraal van velen in onze dagen naar ‘be
zield leven’ en de verrassende inkleuring 
hiervan door christelijk geloven. Het begrip 
‘ziel’ is in de huidige theologie en filosofie 
momenteel ongekend populair. Deze dag  
maakt het mogelijk hiermee intens kennis 
te maken. Het onderwerp biedt handvat
ten om je weer met je wortels te verbinden 
en zodoende te leven tot in de toppen van 
je vingers. De drie dagen vormen duidelijk 
een eenheid, maar slechts één dag meema
ken is ook mogelijk.

Waar, wanneer en wat?  
Waar? Commanderij College, VMBOge
bouw aan de St. Josephstraat 17, 5421 CR 
in Gemert. Wanneer? Op 1/10 en 26/11 in 
2011 en 3/3 in 1212  van ‘s morgens 9.00 
uur tot ‘s middags 14.45. Wat? De dag zit 
boordevol: in de morgen twee inleidingen 

Gemertse Studiedagen
Huub Schumacher

Met onze geestelijke gezondheid gaat het niet goed, meldt bijvoorbeeld onder-
zoeksbureau Motivaction. Mensen raken losgeslagen. Waarvan? Van hun wor-
tels? Mensen worden niet zomaar agressief of egoïstisch of gedragen zich niet 
zomaar hufterig. Waarom wordt het moeilijker om psychisch gezond te functi-
oneren? Is er gebrek aan houvast, duidelijke zingeving?

Stichting Sjef Hutsch 
Sjef heeft nagedacht hoe het na zijn dood 
met zijn werk moet. Er is een stichting 
in het leven geroepen die zijn werken 
conserveert en het regelmatig presen
teert. Zo worden deze dienstbaar aan de 
gemeenschap en zorgt de stichting voor 
continuïteit. In Klooster Wittem is tot 28 
augustus een expositie, die op zondagen 
van 12 tot 16.30 uur te bezoeken is. Groe
pen van meer dan 12 personen kunnen 
op afspraak de tentoonstelling ook op een 
ander moment komen bekijken.
Bij gelegenheid van de tachtigste verjaar
dag Sjef Hutschemakers is een boek uitge
geven, getiteld Verbondenheid. Het bevat 
talloze tekeningen, schetsen en voor
studies. Een mooie uitgave, waarin het 
werk van Sjef overzichtelijk in thema’s is 
gegroepeerd. Het boek wordt uitgegeven 
door Uitgeverij TIC, Maastricht. 
ISBN 978 90 7840 777 5, € 24,90. 
Ook tijdens de expositie is het te koop. 

door Huub Schumacher, een paar liederen 
inoefenen en koffiegedrink. Rond het mid
daguur de lunch  bestaande uit soepvan
hethuis en de boterhammen van jezelf; 
nadien verrassende muziek als omlijsting 
van de beantwoording van gestelde vragen 
en tot besluit een liturgisch moment. Kos
ten € 12,50 per studiedag.

Inschrijven 
Door  € 12,50 over te maken op bankreke
ningnummer 1451 8888 4 t.n.v. Algemene 
Geloofsbezinning te Drunen o.v.v. Studie
dag 1 oktober 2011. Bovendien stuurt u mij 
een email (hoefjetannetje@tele2.nl) of een 
briefje aan Huub Schumacher, Zeedijk 5, 
5154 PA Elshout; (0416) 37 78 74 met uw 
voornaam, achternaam, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en (in geval 
u een briefje stuurt) graag uw emailadres. 

Sjef Hutschemakers Maria en Jezus

Huub Schumacher
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Berichten

Petrus en ik
In het Bijbels Museum te Amsterdam is 
tot 7 november een speciale tentoonstel
ling rond Petrus, leerling en verlooche
naar van Jezus, sleutelbewaarder van de 
hemel, apostel, visser. De verschillende 
kamers van het museum geven elk een 
andere interpretatie van de persoon en het 
icoon Petrus. Via verschillende kunst
vormen en activiteiten krijgen bezoekers 
een breed beeld van deze bijbelse figuur. 
Petrus is de eerste in deze cyclus van 
tentoonstellingen in het Bijbels Museum 
die de bijbel als historisch boek toeganke
lijker moet maken voor een breed pu
bliek. Iedere eerste zondag van de maand 
krijgen bezoekers een gratis rondleiding 
van 14.0014.30 uur. Verder worden regel
matig lezingen gegeven i.v.m. de tentoon
stelling, o.a. Petrus in de beeldende kunst 
door Karin Braamhorst, 17 juni om 13.00 
uur. Programma: www.bijbelsmuseum.nl

