
1DE ROEROM n JAARGANG 25 n NUMMER 9 n MEI 2011www.deroerom.nl

Kerk en internet Mei 2011

Jaargang 25 - nr. 9 - mei 2011

Vorig jaar hield de paus een toespraak ge-
richt tot de Pauselijke Raad voor de Sociale 
Communicatie, waarin hij Jezus’ tijd verge-
leek met de moderne tijd. Jezus verkondigde 
het komend Rijk door te verwijzen naar 
elementen uit zijn omgeving: velden, zaden, 
maaltijden en andere beelden. Vandaag, zo 
zei de paus, moeten we nieuwe symbolen 
gebruiken om het Evangelie in een digitaal 
tijdperk te verkondigen. Door de opkomst 
van internet en digitale telefonie ontstaat 
er volgens de paus een nieuwe manier van 
communiceren. Dat beïnvloedt het leven 
en daarmee in zekere mate ook het geloof. 
Daarom, zo zegt hij, is het belangrijk om het 
spreken over het geloof te laten aansluiten 
bij deze nieuwe vormen van communiceren. 
Een nieuwe manier van leren en denken 
dient zich aan die ongekende mogelijkheden 
biedt om relaties en gemeenschappen op te 
bouwen, aldus de paus.

Met de komst van de computer krijgt de 
Kerk een instrument aangeboden om haar 
zending te vervullen. De computer verge-
makkelijkt immers de communicatie en 
dialoog tussen christenen en kan de eenheid 
en verbondenheid tussen hen versterken. Hij 
biedt onmiddellijke informatie via internet 
en maakt het mogelijk om de dialoog met 
de hedendaagse wereld te verdiepen. Vooral 
de jongere generatie moet dit instrument 
gebruiken voor een bredere dialoog tussen 
de verschillende volkeren en rassen in een 
‘steeds kleiner wordende wereld’, aldus de 

paus. Dat is een opmerkelijk positieve houding 
van de kerkleider ten overstaan van de mo-
derne communicatietechnieken.
In dit verband is het belangrijk op te merken, 
dat er onlangs een Handboek kerk en internet 
verschenen is van de hand van de informatie-
wetenschapper Eric van den Berg. Het is niet 
alleen pragmatisch van aard, maar ook filoso-
fisch-theologisch, zodat de diepere betekenis 
van internet ook wordt aangegeven. Zo wordt 
bijvoorbeeld de vraag gesteld, of het zogeheten 
digitale kaarsje dat je op verschillende websi-
tes kunt opsteken wel zin heeft. En heeft het 
online biechten ook werkelijk betekenis? 

Het handboek schetst mogelijkheden en be-
perkingen om de nieuwe digitale media in te 
zetten voor kerkopbouw en diaconaat. ‘Gods 
Geest waait immers ook over het internet’, 
zoals gezegd werd bij de introductie van het 
boek. Veel praktische zaken komen aan de 
orde zoals het bouwen van een website, de 
vormgeving, functionaliteit en continuïteit 
ervan. Maar ook wordt de vraag gesteld wat de 
meerwaarde is van internet voor de christelijke 
kerken?

Eigenlijk zouden kerkelijke professionals 
zoals pastores, kerkbestuurders en vrijwilli-
gers kennis moeten nemen van dit werk in het 
bewustzijn dat het internet - zeker ook voor de 
kerken - niet meer weg te denken is uit onze 
wereld. 

T.B.

Deze voorlaatste afleve-
ring van De Roerom jrg. 
25 schenkt veel aandacht 
aan de Week Nederlandse 
Missionaris: twee verha-
len over mensen die nu in 
Brazilië werken (10) en 
één verhaal over wat zich 
in het begin van de eeuw 
in China afspeelde en nu 
weer bovenkomt (13). Een 
verslag van een bijzondere 
Palmpasenviering (7), een 
gedachtenis en herdenking 
(9), de Eerste Zondag van 
mei (15), geprezen engel 
en het vermaledijde mo-
bieltje (16), Marion Meu-
lenbroek en wat kamelen 
eten (18), 51 zangen van 
Herman Verbeek op cd 
(19). Goede bijdragen van 
onze vaste medewerkers 
(1. 3. 4. 6. 8. 22. 23. 24), 
de columns (9. 14. 17), 
Boeken (20) en Berichten 
(21) en Gedicht Gedacht 
(5). Neem er de tijd voor! 
En ga er ook eens opuit 
voor een of meer nieuwe 
abonnees om de 26e jaar-
gang en daarna mogelijk te 
maken ... 

Redactie

De strijd

Elke strijd van de mens
is een strijd om geluk;
het verlangen daarnaar
vormt de grondslag
van iedere godsdienst,
iedere staatsvorm.

Egoïsme 
is de inspanning
van de enkeling om 
zoveel mogelijk geluk
naar zich toe te halen.

Beseft de enkeling  
dat ieders geluk berust
op aller geluk, dan brengt 
zijn egoïsme hem ertoe 
al zijn medemensen als
broeders te behandelen.

Emile Zola geciteerd in Daniel 
Kleinworth Wijsheid over de 
natuur, Omega Amsterdam 
1984
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Brieven
Redactie

Pluriform één

De Roerom na lezing meteen 
naar de recycling verwijzen 
heb ik nooit zo’n goed idee 
gevonden. Want het kan 
gebeuren dat je in een ‘oud’ 
nummer iets aantreft dat je, 
lang na dato, aanspreekt. Dit 
overkwam mij bij het op-
nieuw lezen van het redactio-
nele artikel Liederenkwestie 
(De Roerom juni 2010, p.1). 
Auteur T.B. - dat moet Ton 
Baeten zijn - slaat even een 
zijpad in als hij zijn gedachten 
weergeeft over de vaderlandse 
kerk als ‘tweestromenland’. 
Ik citeer. ‘Laten we toegeven 
dat er kerkelijk gezien twee 
verschillende visies ontstaan 
zijn, ontsprongen aan dezelfde 
bron, maar uitlopend in een 
eigen stroom. Ze staan in 
principe niet tegenóver elkaar, 
maar náást elkaar als uitin-
gen van hetzelfde geloof, die 
elkaar niet mogen en kunnen 
uitsluiten.’ Het moet - met 
andere woorden - maar eens 
afgelopen zijn met die erfenis 
van de jaren zestig en zeven-
tig, toen de Nederlandse kerk 
in zichzelf verdeeld was. Er 
begon toen een scheidslijn te 
groeien tussen progressieven 
en conservatieven, laten we 
maar zeggen tussen volge-
lingen van Bekkers en van 
Gijsen. 

Dan moet ik denken aan 
Paulus, die aan de Korintiërs 
schreef: ‘De een zegt ‘ik ben 
van Paulus, een ander ik van 
Apollos, een derde ik van Ke-
fas en een vierde ik van Chris-
tus.’ Voor mijn gevoel maakt 
Baeten hier een speelse variant 
op Paulus’ tekst door op zijn 
beurt te betogen: Als je dan zo 
nodig moet zeggen of je van 
Jan of Piet bent, het zij zo, 
maar bedenk wel dat we al-
lemaal van Christus zijn. Deze 
gedachte kwam bij me op toen 
ik las: ‘Misschien moet je zeg-
gen dat beide visies authen-
tiek zijn en elkaar niet mogen 
verketteren’ - of belachelijk 
maken, voeg ik eraan toe, 
want dat is even funest. Wat 
mij ook opvalt is dat de schrij-
ver spreekt over stromingen. 
Hij vermijdt zware termen als 
‘scheuringen’ en ‘tweespalt’ 

die Paulus hanteert in de Gala-
tenbrief. Ik mag aannemen dat 
het omslagartikel de mening 
van de hele redactie vertolkt. 
En daarom durf ik te vragen 
of de tijd niet gekomen is dat 
beide stromingen met elkaar 
in gesprek gaan, zonder zich 
daarbij te laten weerhouden 
door de herinnering aan te-
leurstellingen uit het verleden. 
De tijd is, dacht ik, rijp voor 
nieuwe pogingen. 

Soms doet de gelegenheid 
daartoe zich bijna providen-
tieel voor. Een voorbeeld. In 
maart 2010 werd er een con-
gres gehouden met als thema 
De Heilige Geest, de pastor en 
inspirerende parochianen. Ver-
tegenwoordigden de congres-
gangers een stroming? Ik weet 
het niet, ik was er niet bij, 
ik moet het hebben van een 
summier verslag in RKKERK, 
blad voor katholiek Nederland. 
Dit verslag en vooral ook de 
weergave van de lezingen op 
de website geven de indruk 
dat hier mensen bijeen waren 
met een open oog voor nieuwe 
initiatieven zonder last te 
hebben van koudwatervrees. 
Zo viel mij op dat er veel 
aandacht was voor het bestaan 
van small christian communi-
ties (scc’s). 

Wel opmerkelijk dat het 
congres nu juist plaats had 
in Helvoirt, waar Open Kerk 
Helvoirt, een scc pur sang, al 
twintig jaar gevestigd is. Nu 
heb ik me wel afgevraagd of 
Open Kerk en de initiatiefne-
mers van het congres contact 
met elkaar hebben gezocht. 
Geografisch gezien kan het 
bijna niet anders! En een van 
de congresgangers zette de 
deur ervoor open. Het was 
bisschop Gerard de Korte, over 
wie ik in het verslag lees: ‘De 
bisschop van Groningen-Leeu-
warden pleitte ervoor om de 
verantwoordelijkheid van het 
pastoraat zoveel als mogelijk 
te laten delen door de small 
christian communities, als 
bewuste pastorale subjecten in 
onze tijd.’ Als ik nu RKKERK 
en De Roerom naast elkaar 
leg, dan treft mij opnieuw wat 
T.B. schrijft: ‘Uniformiteit is 
niet meer mogelijk; eenheid 

in pluriforme zin is de enige 
toekomstmogelijkheid.’ Moe-
ten we daar naar toe? Ja, dacht 
ik zo. Het zou misschien het 
einde van het polarisatietijd-
perk kunnen inluiden. 
Dit is de hartenkreet van 
iemand die genoeg heeft van 
het gekrakeel en pleit voor 
samen optrekken, zij het dan 
voorlopig niet langs synchroon 
lopende wegen. Ik voor mij 
sluit me graag aan bij de stro-
ming Roerom. Met vriende-
lijke groeten.

Ben Hagemans, De Bilt

Mariabeeld

Op de achterkant van het 
aprilnummer van De Roerom 
staat een foto van een Maria-
beeld. Er staat in het bege-
leidende artikel niet bij wie 
de kunstenaar is. Wel dat het 
gehouwen is uit een meer-
paal uit de Westerschelde en 
zeldzaam robuust is. Ik weet 
het niet zeker, maar ben er 
toch vrij zeker van dat de 
maker de emeritus-pastoor van 
Breskens is, Omer Gielliet. Een 
charismatisch priester die ik 
al vijftig jaar ken. De moeite 
waard om met hem eens een 
interview te houden. Wilt u in 
ieder geval de omissie van nu 
in het volgende nummer goed 
maken? Met vriendelijke groet. 

Ad Krijnen, Berkel-Enschot

Het beeld is inderdaad ge-
maakt door de bewonderens-
waardige pastoor Omèr Giel-
liet. Dank voor uw reactie.

Redactie
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Peer Verhoeven

Rust nemen ruimte scheppen

Bezinnen
Je hoeft het antwoord niet te kennen;
als je de vraag maar niet vergeet.
 
Je hoeft niet te halen wat je hoopt;
als je maar blijft hopen het te halen.
 
Je hoeft niet altijd te arriveren;
als je maar gaande blijft. 

Samen of niet

De rust is verdreven
de stilte verstoord
elk open plekje opgevuld ...

Het is voorjaar.
neem rust en zoek stilte;
schep ruimte.

Doen we het niet samen
dan doet ’t zowat niemand.

*

Overdaad is wildgroei
overvloed meestal onnút 
voldoende is de juiste maat ...

Het is voorjaar. 
Durf te matigen
en sober te leven.

Doen we het niet samen
dan doet ’t zowat niemand.
	
*

Schuld afschuiven
anderen nawijzen
laten gebeuren wat gebeurt ...

Het is voorjaar.
Steek de hand in eigen boezem
en doe wat deugd doet.

Doen we het niet samen
dan doet ’t zowat niemand.

Gebed

Zuiver mijn ziel, louter mijn hart - 
om U te zien;
maak me stil, breng me tot rust - 
om U te horen;
geef me liefdevol medevoelen

om U te dienen;
geef me vertrouwen -
om bij wel en wee U te beleven -

die we niet kennen
en toch toebehoren -
niet kunnen volgen
en ons toch de weg wijst. 
(Naar Dag Hammarskjöld) 

Vroeger en nu

Het is alsof mensen vroeger
voor kostwinning en gezin
harder moesten werken
en toch meer rust beleefden
dan onze tijd nú kent.
Zoek rust en stilte.

Het is alsof mensen vroeger
heel veel minder wisten
en toch meer verstonden van 
de blote hemel en moeder aarde
dan geleerden en vaklui nú.
Leer het leven zíén.

Het is alsof mensen vroeger
elkaar minder spraken
en toch meer bekend en
vertrouwd waren met elkaar
dan de mensen nú.
Ontmoet elkaar in levenden lijve.

Toch

Dat we - wat ons 
ook toevalt of overkomt, -
de hoop
verankerd voorbij de horizon
niet opgeven. 

Dat we - al wordt de weg 
erheen geblokkeerd -
het vertrouwen
in recht en gerechtigheid,
niet opzeggen. 

Dat we - wat het ons 
ook doet en van ons vergt -
wat ons tegenstaat en
waar we tegenop zien
niet ontlopen.

Bezinnen

De aarde heeft voldoende 
voor ieders behoefte;

niet voor de hebzucht van enkelen.
	
Overvloed en overdaad hier 
betekent armoe en tekort
voor miljoenen hier en daar. 

Afstaan en ontzeggen 
maken je niet minder of armer; 
eerder rijker en meer.

Gebed

Alle dagen druk in de weer, 
zoeken wij soms 
naar ons diepste diep 
en fluisteren een naam.

Alle dagen bezig met hier en nu, 
zoeken wij soms 
naar zicht en zin 
en stotteren een naam.
 
Alle dagen verrukt geschokt 
gekwetst gevierd, tasten wij soms 
naar blijvend houvast 
en stamelen Uw naam, God.

Gij vaste grond om in te aarden, 
Gij de Eeuwige in de tijd.

Amen.

Naast	de	maand	van	de	gevallenen	herdenken,	bevrijding	vieren	en	de	bezet-
ting	herinneren	is	mei	de	maand	van	de	pelgrims,	wandelaars,	bedevaartgan-
gers,	dauwtrappers	achter	de	muziek	aan	en	van	mensen	die	een	ommetje	ma-
ken	en	daarbij	een	veldkapel	aandoen.	Waarom	gaan		zoveel	mensen	-	alsof	’t	
hen	in	het	bloed	zit	-	in	de	prille	lente,	kort	na	Pasen	op	weg,	willen	ze	vooral	
onderweg	zijn.	Op	zoek	naar	rust,	stilte,	ruimte,	zichzelf	...(Meditatie	Open	Kerk	
Helvoirt	7/5/2011)

Nieuwe lente, nieuw geluid.

Het vertrouwde beschermde nest
verlaten en het avontuur van
leven en overleven aangaan.

Good luck! 

(© Foto: Berna Verhoeven)
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Gérard van Tillo

Gerechtigheid

Gerechtigheid is mensen hun recht ver-
lenen en recht doen geschieden. Mensen 
geven wat hen toekomt, maar er ook voor 
zorgen dat het recht zijn loop heeft. Zo 
heeft het ook de betekenissen gekregen 
van uiting van goed werk en datgene 
waarop je recht hebt. Soms wordt er het 
gebied mee aangeduid waarbinnen be-
paalde rechten en wetten van kracht zijn. 
In oude documenten kun je uitdrukkin-
gen tegenkomen zoals Binnen deze stad 
en haar gerechtigheid.

Bijbel
In de Schrift vallen de woorden gerechtig-
heid - Hebreeuws: sedaka, Grieks: dika-
iosunè - en rechtvaardig - Hebreeuws: sad-
diek, Grieks: dikaios - goeddeels samen. 
Gerechtigheid betekent in de bijbel, dat 
iemand of iets werkelijk doet wat ver-
wacht mag worden. Volgens veel teksten 
blijkt de gerechtigheid van mensen uit 
hun verhouding tot de armen en hulp-
behoevenden, niet om deze verhouding 
als zodanig, maar omdat het daarbij om 
gerechtigheid gaat volgens de wet van 
God. Ook de gerechtigheid Gods is open-
baring van zijn goedheid voor de mensen, 
zelfs in de gerechtigheid als straf. Deze 
gerechtigheid is geen statisch gegeven, 
maar wordt gerealiseerd in een dynami-
sche ontwikkeling. Het is een overwin-
nende gerechtigheid, die in de strijd met 
vijandige machten uiteindelijk de sterkste 
blijkt. Zo wordt op meerdere plaatsen in 
Jesaja vermeld, dat de lijdende dienaar 
van Jaweh - uit de betreffende liederen - 
ondanks zijn lijden en dood uiteindelijk 
het recht zal voortbrengen. Deze over-
winning op het kwaad houdt vrijspraak 
van schuld in, die uiteindelijk algemeen 
erkend zal worden. De grondbetekenis 
van gerechtigheid, dat iemand doet wat 
verwacht mag worden, staat ook centraal 
in het nieuwe testament. Van de farizeeën 
werd bijvoorbeeld niet verwacht dat ze 
anderen wetten oplegden die ze zelf niet 
onderhielden. Als je gerechtigheid daarom 
niet groter is dan die van de farizeeën kun 
je het Rijk der Hemelen niet binnengaan 
en ben je niet gerechtvaardigd in de ogen 
van God. 