Platform 
Zaterdag 14 mei vond de eerste bijeen
komst plaats van het Utrechts Platform 
voor Levensbeschouwing en Religie 
(UPLR). Het initiatief wordt gedragen door 
moslims, hindoes, humanisten, joden en 
christenen en hun diverse organisaties. 
Bijna tweehonderd plaatselijke instellin
gen waren uitgenodigd om zich te laten 
vertegenwoordigen op de startbijeen
komst. Het platform wil de kennis over 
levensbeschouwing en religie verbreden, 
onderlinge dialoog stimuleren, betrok
kenheid bij de samenleving versterken 
en gesprekspartner zijn voor plaatselijke 
overheid en politiek. 
Zie www.bruggenbouwers.com

School voor Spiritualiteit
In september start het Titus Brandsma 
Instituut een nieuwe opleidingsronde 
aan de School voor Spiritualiteit, die het 
theoretische onderwijs voortdurend toetst 
aan de persoonlijke beleving. Er zijn drie 
leerroutes: geestelijke begeleiding, spi
ritualiteit en pastoraat, spiritualiteit van 
het religieuze leven. De basisopleiding 
van twee jaar  één dag per week  kan 
uitgebreid worden met een jaar professio
nalisering via stage, supervisie en scriptie. 
De lessen zijn op woensdag te Nijmegen. 
Geen specifiek opleidingsniveau vereist. 
Informatie: (024) 351 21 62 of 
www.titusbrandsmainstituut.nl/svs 

Leger des Heils in zaken
Samen met diverse partners heeft het 
Leger des Heils tussen november 2010 
en april 2011 in Groningen, Amsterdam 
en Maastricht drie eigentijdse winkels 
geopend waar de consument terecht 
kan voor grote kledingmerken, vintage 
meubels en eerlijke lifestyleproducten. De 

medewerkers in de winkels zijn voor een 
deel cliënten van het Leger des Heils. Ook 
werken er mensen uit reïntegratiebedrij
ven. Zij worden in de 50/50 Store klaarge
stoomd voor een terugkeer op de arbeids
markt. Samen willen het Leger des Heils 
en Start Foundation met de 50/50 Store 
mensen en producten kansen geven en zo 
bijdragen aan een duurzame samenleving. 
Informatie via jop.douma@legerdesheils.nl 
of (036) 539 81 71.

Arme kant van Nederland
Vanaf januari heeft ook de Interkerkelijke 
Werkgroep Arme kant van Nederland 
een digitale Nieuwsbrief met activiteiten 
en publicaties uit de eigen en verwante 
organisaties. 
Aanmelden: www.armekant-eva.nl

Wereldparlement
Het Parlement van de Wereldgodsdien-
sten vindt in 2014 in de Europese hoofd
stad Brussel plaats. Dat is beslist op een 
overleg van verantwoordelijken van het 
`wereldparlement’ in Chicago. Het `Parle
ment van de Wereldgodsdiensten’ wil het 
samenleven van godsdiensten en levens
beschouwingen bevorderen. Er worden 
10.000 deelnemers verwacht. Heel wat lei
ders en vertegenwoordigers van verschil
lende religieuze tradities komen voor die 
gelegenheid naar Brussel. De eerste bij
eenkomst van het Wereldparlement vond 
in 1893 in Chicago plaats. De afgelopen 
jaren Kaapstad (1999), Barcelona (2004) 
en Melbourne (2009). Het Parlement van 
de Wereldgodsdiensten krijgt steun van de 
UNESCO. Bron: Kerknet.be

Meeleefweek 
Onder de naam De Wonne zijn er in 
Twente in drie voormalige kloosters oecu
menische woon en leefgemeenschappen 
met een vaste kerngroep en ruimte voor 
mensen die ook tijdelijk een onderdak no
dig hebben. De Wonne in Almelo organi
seert van maandag 25 t/m vrijdag 29 juli 
2011 een meeleefweek voor mensen die 
met deze manier van leven kennis willen 
maken en het plezierig vinden om samen 
stil te staan bij enkele spirituele bronnen 
van deze gemeenschap. De deelnemers 
aan deze meeleefweek doen mee aan de 
gemeenschappelijke maaltijden en aan de 
dagelijkse taken in huis. Elke dag staat 
één van de spirituele bronnen centraal. 
’s Middags is iedereen vrij. Deze meeleef
week wordt gratis aangeboden; een gift is 
welkom. Vragen en opgave: 
dewonnealmelo@hotmail.com; 
(0546) 45 64 36 of 0646726626. 

Poëzie en religie
Vrijdag 17 juni wordt van 13.00 u. tot 
17.00 u. in de Studentenkerk van de 

Radboud Universiteit te Nijmegen een 
symposium gehouden over de titel Poëzie 
en religie De sensatie van het uitgestelde 
begrip. Dichters, denkers en deelnemers 
onderzoeken de maatschappelijke inbed
ding, de rituelen en de overeenkomsten 
van poëzie en religie. Is er verschil tussen 
katholieke en protestantse poëzie? Welke 
rol speelt poëzie in oosterse religies? 
Hoofdgast is de vooraanstaande Australi
sche dichter Les Murray. Hij schreef het 
gedicht Poëzie en religie. Neerlandicus Jos 
Joosten schreef voor dit symposium een 
essay met dit gedicht als inspiratiebron. 
Naast de plenaire gedeelten zijn er work
shops met dichters en denkers. 
Deelname € 15, Informatie en inschrij
ven: www.ru.nl/soeterbeeckprogramma of 
(024) 361 55 55.