Paulus
Ook bij Paulus komt het begrip gerechtig-
heid vaak voor. Hij is van mening, dat 
iemands eigen gerechtigheid hem nog niet 
tot een rechtvaardige maakt, omdat hij 
daardoor weliswaar niet meer schuldig 
staat tegenover de naaste maar nog wel 
tegenover God. Deze gerechtigheid tegen-

In	de	Heilige	Schrift	is	gerechtigheid	voorwaarde	voor	waarachtigheid.	Hoe	
staat	het	met	de	gerechtigheid	in	onze	moderne	maatschappij	en	kunnen	
christenen	daar	een	bijdrage	aan	leveren?

over God kan hem alleen door God zelf 
worden geschonken. In zijn teksten bena-
drukt hij, dat dit gebeurt door het geloof 
in Jezus Christus.

Maatschappij
In de moderne maatschappij is de gerech-
tigheid ver te zoeken. Dat komt doordat 
de maatschappelijke verschijnselen in veel 
gevallen twee lagen kennen, namelijk de 
laag van wat er werkelijk speelt en de wij-
ze waarop dat naar buiten wordt voorge-
steld. Wat nogal eens voorkomt is, dat we 
een façade te zien krijgen waarachter zich 
zaken afspelen die tegengesteld zijn aan 
de wijze waarop ze gepresenteerd worden. 
De belangen van mensen zijn vaak ge-
diend met een voorstelling van zaken die 
niet met de werkelijkheid overeenkomt. 
Een voorbeeld daarvan is reclame, waarin 
de kwaliteit van een product vaak wordt 
overdreven en de manco’s onderbelicht 
blijven. Ook gerenommeerde instellingen 
doen niet altijd wat ervan verwacht zou 
mogen worden. Hetzelfde gaat op voor de 
verbanden die mensen met elkaar aan-
gaan zoals huwelijken en relaties, bedrij-
ven en verenigingen.

Kerk
Het geldt zelfs voor de kerk en voor ker-
kelijke instellingen zoals het Vaticaan, 
kerkprovincies, bisdommen, parochies, 
ordes en congregaties. Het geconstateerde 

misbruik is een voorbeeld van ongerech-
tigheid, omdat van geestelijken verwacht 
mag worden dat ze zich niet aan een der-
gelijk vergrijp schuldig maken. Hetzelfde 
geldt voor de gevallen waarin kerkelijke 
gelden door pastores of kerkelijke werkers 
onterecht voor eigen doeleinden worden 
gebruikt. Er kan op de genoemde niveaus 
ook sprake zijn van bestuurlijke onge-
rechtigheid. Bijvoorbeeld als medewerkers 
worden ontslagen zonder dat daar een 
rechtsgrond en een redelijke genoegdoe-
ning voor zijn. Wat mensen ongerechtig-
heid noemen hangt soms ook af van hun 
opvattingen. Er zijn bijvoorbeeld progres-
sieve katholieken die het voorbeelden van 
ongerechtigheid vinden, dat mannen en 
vrouwen door de kerk niet gelijkwaardig 
worden behandeld en dat de kerk geen 
adequate maatregelen neemt om het pries-
tertekort op te lossen en de kerk voor jon-
geren aantrekkelijker te maken.

Christelijk
Voor het christelijk leven is het beoefenen 
van gerechtigheid een centrale opdracht. 
Want door te doen wat van je verwacht 
mag worden en na te laten wat daar te-
genin gaat, kun je de eenheid bereiken 
waartoe in de evangeliën wordt opgeroe-
pen. Want de éénheid met God verdraagt 
zich niet met tweeslachtigheid op welk 
gebied dan ook. Consequent christen zijn 
veronderstelt dan ook dat elke dubbel-
heid niet alleen in jezelf maar ook waar 
mogelijk in je eigen omgeving en in de 
maatschappij wordt bestreden. Vurige 
christenen zijn daarom in principe ook 
klokkenluiders en activisten. Het gaat er 
daarbij niet om mensen te beschuldigen 
of verwijten te maken, maar om onop-
rechtheid te ontmaskeren en uit de wereld 
te helpen. Mensen die zich aan onrecht 
schuldig hebben gemaakt moeten zij bij 
voorbaat vergeven, maar ook de helpende 
hand toesteken om met het onrecht dat 
zij hebben aangericht in het reine te ko-
men en zich daar definitief van te distan-
tiëren. In de evangeliën komt de strijd om 
de gerechtigheid naar voren als de buffer 
waartegen het kwaad niet is opgewas-
sen. Degenen die deze uitdaging willen 
aangaan staan daarom in de voorste linies 
in de strijd tegen het kwaad. Het is te 
begrijpen dat het neerhalen van façades 
hen niet in dank wordt afgenomen. Zij 
krijgen het dan ook zwaar te verduren. 
Maar vervolgd worden om de gerechtig-
heid geeft ook een gevoel van heelheid en 
geluk. In de Bergrede bij Matteüs wordt 
het genoemd bij de zaligsprekingen (Mt. 
5, 10). Bij Lucas zit het besloten in de 
gelukkigprijzing van hen die gehaat, bui-
tengesloten, beschimpt en belasterd wor-
den omwille van de mensenzoon (Lucas 
6, 22-24).

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
glas in loodraam van Carl Hertel, St  Martinuskerk, 
Roodhuis, Reahûs, Gemeente Littenseradeel (Fr.)
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Gelukkig krijgt De Roerom vele gedichten en gedachten toegestuurd. Hieruit maakt 
de redactie een keuze zonder de pretentie te hebben steeds de juiste keuze te 
maken.

Asperges

Wie erg veel van asperges houdt
noemt ze vaak het witte goud.
Kaarsrecht gegroeid, zonder daglicht,
zo worden ze van hun bed gelicht,
want een paarse kop is geen gezicht.

Anne Franken, april 2011

Moeder van smarte

Maria moeder, wees gegroet 
u koningin, zo groot, zo goed; 
die zeven smarten hebt doorstaan: 
wij roepen u vertrouwvol aan.

U hebt van Simeon gehoord: 
‘Uw hart wordt met een zwaard doorboord.’ 
Herodes heeft uw kind belaagd 
hij heeft u op de vlucht gejaagd.

Uw zoon moest bij zijn Vader zijn, 
u zocht hem dagenlang met pijn; 
u leed toen hij de kruisbalk droeg 
en alles van zijn krachten vroeg.

Zijn trouwe liefde was zo groot: 
hij stierf om ons een wrede dood; 
die mens werd in uw moederschoot, 
vond er weer rust die u hem bood.

U droeg hem schreiend naar het graf 
omdat u zielsveel om hem gaf. 
U staat ons bij in deze tijd, 
een moeder voor wie tobt en lijdt.

Nico Tromp msc, 2005

Te zingen op melodie: Jesu dulcis memoria 

In aarden vaten
	 	
Hoe groen is alles nu: de mei
vult duizend tinten in die later
niet meer te vinden zijn; de wei
bezaaid met madelieven, wortels water

drinkend uit de bron of uit de lucht.
Mijn hart wacht wel nog, kent verlangen,
soms heimwee ook, maar zang en zucht
ze blijven hier aan kleine dingen hangen.

Ons leven: steeds weer zoeken, vragen,
herkenning ook en dwars doorheen de 
dagen een lied dat altijd nieuw is,

een voorsmaak, een geheimenis.
Zo dragen wij de schat in aarden vaten
die wij eens moeten achterlaten.

Adeleyd, 3 februari 2011 

Aan het einde van mei

Een dag van wind en wolken
En bloeiend fluitenkruid
Een dag van zon en ijle lucht
En vogelzang erbovenuit.

Seringen hangen nietig neer
Kastanjebloesem treurt
En ook de irissen in blauw
Staan levenloos in rouw verkleurd. 

Een egel zet zijn stekels op
Een kat bespeurt hem veeg
Een kikker kwaakt zijn ratels uit
Een reiger vist de vijver leeg.