Kunst en religie
De Tribune is een nieuw initiatief van de 
Vredeskerk in Amsterdam De Pijp. Het is 
een expositieruimte op de eerste verdie
ping van de kerk. In deze unieke ruimte 
worden hedendaagse kunst en religie bij 
elkaar gebracht door middel van sitespe
cific kunstwerken. Tot 16 juli exposeert 
daar Mathilde van Beekhuizen (Venray, 
1974). Haar installaties werpen een nieuw 
licht op de dingen die normaliter erg ge
woon zijn. De tafel wordt een landschap; 
de muur een dak; de stoel een uitzicht. Zo 
weet zij telkens de toeschouwer mee te 
nemen in een verandering van perspectief 
en wordt het alledaagse blikveld doorbro
ken. Na haar exposeren Sachi Miyachi 
(JP) en Esther Kempf (CH) in dezelfde 
ruimte. De Tribune is dagelijks geopend 
van 13.30 tot 17.00 u., op zondagen geslo
ten. Informatie: info@de-tribune.nl 



21DE ROEROM n JAARGANG 25 n NUMMER 10 n JUNI 2011www.deroerom.nl

Redactie

Boeken

Geestig-heden

Een bundeltje liturgische teksten en korte 
beschouwingen rond de heilige Geest en 
Pinksteren. Het vormt een drieluik met 
eerder verschenen boekjes rond Kerst en 
Pasen. Vooral de beschouwingen staan 
duidelijk in de moderne protestantse bena
dering van bijbel en geloof. De enkele vrije 
gedichten sprongen er voor mij uit. De 
liedteksten komen zonder muziek eigenlijk 
niet tot hun recht en worden vaak rijmpjes, 
net als veel gebeden soms erg voorspelbaar. 
Wie op zoek is naar teksten voor de litur
gie vindt hier rond het thema van Geest en 
inspiratie zeker iets dat aanspreekt.

Jef De Schepper

Sytze de Vries Geestig-heden. Miniaturen over 
Gods Adem, Meinema 2011 

ISBN 978 90 2114 290 6; 95 blz. € 12,90

Met gevangen mensen

De universiteit voor Humanistiek laat vijf 
humanisten aan het woord die ervaring 
hebben als raadslieden in de gevangenis. 
Zij reflecteren op het kwaad waar zij mee 
te maken hebben en op hun manier om 
daarmee om te gaan. Dat is kwaad dat 
gevangenen anderen hebben aangedaan, 
kwaad dat gevangenen zelf ervaren in 
hun situatie en kwaad dat inherent is aan 
het menselijk bestaan met zijn botsende 
belangen, bijvoorbeeld in een uitzetcen
trum voor vreemdelingen. De bijdragen 
maken duidelijk hoe moeilijk het is om 
gevangenen te helpen bij hun zingeving 
in een situatie van onvrijheid. Alle bij
dragen zijn reflecties op concrete ervarin
gen. In de eerste twee bijdragen zijn die 
ervaringen met hun dilemma´s het sterkst 
aanwezig. De reflectie is daar zeer nauw 
verbonden met concrete ervaringen en 
roept juist daardoor zeer indringend ver
rassende algemeenmenselijke vragen en 
inzichten op. In de andere bijdragen staat 
de filosofie centraler en is de confrontatie 
minder indringend. De hele bundel roept 
vragen op rond de mogelijkheden en de 
grenzen zijn van het rationele denken 
in die situaties en rond het belang van 
rituelen waar het denken en praten zijn 
grenzen bereikt. Als geheel zeer boeiend 
en verrijkend.                      Jef De Schepper

Patrick Vlug en Marjo van Bergen (red) 
Humanisme en kwaad. Reflecties op het 

humanistisch raadswerk bij Justitie
Uitgeverij SWP 2011 

ISBN 978 90 8850 199 9; 101 blz. € 14,40

Fijn om te zien, te lezen

Gedichten van Willem Wilmink, over
leden in 2003 en schilderingen van Ton 

vertelde verhalen worden aangevuld met 
suggesties tot bezinning, een wandelroute 
en de vermelding van informatieposten. 
Wie in Friesland woont, van deze pro
vincie houdt of er met wat vrijetijd in 
de agenda naar toe gaat moet dit boekje 
van nog geen honderd pagina’s bij zich 
hebben. Heel ontspannend en praktisch. 
Klein nadeeltje is, dat de drukletter welis
waar groot genoeg is maar ook erg dun en 
wat wazig. Met name ‘s avonds bij minder 
daglicht kan dit sommigen parten spelen. 
Desalniettemin: warm aanbevolen. 