Rododendron bloeit oneindig
In alle kleuren rood
Een sprinkhaan strekt zijn poten hoog
Springt haastig weg, ontwijkt de dood.

De wolken drijven over
De wind blaast ze vooruit
Een krekel tjirpt zijn minnelied
Het licht verdwijnt, de dag gaat uit.

Ine Verhoeven, 2011

pinksteren

kom schepper geest,
versterk mijn inspiratie,
versterk mijn motivatie  
om niet star en slaafs 
letters te volgen, maar 
op te komen voor hen 
die leven aan de rand 
van de maatschappij, 
uitgestoten of gevlucht zijn

kom schepper geest 
scherp het inzicht van 
leiders, dat hun 
verantwoordelijkheid niet 
blijft steken in hang naar 
macht, maar dat ze hun 
positie gebruiken 
om gerechtigheid en vrede 
dichterbij te brengen

kom schepper geest, 
wees inspirerend, 
opdat creatieve krachten 
durven opstaan, 
hun stem laten horen om 
kleurrijke verschillen 
tussen mensen te benoemen 
en ervan te leren

kom schepper geest,
bemoedig hen die hun 
geloof geïnspireerd willen 
beleven, godzoekers die 
hun eigen geweten durven 
te volgen, die god 
ontmoeten in mensen

kom schepper geest 
bemoedig hen die de kerk 
niet de rug toekeren, 
geschokt en beschaamd om 
uitspraken en gedrag 
van hen die als hoeders, 
als herders zijn aangesteld, 
dat hun pleidooi voor 
openheid en uitnodiging  
een frisse, vernieuwende 
wind laat waaien, 
mogelijk zelfs een storm

Ad Wagemakers 
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Is vrijheid geschonken of verworven?
Huub Schumacher

Twee monniken waren onderweg naar 
huis. Aangekomen bij een brede rivier, 
troffen ze daar een mooie jonge vrouw die 
ook naar de overkant moest, maar niet 
durfde vanwege het snelstromende water. 
‘Als u wilt’, zei de oudere monnik beleefd, 
‘draag ik u naar de overkant.’ De jongere 
monnik ging voorop. Nu eens van steen 
naar steen, dan weer door het snelstro-
mende koude water. De oudere monnik 
achter hem aan met de jonge vrouw op 
zijn rug. Veilig aan de overkant geko-
men, ging ieder zijns weegs. De mooie 
jonge vrouw oostwaarts; de beide mon-
niken naar hun klooster in het westen. 
Bijna thuis zei de jonge monnik tegen de 
oudere: ‘U moet wel tegen de abt zeggen, 
dat u tegen de heilige regel gezondigd 
hebt.’ ‘Hoezo?’ vroeg zijn ordebroeder. ‘U 
hebt die mooie jonge vrouw gedragen…’ 
‘Goede vriend’, zei de oudere, ‘wat zul jij 
nog een lange weg moeten afleggen voor 
je eindelijk eens vrij bent.’ 

Je moet een beetje grinniken om die 
jonge monnik, maar toch kweekt hij ook 
sympathie. Hij is nog jong, begint pas en 
in het begin ben je altijd nog zo gevan-
gen, zijn het vooral kettingen waar je aan 
vastligt en is vrijheid ver te zoeken. Heb 
je er wel eens over nagedacht waardoor 
wij allemaal bepaald worden en aan 
hoeveel regels we gebonden zijn? Je had 
bij dat etentje wel vijftien van die lekkere 
broodjes willen opeten, maar na de eerste 
drie of vier zei jouw maag: stop. Je echt 
vrij voelen? Heb jij je bestaan gekozen 
of bepaald hoe je er uitziet, welke kleur 
je ogen hebben, wie je vader en moeder 
zijn, je broers, zussen? Koos jij jouw land 
uit, de tijd, godsdienst, kerk, bisschop? 
Heeft die jonge monnik niet een beetje ge-
lijk? Alles ligt toch vast? De regel is er, of 
je wilt of niet. In diezelfde lijn verzuchtte 
Pascal: ‘Ik ben slechts ingescheept’. Ik 
begrijp de jonge monnik als ie zegt: ‘U 
moet wel tegen de abt zeggen, dat u tegen 
de heilige regel gezondigd hebt.’

Geen harlekijnen
Toch moet er ergens vrijheid zijn ... an-
ders is er ook geen verantwoordelijkheid. 
Was er geen vrijheid en verantwoordelijk-
heid, dan waren wij slechts van boven tot 
onder en van links naar rechts gebonden 
aan touwtjes harkelijnen. Maar we voelen 
ons zo niet. Waar is die vrijheid dan te 
vinden? Misschien kan de oudere monnik 
ons helpen. Hij zegt niet tegen zijn jonge-
re compagnon: Ach, met die kloosterregel 
heb je niks te maken. De oudere monnik 
lijkt voor zijn gevoel aan die regel al voor-
bij te zijn. Hij erkent die regel wel, maar 
is zover gekomen dat hij die geïntegreerd 
heeft en er zich aan voorbij geplaatst 
heeft. Hij ging er niet langer meer onder-

door, maar is er 
voor zijn gevoel 
bovenuit geko-
men. En juist 
omdat hij zich 
al aan die regel 
voorbij wist, 
kon deze ‘ken-
ner van de regel’ 
aan de jonge 
vrouw zijn dien-
sten aanbieden, 
dit aanbod he-
lemaal als zijn 
eigen beslissing 
ervaren en er 
zich totaal ver-
antwoordelijk 
voor voelen.

king vraagt om een bewuste strategie. ‘Ik 
loop niet in het wilde weg! … Ik train 
mijn lichaam en breng het onder con-
trole’, zegt Paulus (1Kor 9,26-27). We zijn 
tot vrijheid geroepen. Op het punt van 
vertrek zijn we zoals die jonge monnik 
nog gevangen in een knoop van uitwen-
dig bepaalde omstandigheden, maar door 
ons er gaandeweg al vallend en opstaand 
innerlijk vrij van te maken, kan onze 
vrijheid zichzelf worden.

En dan?
En stel nou eens dat vrijheid voor jou 
werkelijkheid wordt, wat dan? Dan, ein-
delijk, kom je toe, vindt Paulus, aan wat 
bij vrijheid het laatste woord wil hebben: 
liefde. Boven je kettingen uitkomend, uit 
de deur van je eigen gevangenis stappend, 
krijg je daarbuiten eindelijk oog voor het 
gelaat van je weerloze medemens, het 
gelaat dat vraagt of het van jou ook mee 
mag doen. ‘Als u wilt’, zei de oudere mon-
nik beleefd, ‘draag ik u naar de overkant’. 
Omdat hij zich vrijgevochten had, kon hij 
met heel zijn lijf en met al zijn krachten 
een antwoord worden op de vraag van 
die ander: wil jij mij helpen? Hij kon de 
vraag metterdaad beantwoorden omdat hij 
innerlijk de strijd met de kloosterregel tot 
een goed einde had gebracht, zich eraan 
voorbij gesteld had en zich van toen af 
door liefde liet grijpen.

Ach, eerwaarde
Sterkte bij de strijd en wees vooral niet 
te gauw ontmoedigd, zeker niet als jonge 
monniken tegen u zeggen: ‘U moet het 
wel tegen de abt zeggen dat u tegen de 
heilige regel gezondigd hebt’. Hopelijk 
zijn we inmiddels zover gekomen dat we 
op zo’n moment tegen de jonge monniken 
liefdevol kunnen zeggen: Ach, eerwaarde 
vrienden, vrijheid is geen geschenk vooraf 
maar een verworvenheid. 

Van een andere orde
Vrijheid en verantwoordelijkheid behoren 
niet zoals die kettingen tot de objectieve 
werkelijkheid maar tot de orde van de 
ziel, tot de orde van de ervaring. Ze zijn 
er op zo’n andere manier dan De Roerom 
die je nu in de hand hebt of de theezakjes 
in de keukenkast. Ze bestaan slechts in 
de ervaring, zoals dat ook bij liefde is. Ik 
ontmoet ze beide, vrijheid en verantwoor-
delijkheid. Ze gebeuren, als ik de lange 
worsteling aandurf mijn bepaaldheden 
niet te ontkennen, maar deze te accepte-
ren en te integreren in de daad die ik stel, 
waardoor ik die daad helemaal als mijn 
eigen daad kan aanvoelen. En als iemand 
dan achteraf zegt: ja, maar je deed dat 
omdat de situatie zus en zo was … dan 
kun je antwoorden, dat dit er niks mee te 
maken heeft, omdat het op dat moment 
helemaal mijn eigen vrije keuze was en 
je er ook helemaal verantwoordelijk voor 
wilde zijn!