Peer Verhoeven 

Hiekelien van den Herik, Rinske Verberg e.a. 
Oude verhalen nieuwe wegen. Friesland 

ontdekken in twintig volksverhalen 
Stichting Docete Utrecht 2011 

ISBN 978 90 7847 712 9; info@docete.nl 

Ruud Bunnik

Voor wie enigszins thuis is in vooruit
strevend katholiek Nederland is de naam 
van Ruud Bunnik vertrouwd. Als trouw 
celibatair priester stelde hij de starre 
verbinding tussen ambt en celibaat ter 
discussie. Hij was actief betrokken bij het 
Pastoraal Concilie, de Acht Mei Beweging 
en bij allerlei groepen die zich richtten op 
de mensenrechten in de Kerk. Ook was hij 
vele jaren redacteur van De Bazuin. Hij 
heeft nu zijn memoires geschreven voor 
de serie Verhalen uit het katholieke leven. 
Opvallend daarbij is zijn nuchterheid en 
gematigde toon. Slechts af en toe verraadt 
hij zijn emoties in de spannende tijd van 
de kerkelijke restauratie, bijvoorbeeld ‘de 
groteske bijzondere bisschoppensynode 
van 1980’. De eerste hoofdstukken, over 
zijn jeugd, opleiding en leraarschap, ge
ven een inzicht in zijn persoonlijkheid die 
geleid heeft tot zijn houding van kritische 
trouw aan geloof en Kerk. Naarmate het 
boek vordert wordt het spannender en 
interessanter voor de actuele kerkgeschie
denis. Het verhaal is triest, het boek niet. 
Het zijn memoires van een mooie mens, 
wiens inzet voor de Kerk beter had ver
diend.                       Jef De Schepper

Ruud Bunnik Eerst biefstuk, dan lamsvlees
Vijftig jaar kritische trouw 

Valkhof Pers 2011
ISBN 978 90 5625 354 7; 143 blz.; € 15,

Schulten. Zowel de taal van de dichter als 
de kleurrijke tableaus van de schilder zijn 
sober, heel direct, diepgeworteld, zonder 
kapsones, alledag te beleven en te zeggen. 
Heel mooi; het gaat over jou, je omge
ving, je mijmeringen en verrassingen. Een 
schitterend boek waarin Wilmink zijn tek
sten schrijft bij werken van Schulten met 
een voorwoord van Wim van der Beek en 
korte kenschetsen van de dichter en de 
schilder. Warm aanbevolen.  Peer Verhoeven 

Willem Wilmink en Ton Schulten Stille kracht, 
Lannoo Tielt 2011; ISBN 978 90 2099 815 3

€ 18,99

Bloesem in je koffie

Gedichten van Ine Verhoeven verschij
nen met grote regelmaat in De Roerom. 
Onlangs verscheen onder de titel Bloesem 
in je koffie een bundel van haar hand 
uitgegeven in eigen beheer. Op de ach
terzijde van de fraai uitgegeven bundel 
formuleert zijzelf wat haar gedreven heeft 
deze bundel samen te stellen. ‘Bloesem 
in je koffie houdt een pleidooi in voor het 
leven van alledag. Wisselend zal het leven 
zijn, het gemoed zal worden opgeschud, 
een mens zal zijn lot beleven zoals het tot 
hem komt.’ Deze niet geringe pretentie kan 
Ine  begrijpelijk  in haar gedichtenbun
del niet volledig waarmaken. Het gevecht 
tussen hoop en wanhoop, dat zij in haar 
verzen zegt te verwoorden komt niet overal 
in haar bundel zo sterk tot uiting. Wel laat 
ze je als lezer geloven in de kracht van 
de liefde die mensen soms boven zichzelf 
laat uitstijgen. Om in haar stijl te blijven: 
al lezend word je wel telkens verrast door 
kleurige bloesems, maar de koffie had wat 
pittiger gekund.         Louis Nabbe

Ine Verhoeven Bloesem in je koffie, F&N Eigen 
beheer, Nijmegen 2011; ISBN 978 94 9109 810 9

 € 11,50

Friesland

Er is de laatste tijd goede informatie 
verschenen over het vele fraais in Noord
Nederland, in het bijzonder Friesland. Het 
geweldige naslagwerk Alle Middeleeuwse 
kerken van Harlingen tot Wilhelhelms-
haven van Peter Karstkarel beleefde in 
2009 zeer terecht zijn derde druk. Wie in 
NoordNederland op vakantie of weekend 
gaat moet dit standaardwerk minstens 
hebben ingezien. Dezerdagen verscheen 
een klein boekje dat Oude verhalen nieu-
we wegen. Friesland ontdekken in twintig 
volksverhalen heet. Hierin staan naast 
schitterende foto’s van natuur en gebou
wen in Friesland ook twintig oude volks
verhalen die verband houden met evezo
vele plaatsen in Friesland. Deze opnieuw 
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Nel Beex