Pas na de wedstrijd
Vrijheid is iets van het innerlijk; een 
daad van geloof en moed die de mens 
ertoe brengt zich te verheffen boven alle 
afhankelijkheden waaraan hij onderwor-
pen is. Al botsend en stotend tegen die 
belemmeringen krijgt de vrijheid vorm. 
Vrijheid is geen geschenk-vóóraf. Het is 
een verworvenheid, een overwinning aan 
het einde. Op een of andere manier is 
vrijheid de vrucht van strijd. We groeien 
uit als mensen die vrij zijn naarmate we 
de hindernissen die we tegenkomen de 
baas worden. Zo moet je de aanwezig-
heid van een ‘ketting’-bisschop - eentje 
van ‘het mot zus en het mot zo; pas op, 
want anders zwaait er wat!’ - niet ont-
kennen, maar zó creatief leren worden, 
dat je niet onder hem doorgaat maar 
jezelf kunt zijn. Dit is wel boksen gebla-
zen, strijd; niet zozeer met die bisschop, 
maar vooral met jezelf! Zelfverwerkelij-
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Redactie

Samen op pad

Palmzondag in Nuenen

Het	was	weer	een	bijzondere	happening,	
de	Palmzondagviering	in	Nuenen	met	
bewoners	van	Eckartdal/Lunetzorg,	een	
instelling	voor	mensen	met	een	ver-
standelijke	beperking	op	de	grens	van	
Nuenen	en	Eindhoven.		Al	voor	de	acht-
ste	keer	werden	de	bewoners	van	deze	
instelling	uitgenodigd	deel	te	nemen	aan	
de	Palmzondagviering,	samen	met	men-
sen	met	een	verstandelijke	beperking	die	
in	de	wijken	van	Nuenen	wonen.	

Tevoren versieren zij samen met een 
aantal vrijwilligers hun palmpaasstokken. 
Ook de kinderen die zich voorbereiden op 
hun Eerste Communie doen mee met hun 
gezinnen. Daarnaast hebben de kinderen 
van de kinderwoorddienst hun palmpaas-
stok klaar als zij de kerk binnenkomen. 
Het is bovendien een oecumenische vie-
ring die de parochie Nuenen houdt met de 
Protestantse Gemeente in Nuenen. 

Haantje
Alle mensen komen samen in de H. Cle-
menskerk aan het Park in Nuenen. De 
kerk is afgeladen vol. Het lijkt wel de 
nachtmis van Kerstmis. Bij binnenkomst 
krijgt iedereen die een palmpaasstok 
draagt een broodhaantje om boven op de 
stok te zetten. Uit ervaring wijs geworden 
weten we dat we een flink aantal brood-
haantjes extra moeten bestellen. Want niet 
iedereen (klein of groot!) kan wachten tot 
de viering gedaan is en het is zo’n raar 
gezicht als tijdens de processie jouw stok 
geen haantje meer draagt.

De poort
In de H. Clemenskerk luisteren we naar 
het evangelie van de intocht in Jeruzalem. 
Het wordt verteld uit een kinderbijbel. We 
horen hoe de mensen in Jeruzalem Jezus 
omstuwden toen Hij de poort van de stad 
binnenging. De kinderen bouwen daarom 
een grote poort centraal in de kerk. Grote 
dozen zijn beplakt en beschilderd zodat 
ze op stenen lijken. De kinderen bouwen 
twee stukken muur tot ruim twee meter 
hoogte. En er is een grote boog gemaakt 
die op de twee stukken muur gezet wordt. 
De poort van Jeruzalem in Nuenen! Daar-
na wordt de palm gewijd en alle kerk-
gangers trekken de poort door en krijgen 
daarna een palmtakje aangereikt van een 
van de pastores. De gasten in een rolstoel 
gaan als eersten door de poort. 

Veel spontaner
Begeleid door een afvaardiging van de 
Nuenense gilden trekken we vervolgens 
de H. Clemenskerk uit naar het kerkelijk 
centrum De Regenboog. In dit kerkge-
bouw van de Protestantse Gemeente had-
den de kosters de meeste stoelen al weg-
gehaald zodat er ruimte kwam voor de 
rolstoelen en voor bankjes voor de kinde-
ren. Er zijn genoeg stoelen overgebleven 
voor mensen die niet kunnen staan. De 
anderen blijven staande het vervolg van 
de viering meemaken. Eerst volgt een uit-
gebreide voorbede waarbij de kerkgangers 
spontaan hun gebed kunnen formuleren. 
Daarbij kunnen ‘gewone’ kerkgangers nog 
veel leren van mensen met een verstande-
lijke beperking die veel spontaner zelf een 
voorbede formuleren, hoe kort ook. Een 
gezamenlijk gebeden Onze Vader sluit de 
voorbede af. 

Feest voor iedereen
Als in een agapèviering delen we dan 
brood en druiven. Het zijn gewone brood-
jes die ieder moest delen met zijn buur-
man of buurvrouw, anders was er niet 
genoeg voor iedereen. En net zoals in het 
bijbelverhaal blijft er nu over. Een slotlied 
en een gebed om zegen sluit de viering af. 

Wat óver was hebben we maar opgemaakt 
na afloop van de viering, bij het drinken 
van koffie en thee of limonade buiten op 
het parkeerterrein bij de Regenboog. Ge-
lukkig is het prachtig weer zodat we bui-
ten kunnen genieten, ook omdat er voor 
alle kerkgangers nog een krentenbol is. 
Het was weer een feest voor iedereen.

Wat opvalt
De ongedwongen sfeer die wonderwel 
past bij de thematiek van Palmzondag valt 
op. De liturgie van deze dag is immers 
heel rijk aan beelden en verhalen: intocht 
met palmen en andere groene takken, 
muziek en gejuich van de omstanders 
én de overgang naar de Goede Week met 
het lijdensverhaal. Om de viering niet te 
veel met zulke uiteenlopende thema’s te 
beladen hebben we ervoor gekozen de 
liturgie te beperken tot het herdenken van 
de intocht in Jeruzalem. Voor kerkgan-
gers die een meer klassieke viering van 
Palmzondag willen kent de parochie een 
eucharistieviering op zaterdagavond en 
zondagmorgen-vroeg met palmwijding, 
intochtevangelie en passieverhaal. Dat we 
vanwege de gasten een half uur eerder 
moeten beginnen is geen probleem: blijk-
baar hebben ook de andere kerkgangers 
het er graag voor over dat zoveel mensen 
zo Palmzondag kunnen vieren. 

Voorbereiding nodig!
Iedereen kan immers op eigen wijze 
meedoen op een manier die bij de eigen 
mogelijkheden past. We kiezen voor liede-
ren die bij de gasten en bij de kerkgangers 
bekend zijn. Veel gasten kunnen niet 
snel genoeg lezen om andere dan de heel 
bekende liederen te kiezen. Dat levert 
inhoudelijk misschien niet altijd het beste 
resultaat maar het enthousiasme waarmee 
luid meegezongen wordt en waarmee één 
van de gasten dirigeert, vult dat gemis 
ruimschoots aan. 
Wat we ook geleerd hebben is dat een 
goede voorbereiding belangrijk is. De 
geestelijk verzorgster en de werkgroep 
vieringen van de instelling zijn daarbij 
betrokken, samen met de pastores van 
parochie en protestantse gemeente en de 
werkgroep vieringen van de Raad van Ker-
ken. In de acht keer dat we zo Palmzon-
dag vieren is er veel ervaring opgedaan. 
We werken met een goed draaiboek zodat 
de voorbereiding nu met één vergadering 
kan volstaan. En dan weet ieder wat hij 
of zij moet doen om van deze Palmzon-
dagviering met kinderen en mensen met 
een handicap weer een goede opmaat te 
maken voor de Goede Week, zowel voor 
deze doelgroepen als voor alle anderen die 
eraan deelnemen. 

Jos Deckers is pastoraal werker in Nuenen

Onder	de	titel	Samen	op	pad	schenkt	De	Roerom	aandacht	aan	mensen	met	
een	beperking:	aan	wat	zij	doen	en	wat	er	voor	hen	gedaan	wordt.	Deze	
maand	doet	Jos	Deckers	verslag	van	een	bijzondere	Palmzondagviering	in	
Nuenen.	
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Rob van der Zwan

Het woeden van de wereld

Ruim tien jaar later gist het in de landen ten 
zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee. 
Het begint in Tunesië met de Jasmijnrevolutie. 
Zo worden de protesten genoemd van de Tune-
sische bevolking tegen de hoge werkloosheid, 
corruptie, censuur en tegen de president Zine El 
Abidine Ben Ali. Ze volgen op de zelfverbran-
ding van Mohammed Bouazizi op 17 december 
2010. Jasmijn is de nationale bloem van Tune-
sië. Vanuit Tunesië verspreidt de opstand zich 
als een lopend vuur over Egypte, Jemen,  Bah-
rein, Libië, Algerije, Marokko en naar Syrië. 

Obama en Osama
De protesten op het Tahrirplein in Cairo leidden 
tot de val van Hosni Mubarak. De euforie drong 
door tot de rest van de wereld en kluisterde 
ook Nederlanders aan de beeldbuis. Grimmige 
beelden van ondermeer de gevechten in Libië 
komen ook door. De geest lijkt hoe dan ook uit 
de fles. Het waren de jongeren, geëquipeerd 
met sociale media, die daarvoor gezorgd heb-
ben. Hoe en wanneer de onrust zal eindigen 
is onduidelijk. Of ze zal leiden tot de zo vurig 
verlangde betere maatschappelijke verhoudin-
gen? Laten we het hopen. In het licht van deze 
dramatische ontwikkelingen lijkt het bijna geen 
toeval meer dat het Amerika van Obama defini-
tief afrekent met extremist Osama Bin Laden, de 
rijkeluiszoon met het serene gezicht uit Saoedi-
Arabië. Osama wordt neergeschoten in zijn huis 
in Pakistan tijdens een actie van Amerikaanse 
commando’s  en sterft. Zijn dood is voor velen 
een opluchting en symboliseert - wellicht - de 
overgang naar nieuwe vredige verhoudingen.

In	december	1989	was	ik	in	Berlijn.	Het	was	kort	na	de	val	van	de	Muur,	enkele	weken	
eerder.	Nieuwsgierige	Oost-Duitsers	waren	het	West-Duitse	deel	van	de	stad	aan	het	
verkennen.	De	sensatie	die	toen	in	de	lucht	hing	zal	ik	nooit	vergeten.	Je	snoof	de	geur	
op	van	optimisme	en	hoop.	Daarna	opende	zich	het	‘ijzeren	gordijn’	langs	praktisch	alle	
grenzen	van	de	voormalige	Oostblokstaten.	Het	was	de	opmaat	naar	een	ander	Europa	en	
nieuwe	verhoudingen	in	de	wereld.

Imposante persoonlijkheid
Het zijn indrukwekkende gebeurtenissen, te 
actueel nog om ze te kunnen begrijpen in hun 
doorwerking. En dan op zondag 1 mei de zalig-
verklaring van Johannes Paulus II, een spekta-
kel en spectaculair. De voorlaatste paus was een 
imposante persoonlijkheid. In  de historische 
ontwikkelingen die leidden tot de val van de 
muur was hij een politieke factor van formaat. 
Het is zo begrijpelijk dat de Polen hem in hun 
harten meedragen. Het is de vraag of zijn be-
tekenis voor de Rooms-katholieke Kerk ook zo 
baanbrekend was als zijn aanhangers - inclusief 
de huidige paus - ons willen doen geloven. De 
deplorabele situatie, waarin de katholieke kerk 
in het Westen zich bevindt, is zijn erfenis. 

Gods volk onderweg verdampt
Het tempo waarmee de zaligverklaring tot stand 
is gekomen was van een adembenemende snel-
heid. Voor de diehards, aanwezig op het Sint 
Pietersplein tijdens de zaligverklaring, was 
het nog niet snel genoeg. Daarvan  getuigt het  
‘Santo subito’ - Spoedig heilig - dat te lezen was 
op de borden die zij meedroegen. De verrukkin-
gen die de bewonderaars tijdens de feestelijkhe-
den hebben mogen ervaren zijn hun van harte 
gegund. Mocht het zo zijn dat deze zaligverkla-
ring vooral bedoeld is als bekrachtiging van een 
zekere kerkpolitieke koers dan zijn de prelaten 
die in deze ‘ertoe doen’ behept met een soort - 
laten we zeggen - spirituele decadentie: prachtig 
maar onmachtig. In mei 2011, te midden van 
het woeden van de wereld, zien we de contou-
ren van een instituut met starre overtuigingen 

die bewonde-
raars koestert 
als een heilige 
rest, maar haar 
bestemming 
niet kan berei-
ken omdat ze 
de vele anderen 
niet meer mee-
krijgt als reis-
genoten. Gods 
volk onderweg 
verdampt. 

St. Pietersplein 
Rome (© Foto: Rob 
van der Zwan)

Wandelspeurtocht
20 mei tussen 18.00-18.30 
u. Mariakerk a/d Schans Til-
burg: start wandelspeurtocht 
voor Zsámbék.
(013) 455 06 63. 

De Schaapshoeve
22 mei 10.00-11.00 u. Lan-
genboom: Zondagochtend-
meditatie. 06 12 96 12 78  
welkom@deschaapshoeve.nl  

Hof van Megen
27 mei, 3,10,18, 24 juni: 
Rondleiding. (073) 642 10 56 
Hacken.TH@inter.nl.net

Emmaus
28 mei 12.30 u.-18.00 u.: 
Emmauswandeling.
(0346) 57 39 15 (ma t/m vr 
9.00-12.00 u.)
info@priorijemmaus.nl  

Benedictushof
4 juni 14.00-17.30 u.: Medi-
tatieve wandeling. 
(072) 506 14 15 (di, woe) 
benedictushof@
abdijvanegmond.nl  

Klooster Wittem
Op de zondagen tussen 22 
mei en 31 aug. van 12.00 u. 
tot 16.30 u. Overzichtsten-
toonstelling Sjef Hutschema-
kers. (043) 450 17 41  
info@kloosterwittem.nl  

Boskapel
14 juni 20.00-22.00 u. Op 
adem komen. (024) 
356 18 09 (18.15-19.15 u.)  
info@boskapel.nl

Kruisherenkapel
Iedere donderdag 19.00-
19.30 u.: Met hart en ziel 
onderweg. (0413) 26 39 20 
bestuur@kruisherenuden.nl  

De Hooge Berkt
16 juni 16.00 u.-19 juni 
14.00 u.: meditatieve wan-
delingen. (0497) 55 17 20  
info@hoogeberkt.nl

De Gaarde
10 juni 9.30-16.30 u. Berkel-
Enschot: Aardedag.
(013) 533 94 25 (di,woe,vrij 
9.30-12.30 u.)  
postmaster@degaarde.org



9DE ROEROM n JAARGANG 25 n NUMMER 9 n MEI 2011www.deroerom.nl

Herdenking 
Vught

Sienna Hernandez (15)
(foto)
  
Stilte

Stilte, door brood dat niet meer breekt.
Stilte, door huizen die niet meer kraken.
Stilte, doordat woorden
het niet kunnen omschrijven.

Niemand praat.
Ik zwijg.
Een stilte voor onbekende gezichten.
Gezichten die zo anders zijn,
Maar toch op elkaar gelijken.

De stilte fluistert.
Weinigen durven te luisteren,
Naar wat het probeert te vertellen.

Niemand praat.
Ik zwijg, 
Maar zou willen schreeuwen.
Terwijl wij, met z’n allen,
de stilte gedenken.

Redactie

Herdenking en bevrijding

De finale van de jaarlijkse jongeren-dicht-
wedstrijd voor de herdenking van de geval-
lenen vond plaats in Gelderland. Dertien 
finalisten kwamen bijeen op de Kumpulan 
van Bronbeek. Ze kregen er een rondleiding 
en ontmoetten kampoverlevende Ernst Ver-
dun, die de jongeren vertelde over zijn leven 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tine Halkes	(2 juli 1920 - 21 april 2011)

‘Ik raak er steeds meer van overtuigd dat 
spiritualiteit, religiositeit en geloof in wat 
ons overstijgt de einders zijn waar wij naar 
toe leven, omdat juist zij tot het specifieke 
bereik van het menselijke horen. Maar 
dan hebben wij dringend behoefte aan een 
meer humane cultuur die ons deze waar-
den aanreikt om ons deze vervolgens eigen 
te maken ...’ (Prof. Catharina Halkes)

Aartsmoeder Halkes - vrouw

Ene Yuri schreef vandaag in Trouw 
dat de katholieke vrijdenkers onder
ons beter Luthers konden worden als 
het gaat om de gelijkheid in rechten 
van mannen en vrouwen. Echt waar?
 
Maar als wij, liberale katholieken,
Luthers zouden worden, zouden we
weer in de beknelling terechtkomen
van doemdenken, zonde, schuld, straf 
en een ophanden zijnde ondergang.

God is de bevrijder van mensen,
van mannen en vrouwen; hij beklemt
niet, bestraft niet, berecht niet,
vernietigt niet, maar be-ge-leidt.
 
God is de uiting van liefde en mooiheid
ten leven in de hoogst denkbare vorm.
Wie in de liefde gelooft, gelooft in God, 
gelooft dat Hij meegaat met wie hem 
verstaat.