Klein maar fijn

Uw parochieblad

In Neerlangel heeft men oog voor wat 
klein maar fijn is: de kleine Sint Jan. Die 
wordt namelijk gerestaureerd. Een groot 
project, dat in 2011 afgerond gaat worden. 
En meteen aanzet tot een nieuw project. 
In ‘t Klepperke van HH. Lucia en Lamber-
tus, Ravenstein en Huisseling. ‘Daarom 
hebben wij (Ineke Fleuren en Eric Saedt) 
samen met het Stichtingsbestuur Neerlangel 
Historie en Toekomst, het comité Vrienden 
van de kleine Sint Jan opgericht. Met heel 
veel vrienden willen wij in de toekomst het 
onderhoud van het kerkje waarborgen. We 
moeten daarvoor nu al een startkapitaaltje 
gaan opbouwen, want ook na de restaura-
tie zijn er kosten aan het in stand houden 
van dit kerkje verbonden..... Ons doel is 
met veel mensen nu en in de toekomst de 
inspirerende eenvoud van onze kleine Sint 
Jan te kunnen blijven ervaren.’ Hoe meer 
vrienden, hoe liever: (0486) 41 11 84.

Het zijn maar kinderen, zeggen we dan. 
Niet alleen klein maar fijn. Hier geldt ook 
klein maar wijs! In Gaandeweg, Em-
mausparochie ‘s-Hertogenbosch werd aan 
kinderen gevraagd waaraan zij denken bij 
het woord vrede. ‘Goed met elkaar samen-
leven. Vrede is geen oorlog. Zelf je mening 
mogen zeggen. Geen haat, geen ruzie. Vrij 
zijn in je eigen land. Geen honger meer. 
Behulpzaam zijn voor anderen. Geen 
angst hebben. Geen vluchtelingen. Je veilig 
voelen. Genoeg eten en drinken. Amnesty 
International niet meer nodig. Geen discri-
minatie. Een eigen plekje op deze wereld. 
Samenwerken. Vrijheid van meningsuiting. 
Respect hebben voor elkaar.’ Prachtig!

Vijf sterren blad, parochie Stratum heeft 
een bericht voor een bepaalde groep 
ouderen. ‘In Zorgcentrum Glorieux Eindho-
ven, oorspronkelijk alleen voor religieuzen 
bestemd, kunnen alleenstaande ouderen
- zonder kinderen/geen contact meer met 
hen - komen wonen. Dit past binnen het 
gedachtegoed van de Zusters van Barm-
hartigheid ... De zusters hebben altijd al 
voor kwetsbare mensen gezorgd ... Respect 
en waardering voor elkaar en de aarde in 
het algemeen staan hoog in het vaandel bij 
zowel de bewoners als de medewerkers. … 
Uitgangspunt is een zorgzame samenleving 
creëren. Binnen de individuele mogelijkhe-
den helpen de mensen elkaar. Dat past bin-
nen het bevorderen van het welzijn en de 
preventie van bijvoorbeeld het voorkomen 
van eenzaamheid ... Er wordt bovendien 
gestart met de nieuwbouw van een klein-
schalige woonvoorziening voor demente-
rende ouderen.’ Als klein maar fijn ook de 
slogan voor de toekomst blijft, dan zit het 
daar wel snor!

Geldt klein maar fijn ook voor de kin
deren in Brazilië? Dankzij allen van de 

boekenbeurs in de Parochie Sint Norber-
tus Berlicum/Middelrode kunnen we dit 
beamen. ‘In Brasil zijn schooluniformen 
verplicht. Ouders moeten zelf schoolmateri-
aal en boeken kopen. Er zijn hier veel arme 
kinderen op onze parochieschool van wie 
de ouders geen financiële middelen hebben 
om dit allemaal te betalen. Het gevolg is 
dat de kinderen op school zijn maar zonder 
materiaal en dat is moeilijk leren. Voor 
deze arme kinderen hebben we uniformen, 
boeken en materiaal kunnen kopen dankzij 
de gift van de boekenbeurs. Op de staats- 
en gemeentescholen krijgen de kinderen 
boeken. Helaas is het onderwijs daar slecht 
en zijn er veel stakingen. Daarom willen 
veel ouders hun kinderen liever op de paro-
chieschool laten studeren. Mede dankzij de 
hulp van veel mensen uit Berlicum kunnen 
de kinderen nu studeren ...’

In Drieklank H. Willibrordus Waalre laat 
men zien dat klein zijn, best heel fijn kan 
zijn! ‘Bisschop Rythovius schreef in zijn 
testament dat er uit zijn nalatenschap een 
fonds moest worden gesticht van honderd 
Rijnze guldens. De rente moest gebruikt 
worden om de kinderen van Riethoven 
en enkele omliggende plaatsen één keer 
per jaar te trakteren op koek of brood. Hij 
stelde wel een voorwaarde. De kinderen 
moesten eerst bidden. Al deze kinderen 
kregen met Pinksteren een koek. 
In Waalre krijgen de kinderen sinds 1987 
ook weer een lekkernij: het Paosmikske. 
Toen Jos van Dijk in 1986 als directeur van 
de Walra Weverijen afscheid nam, nam hij 
het initiatief om een nieuw Rythoviusfonds 
te stichten. Op Witte Donderdag worden er 
honderden Poasmikskes op De Wilderen be-
zorgd. Je ziet leden van de Vereniging voor 
de Jeugd met volle manden door de gangen 
lopen. Zij hebben zich tot taak gesteld deze 
eeuwenoude traditie voort te zetten. Voor 
wat betreft dat bidden... die keus laten ze 
graag aan de ouders.’

De jongeren van de Nicolaas- en Ma-
riakerk van Valkenswaard die dit jaar 
gevormd worden, werken aan een bepaald 
project. Met diverse onderwerpen. In 
Kerkvalk. ‘Ga je mee op weg? Wie ben ik? 
Je door Jezus laten raken. Kerk zijn etc. 
Over een van die onderwerpen schrijft God 
een brief aan de vormeling: Jij bent heel 
speciaal voor mij. Ik ben bezorgd om jou. 
Ik geef om jou. Ik help je als je het moeilijk 
krijgt. Ga je met me mee? Op het eind van 
de brief vraagt God een antwoord terug. 
Verrassende antwoorden. Ik vind het fijn 
dat U in mijn leven bent en dat U mij helpt 
in moeilijke tijden. Doei. Hoe ziet het er 
daarboven uit? En waarom gaat er hier 
soms van alles mis? ... Maar dat je mij al 
heel mijn leven kent al voor mijn geboorte. 
Is dat echt zo? Moet je dan ook niet bij al 

die andere mensen zijn? ... En hoe heb je 
eigenlijk de wereld gemaakt? ... Maar ... 
waarom is uw zoon herrezen en waarom 
heeft u oma zo vroeg bij u genomen?’ Het is 
maar een kleine onvolledige greep uit de 
diverse antwoorden.. klein maar toch fijn. 

Ook de niet meer zo heel kleinen  de 
vormelingen  van Balgoij en Nederas-
selt uit De Twaalf Apostelen komen zelf 
aan het woord. In De Apostelbode doet 
Gerard verslag. ‘Wij gingen met de auto 
naar het pontje in Appeltern, daar sta-
ken we over naar Megen met een kaarsje 
in ons hand en lopend. Toen we bij het 
klooster aankwamen was er een oude man 
die een verhaal vertelde over het klooster. 
Hij vertelde ook dat hij met 9 mannen 
samen woonde in het klooster. Die man-
nen noemden elkaar broeders. De mannen 
wilden een eenvoudig leven hebben. Die 
man leidde ons rond door het klooster. Het 
klooster was heel erg oud. En er was ook 
nog een kapel en daar lag een man - die 
heette het Bruurke van Megen - en daar lag 
een stenen beeld van hem op en die was 
nagemaakt en je kon daar een wens in leg-
gen en misschien komt die wel uit! Ik vond 
het heel interessant.’

In De Eerde St. Antonius Abt worden 
jong en oud uitgenodigd. Van Onder 
Den Toren. ‘Het duurt nog even, maar 
we willen u er nu al op attent maken. Op 
Hemelvaartsdag organiseren ze in Veghel 
Vat oe fiets. Een gezellige fietstocht voor de 
missionarissen. Onze Eerdse Missionarissen 
delen ook in de opbrengst, maar daar staat 
wel iets tegenover. Ons is gevraagd loten te 
verkopen voor deze fietstocht, waarschijn-
lijk € 0,50 per stuk en een post bemannen. 
Wij hebben ja gezegd op deze verzoeken. 
Dus u kunt ons eind mei aan de deur tref-
fen met loten en wie weet valt Eerde weer 
in de prijzen. Vorig jaar ging de hoofdprijs, 
een fiets, naar Eerde en nog twee andere 
prijzen. Wat u ook niet vergeten mag: Onze 
eigen Eerdse Fietstocht voor onze missiona-
rissen op Eerste Pinksterdag. Voor wie in 
2012 mee wil fietsen: 17 mei Veghel en 27 
mei Eerde. Kinderen zeer welkom! Klein 
maar fijn!
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Paulien van Bohemen

Zoek de verschillen

Wat betekent het om joods te zijn? Wat 
houdt hen bijeen en wat onderscheidt hen 
van andere religies? Het vak Jodendom 
begon en eindigde met dezelfde waar
schuwing: ‘dé jood bestaat niet’. Strikt 
genomen kun je stellen, dat de joodse 
identiteit toekomt aan een ieder die uit 
een joodse moeder geboren is. Dat is het 
genetische aspect van identiteit. Maar dit 

jezelf. De Sabbat is de rustdag; het Pesach
feest, Jom Kippoer zijn belangrijke gedenk 
en feestdagen binnen het jodendom. 