Dit gedachtegoed mis ik ook bij Luther.
Het gaat in het leven om de innerlijke
groei van de mens, niet om de sekse,
niet om de zonde, niet om de straf.
 
Maar voor we dit denkbeeld echt
bereiken én aanvaarden, is de wereld
stokoud en zijn wij allang opgelost.

Ine Verhoeven, 27 april 2011

Er zijn woorden of uitdrukkin-
gen die zo uitgesleten zijn dat 
ze elke betekenis hebben verlo-
ren en tot louter cliché verwor-
den zijn. ‘Waarden en normen’ 
zijn daarvan een voorbeeld; 
altijd in één adem genoemd en 
vooral te pas en te onpas ge-
bruikt. Daarbij is het de vraag 
of er waarden worden bedoeld 
of normen. Degenen die mij 
een beetje kennen, weten dat 
ik deze begrippen liever los van 
elkaar gebruik en er alles aan 
doe om deze spraakverwarring 
uit de wereld te helpen. Waar-
den zijn heel andere ‘dingen’ 
dan normen: waarden creëren 
levensruimte, waar die door 
normen als onder- of boven-
grenzen kan worden ingeperkt.

‘Hoop doet mogelijkheden zien. 
Hoop zorgt ervoor dat je elke 
dag opstaat’, schreef onlangs 
een vooraanstaand theoloog in 
een landelijk dagblad. Terwijl 
ik dit las, wist ik: nu heb ik een 
andere oplossing gevonden om 
het misverstand ‘waarden en 
normen’ te bestrijden! Waarden 
staan ook voor alles wat het 
nastreven waard is en waarom 
je ’s morgens de moeite neemt 
om op te staan. Maar het begrip 
hoop is sterker: spreekt van een 
toekomst aan de mogelijkhe-
den van vandaag voorbij. En 
natuurlijk, wanneer je verder 
denkt dan de dag van vandaag 
dan loop je tegen teleurstel-
lingen aan. Dan zul je merken 
dat het leven soms anders 
verloopt dan je verwachtte of 
hoopte en dit vraagt om de 
nodige veerkracht. Leven met 
hoop betekent dat je moet leren 
leven met grenzen. Maar ook 
het omgekeerde geldt: je kunt 
pas leren leven met grenzen, 
wanneer er hoop is dat ooit die 
grenzen zullen worden over-
schreden.

Kinderen moeten geen ‘waar-
den en normen’ leren maar 
‘hoop en grenzen’ - inderdaad: 
van hun leerkrachten en ou-
ders. Die moeten er alles aan 
doen om hun kinderen de hoop 
te leren, dus om zelf weer te 
leren hopen. Een leuke bijkom-
stigheid.

Twee leerlingen van het St. Janslyceum leggen een krans 
bij het monument in Vught (© Foto: Jan van de Ven)

Hoop en grenzen
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Van	2	t/m	13	juni	wordt	de	Week	Nederlandse	Missionaris	gehouden.	Deze	
week	heeft	dit	jaar	als	thema	Achter	het	masker	van	Brazilië.	Esther	Winter	
schrijft	over	twee	Nederlanders	die	al	jaren	als	missionaris	in	Brazilië	werk-
zaam	zijn:	Carlos	Mesters	en	Jan-Joris	Rietveld.

Ik heb meer van hen dan zij van mij geleerd

Carlos Mesters (© Foto: Jan Brok)

Carlos	Mesters	is	een	grootheid	in	La-
tijns-Amerika.	Hij	staat	bekend	als	een	
van	de	grote	mannen	van	de	bevrijdings-
theologie.	Hij	publiceerde	tientallen	
boeken	en	artikelen	over	de	bevrijdende,	
blijde	boodschap	van	de	bijbel.	Ook	
nu	hij	de	80	is	gepasseerd,	weet	Carlos	
Mesters	nog	van	geen	ophouden.	Dat	
Frei	Carlos	een	uit	Nederland	afkomstige	
missionaris	is,	weet	vrijwel	niemand	in	
Brazilië.	

Zijn wieg stond in het Limburgse Bunde, 
maar al op 17-jarige leeftijd vertrok hij 
naar Brazilië, samen met zeven andere 
jongens uit zijn klas van het kleinsemi-
narie van de Nederlandse Karmelieten in 
Zenderen. Dat was toen tamelijk gewoon. 
‘Het idee erachter was dat je als jongeman 
gemakkelijker in de Braziliaanse samen-
leving zou kunnen aarden en de taal kon 
leren.’ Hij heeft er niet onder geleden, 
zegt hij, ‘al was het achteraf gezien geen 
goede zaak om jonge jongens als bomen 
zo maar over te planten.’ Je zou het naïef 
kunnen noemen, maar toentertijd was hij 
vastbesloten om de Brazilianen het geloof 
te leren kennen. Hij kan er, bijna vijfen-
zestig jaar later, wel om lachen. ‘Ik heb 
meer van de mensen geleerd dan zij van 
mij. Je ziet het ook in gezinnen. Wie leert 
er nu meer: de kinderen van de ouders of 
de ouders van de kinderen? Mensen leren 
van elkaar. Iemand die denkt dat hij alles 
beter weet is een arm mens die zichzelf 
tot eenzaamheid veroordeelt.’

Ontdekken en verwonderen
Dat Carlos Mesters missionaris is gewor-
den vindt hij niet bijzonder. ‘Ieder mens 
zou missionaris moeten zijn. Jezus gaf 
het voorbeeld toen hij twee mensen ont-
moette die op weg waren naar Emmaüs. 
Hij liet zien dat je eerst naderbij moet 
komen, om te kunnen vragen, luisteren 
en aan te voelen. Pas dan mag je praten. 
En daarbij moet je het niet laten. Behalve 
praten, moet je ook gemeenschap vor-
men. Jezus ging met de Emmaüsgangers 
een herberg in, voor een gezamenlijk 
gebed en een gezamenlijke maaltijd. 
Pas toen ontdekten zij dat Jezus bij hen 
was. Ze hadden eerst geen idee. Zo gaat 
het met ons ook. Als de mensen elkaar 
ontdekken, gebeuren er mooie dingen, 

waar ze zich over kunnen verwonderen.’ 
In zijn lange missionaire bestaan heeft 
Carlos Mesters geleerd dat je mensen al-
leen kunt ondersteunen als je hen goed 
kent. ‘Ik zit bij de boeren aan tafel, eet 
hun voedsel en spreek hun taal. Pas als 
de mensen via voor- en achterdeur bij me 
binnenkomen en andersom, leer ik hun 
zorgen en problemen kennen.’ 

Armoede onnodig
Armoede is niet vanzelfsprekend en on-
nodig, volgens Carlos Mesters. ‘De wereld 
is een huis bewoond door een familie, 
de mensheid. De groentetuin achter het 
huis is voor alle leden van de familie. 
Maar omdat een of twee broers of zusters 
het grootste deel voor zichzelf nemen, 
lijden de anderen honger en armoede. In 
de bijbel is het oudste woord voor arm 
of armoede eigenlijk ‘verarmd’. Dat wil 
zeggen, de armen zijn niet arm gebóren 
maar arm gemáákt. Als jij stukjes glas op 
de grond ziet liggen, dan zeg je: ‘Iemand 
heeft een glas laten vallen’. Als de oude 
profeten arme mensen tegenkwamen, 
zeiden ze: ‘Iemand heeft ons Verbond 
met God gebroken!’ Want als het Verbond 
goed wordt onderhouden, zouden er geen 

arme mensen mogen zijn. Voor de profe-
ten was armoede geen neutraal gegeven, 
maar een oproep om het geweten wakker 
te schudden.’ 

Koffie melk suiker
Dankzij religieuzen als Carlos Mesters 
en de armen zelf - al dan niet verenigd in 
basisgemeenschappen - is er in Brazilië 
een krachtige beweging ontstaan die ijvert 
voor verandering en voor een ander type 
samenleving. Carlos Mesters die veel ge-
werkt heeft met basisgemeenschappen, 
weet hoe belangrijk ze zijn om mensen te 
motiveren zodat ze het heft in eigen hand 
nemen. ‘Ik vergelijk de basisgemeen-
schappen vaak met koffie, melk en suiker. 
Samen vormen ze een geheel dat tot iets 
nieuws leidt. Nu moet je die beeldspraak 
niet letterlijk nemen; dan kom je verkeerd 
uit. De metafoor van koffie, melk en sui-
ker heeft te maken met de drie elementen 
die bij elkaar komen als de mensen de 
bijbel lezen in de basisgemeenschappen: 
het concrete leven van de mensen met 
hun problemen, het eerlijk lezen van de 
bijbel én de gemeenschapsband die de 
mensen bij elkaar brengt. 