Israël
Hoe verhoudt een jood zich tot de staat 
Israël? Het Joodse streven naar een eigen 
onafhankelijke staat Israël is eeuwenoud. 
In psalmen wordt er al naar verwezen. 

en rituelen ontlenen de meeste joden in 
Nederland hun joodse identiteit aan de 
herinnering aan de jodenvernietiging. Dit 
geldt voor jong en oud. 

Nederland 
Hoe verhoudt een jood zich tot een domi
nante cultuur die niet de zijne is? Er wordt 
 vooral in de politiek  vaak beweerd, dat 
we in een joodschristelijke cultuur leven. 
Dit lijkt mij onjuist. Het zijn twee verschil
lende religies met eigen godsbeeld, feesten, 
gebruiken en leer. Jezus was een jood en 
christenen lezen ook het Eerste Testament. 
Toch heeft deze meestal een onderge
schikte rol en is het aangebrachte verband 
tussen eerste en tweede lezing in de litur
gie vaak zwak. Joden moeten vrij vragen 
voor het Loofhuttenfeest en Jom Kippoer. 
Een joodschristelijke cultuur betekent, 
dat beide religies gelijk zijn, terwijl joden 
duidelijk hun eigen identiteit hebben ten 
opzichte van het christendom. Het goed
bedoelde idee van gelijkheid maakt, dat 
de eigenheid van het joodse geloof wordt 
ondergesneeuwd.

Eigen identiteit 
Hoe verhoudt een jood zich tot de voren
staande vier segmenten? Deze ontwikkelen 
zich in ieder joods leven weer anders, 
afhankelijk van wat ouders hun kinderen 
meegeven aan geloof. Leggen zij een sterk 
verband tussen leer en leven of juist niet? 
Het hangt af van belangrijke derden die je 
tegenkomt in je leven: wat dragen zij bij 
aan de identiteit? Is een jood uiteindelijk 
trots op zijn joodse identiteit of schaamt 
hij zich ervoor? De vijf segmenten hebben 
niet allemaal een even grote invloed op 
iemands joodse identiteit. 

Imago en identiteit 
Identiteit is het zelfbeeld dat je zelf bepaalt, 
zoals in de schijf van vijf. Het imago echter 
is het beeld dat anderen je toekennen en 
dus een identiteit die wordt opgelegd. 
Sinds de Holocaust bestaat de neiging om 
de nadruk te leggen op de joodse afkomst 
van mensen, terwijl de joden in kwestie 
daar zelf geen affiniteit (meer) mee heb
ben. De filosoof Wittgenstein (18891951) 
was genetisch gezien een jood, maar had 
er verder niks mee.

Ik spreek alleen namens mezelf, 
dat wil zeggen 
als een Franse beeldhouwer 
van joodse afstamming, 
zoals dat heet, 
al is het een term waarvan 
ik niets moet hebben. 
Ik ben in de eerste plaats 
kunstenaar, daarna Fransman. 
En verder niets. 
(Franse kunstenaar)

Theologie studeren roept altijd vragen op. Mensen vragen of je daar bewijzen in 
handen krijgt dat God echt bestaat. Ik studeer en doordenk, maar in plaats van 
de waarheid dichter te naderen, komen er alleen maar meer vragen op over God 
en mezelf. Theologie is een veelzijdige studie, waarvan ik graag elke maand een 
stukje met de lezers van De Roerom heb gedeeld. Deze maand voor het laatst. 

De joodse onderzoeker Ido Abram heeft in 2006 een ‘schijf van vijf’ ontwikkeld (© Foto: Hans Grünfeld)

zegt nog niks over hoe een jood zich ver
houdt tot het jodendom, over zijn of haar 
persoonlijke identiteit. De joden vormen 
in Nederland een minderheid die in de 
Nederlandse samenleving geïntegreerd is 
en zich tegelijk van een eigen identiteit 
bewust is gebleven. De joodse onderzoeker 
Ido Abram (1940) heeft een ‘schijf van vijf’ 
ontwikkeld (2006): vijf aspecten waartoe 
een jood in Nederland zich moet verhou
den en die tezamen zijn of haar zelfbeeld 
vormen. 

De joodse religie
Hoe verhoudt een jood zich tot de rituelen, 
feesten en voorschriften van het joden
dom? Eigen aan het jodendom is het geloof 
in één God zonder middelaar. Centraal 
staat het leren waarvan discussie, verschil 
van mening, het ‘kijven’ essentiële on
derdelen vormen. De Thora zijn de eerste 
vijf boeken in het Oude, liever het Eerste 
Testament. Thora betekent ‘wet’ en bevat 
de wetten waaraan het joodse volk zich te 
houden heeft. Er staan 613 wetten in waar
onder de bekende Heb je naaste lief als 

In 1948 werd de staat Israël uitgeroepen. 
Joden in Nederland zijn over het algemeen 
gehecht aan de staat Israël, omdat het in 
hun ogen het beloofde land is en omdat 
ze er familie en vrienden hebben wonen. 
Dit betekent niet, dat ze geen kritiek heb
ben op het optreden van joden tegen de 
Palestijnen. 

De Shoah 
Hoe verhoudt een jood zich tot de Shoah? 
Sinds de Shoah is een jood vooral een 
overlevende: een deel van de stamboom is 
overleden in concentratiekampen. Joden 
maken nu soms bewust de keuze om geen 
kinderen te krijgen, omdat ze de toekomst 
onveilig achten. Andere kant is, dat joden 
juist wel  veel  kinderen willen, om 
nieuw leven te creëren tegenover de vele 
doden in de Tweede Wereldoorlog. Het per
centage omgekomen joden uit Nederland is 
relatief hoog. Er is in Nederland het minste 
verzet gepleegd tegen de jodenvervolging, 
wordt gezegd. Joden hebben het gevoel in 
de kou te staan; ze ervoeren weinig hulp 
in en na de oorlog. Meer dan hun feesten 
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Hagenpreek

Cees Remmers

In mei woonde ik op een 
avond een openluchtmis bij. 
Rond de open plek in het bos 
achter een kapelleke heerste 
een serene rust. Vogels floten 
zich in slaap. Dennentakken 
ritselden op de wind. Mijn 
voeten rustten op een deken 
dennennaalden, dennenappels 
en mos. Een diep religieus 
gevoel maakte zich van mij 
meester. Dit bevestigt wat vele 
kapellen gemeen hebben: ze 
staan waar de natuur op haar 
mooist is, wat een mystiek 
gevoel geeft, hetgeen bijdraagt 
aan het hedendaagse ‘succes’ 
van kapellen. Mijn gedachten 
dreven weg naar de situatie 
van de kerk nú. De meeste 
gelovigen gaan niet meer naar 
de mis in het kerkgebouw om
dat hun geloofsbeleving niet 
aansluit bij wat Rome en zijn 
discipelen voorschrijven. Ook 
voor mij is dit een voortdu
rende worsteling, maar tijdens 
de openluchtmis voelde ik me 
volkomen vrij. Ik luisterde 
naar de preek, keek naar de 
mensen om me heen, nam de 
schitterende plek nog eens 
goed op en een oud feno

meen kwam in me boven: de 
hagenpreek. De calvinisten 
hielden deze kerkdiensten in 
de open lucht toen openlijke 
geloofsuitoefening hen verbo
den was. De eerste had plaats 
in 1566 op Walcheren in de 
duinen bij Dishoek, dus net 
zo’n situatie als de open plek 
in het bos waar ik een relatie 
ervaar met de historische ha
genpreek. In oorsprong waren 
hagenpreken tegen Rome ge

* ‘Er zijn zoveel honge
rende mensen in de wereld 
dat God alleen maar in de 
gedaante van brood tot hen 
kan komen.’ 
Mahatma Gandhi

* ‘Sommige mensen leven 
om te leven; anderen om zo 
laat mogelijk dood te gaan.’
Ergens gelezen

* ‘Het komt de christenge
lovigen onverminderd toe 
vrij verenigingen te stichten 
en te leiden met doelstel
lingen van caritas of vroom
heid of ter bevordering van 
de christelijke roeping in de 
wereld en bijeenkomsten te 
houden om deze doelstel
lingen gemeenschappelijk 
na te streven.’ 
Uit het Kerkelijk Wetboek 
art. 215

* ‘Het is een christenwerk 
om heidenen te bekeren 
maar een heidens karwei 
om christenen te bekeren.’
Anoniem

* ‘Archeologie is een weten
schap zonder toekomst.’
Onbekend

* ‘Er wordt van alles 
beweerd over het achter
haalde instituut kerk, over 
fouten, seksschandalen en 
machtsmisbruik. Maar we 
dienen ook te zeggen dat er 
heel veel maatschappelijke 
betrokkenheid voortkomt 
uit veelal ‘kleingelovigen’  
aan de basis, die zich niet 
van de wijs laten brengen 
door misstappen van leiders 
en instituties.’ 
Uit Trouw 5 mei 2011 

* ‘Je vraagt niet om gebo
ren te worden; je vraagt 
niet om te leven. Leven is 
gevraagd wórden. Je wordt 
gevraagd te leven en te 
doen wat je kunt.’ 
Gehoord in Tv uitzending 

* ‘Met Pasen vieren we dat 
Jezus verrezen is en dat is 
het hele eieren eten.’
Kardinaal Ad Simonis

richt. Van de eens zo machtige 
kerk resteert een mis in de 
openlucht, een hagenpreek die 
in zijn oorsprong de opmaat 
was naar een volwaardige 
plaats van het protestantse 
geloof in Nederland. Zo zal 
het ook gaan met een revolu
tionair vernieuwde katholieke 
kerk in Nederland. Tijdens 
de openluchtmis zie ik de con
touren: het gelovige volk aan 
de macht.