De ware Blijde Boodschap
Soms vertel ik op deze bijeenkomsten 
dat we vroeger, in Nederland, leerden dat 
we braaf moesten zijn om in de hemel te 
komen: ‘Waarvoor zijn wij op aarde? Wij 
zijn op aarde om God te dienen en daar-
door in de hemel te komen!’ We kenden 
vraag en antwoord uit ons hoofd. Maar dit 
is niet de bijbelse Blijde Boodschap, want 
op deze manier leer je slechts te leven 
voor jezelf. Je bent weliswaar bezorgd 
om de ander, maar alleen voor zover het 
helpt om je eigen zaligheid veilig te stel-
len. De werkelijke Blijde Boodschap hoor 
je wanneer je als mens de zin van het 
leven ontdekt, de liefde als doel van alles 
ervaart, broederschap beleeft en uitstraalt 
en een nieuwe weg ontdekt om dit leven 
beter en menselijker te maken. En Jezus 
helpt daarbij. Vroeger en nu. Dat heb ik 
op vele manieren ervaren.’ Het Nieuwe 
Testament is voor Carlos Mesters een gids 
die hem door het leven leidt. ‘In dit deel 
van de bijbel leidt Jezus ons naar een die-
per begrip van wat het geloof in de God 
van Abraham, Izaäc en Jacob voor ons, 
mensen, kan betekenen. In het Nieuwe 
Testament geeft hij ons ook meer inzicht 
in de doelstelling van de Wet die God ons 
gaf via de handen van Mozes.’

Opkomend gras
Carlos Mesters is een groot voorvechter 
van de basisgemeenschappen, maar hij 
ziet ook de tekortkomingen. ‘Neem een 
pas ingezaaid voetbalveld waarvan het 
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Vertrek na de 'kerk'

Jan-Joris Rietveld (© Foto: Koos Swank) 

Van leraar tot leerling

Jan-Joris	Rietveld	kwam	naar	Brazilië	
als	leraar	en	is	leerling	geworden.	Niet	
hij,	de	landbouwkundige	en	theoloog,	
vertelt	de	boeren	wat	ze	moeten	doen	
om	te	overleven,	maar	zij	hem.	Zijn	
leermeester	Carlos	Mesters	wees	hem	al	
eerder	op	het	belang	van	levenswijsheid.	

Jan-Joris Rietveld (57) is de oudste zoon 

uit een Brabants gezin van acht kinderen. 
Zijn vader was ingenieur bij Philips. Een 
technicus met grote belangstelling voor de 
missie. Een man die zich bekommerde om 
de minder fortuinlijken van deze wereld. 
‘En ik diende in zijn voetsporen te treden, 
vond hij. Zo kon het gebeuren dat ik ’s 
avonds laat met de collectebus langs de 
deuren liep om geld op te halen voor de 
armen, de hongerigen en de oorlogsslacht-
offers. Ik had er een gruwelijke hekel aan, 
maar mijn vader vond dat dit ‘voor mijn 
nederigheid’ goed was.’  

Mooiste tijd van zijn leven
Op zijn zeventiende deed Jan-Joris Riet-
veld eindexamen voor de middelbare 
school. Toen stond hij voor de keuze: 
word ik arts, landbouwkundige of pries-
ter? ‘Ik twijfelde enorm totdat pater 
Andreo li op een avond thuis langs kwam 
en me vroeg hoe ik dacht mensen beter 
te maken als ze niet te eten hadden. Op 
die avond nam ik het besluit om tropi-
sche landbouwkunde te gaan studeren 
in Wageningen.’ Voor deze studie heeft 
Jan-Joris Rietveld veldonderzoek gedaan 
in Zuidwest-Ethiopie. ‘Daar, bij de lazarist 
Ger Reintjes, heb ik een van de mooiste 
tijden van mijn leven meegemaakt. In een 
door malaria verteerde vallei, bij een pro-
ject voor landloze boeren.’

Ingenieur en theoloog
‘Ik wilde er blijven, maar mijn vader 
stond erop dat ik terugkwam om mijn 
(ingenieurs-)bul te halen.’ Nadat hij was 

gras begint op te schieten. Op afstand lijkt 
het allemaal groen, maar als je er met je 
neus bovenop staat, dat zie je bijna niks. 
Ja, op een paar magere grassprietjes na. 
Zo is het ook met de basisgemeenschap-
pen in Brazilië. Je moet heel erg oppas-
sen ze niet te idealiseren.’ Niettemin, 
en dat mag volgens Carlos Mesters niet 
onderschat worden, kunnen we van de 
basisgemeenschappen leren. ‘Zij laten 
ons zien hoe belangrijk het is om oog 
te hebben voor je naasten en hoe je via 
betrokkenheid bruggen kunt slaan. In 
essentie is mijn missionaire werk altijd 
daarop gericht. Samen met Jan Rietveld 
en andere missionarissen en missionair 
werkers hebben wij met de arme, vaak 
landloze boeren in Brazilië, gesteund door 
de Week Nederlandse Missionaris, een 
grasveld ingezaaid. Het gras heeft wortel 
geschoten, maar het duurt nog voordat er 
een dichte en groene mat ligt waarop je 
kunt voetballen. Dat heeft tijd nodig. En 
voortdurende aandacht.’
 
Carlos Mesters komt
Carlos Mesters komt in mei naar Neder-
land om mensen hier tijdens verschil-
lende bijeenkomsten in zijn ervaringen te 
laten delen. Wie meer informatie wil over 
de campagne van de Week Nederlandse 
Missionaris of wil deelnemen aan een 
van de bijeenkomsten kan www.week-
nederlandsemissionaris.nl bezoeken. De 
actieweek van de Week Nederlandse Mis-
sionaris loopt van Hemelvaart tot en met 
Pinksteren (2 t/m 13 juni 2011) en heeft 
als thema Achter het masker van Brazilië.
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afgestudeerd, begon Jan-Joris Rietveld een 
tweede studie; ditmaal theologie. ‘Prach-
tige studie die me in contact bracht met de 
redemptoristen Gé Janssen, Gabriël Hofste-
de en Rogier van Rossum. Zij hebben me 
ervan overtuigd dat Brazilië mensen zoals 
ik nodig had. Dat ik als ingenieur annex 
theoloog een grote toegevoegde waarde 
zou kunnen hebben.’

Noordoost-Brazilië
Hij kon het aanbod niet weerstaan en dus 
vertrok Jan-Joris Rietveld naar Brazilië. 
Zijn eerste parochie - hij was inmiddels tot 
priester gewijd - bestond uit drie gemeen-
ten in het noordoosten van Brazilië. Een 
verzameling onaanzienlijke dorpen en ge-
meenschappen in een droge, dorre streek 
met manshoge stekelige struiken. ‘In dat 
onherbergzame gebied werkte ik met de 
boeren op het land, woonde ik vergaderin-
gen van hun lokale vakbond bij en schreef 
kleine projecten uit. We hebben veel van 
elkaar geleerd. Ik herinner me goed hoe 
een broeder tegen me zei dat hij maar niet 
kon begrijpen dat de boeren de grond niet 
volgens de hoogtelijnen wilden bewerken. 
Hun manier van werken bevorderde de 
erosie enorm. Door goed te kijken en te 
luisteren, kwam ik er achter dat de ‘kop-
pigheid’ van de boeren niets te maken had 
met hun gebrekkige kennis over erosie, 
maar met kwesties als erfrecht, rugklach-
ten en de vruchtbaarheid van de bodem.’ 

Ook zij
De boeren in het noordoosten van Brazilië 
met hun bruine, ongeschoren koppen, 
hun grote voeten in te kleine sandalen 
en gehuld in vodden hebben meer kracht 
en kennis dan de gemiddelde Europeaan 

vermoedt. ‘Ze zijn arm en lijken zich apa-
thisch in hun lot te schikken. Maar zodra 
zich een mogelijkheid voordoet, dan grij-
pen ze die met beide handen aan. ‘Mensen 
zijn kinderen van God, de kleine boeren 
in het noordoosten van Brazilië moeten 
dit alleen nog zelf inzien. Zij moeten gaan 
geloven dat ook zij kinderen van God zijn.’ 
Dit zei een collega-missionaris van me 
onlangs.

Procampo
Dat geloof ontbrak nog bij de arme en 
uitgesloten bevolking van het Braziliaanse 
platteland. Om daarin verandering te bren-
gen is Procampo opgezet, een missionair 
project voor en met kleine boeren. Het 
is gericht op een beter bestaan en omvat 
onder meer irrigatiewerken, geiten- en 
schapenteelt, huizenbouw, naaicursus-
sen, gezondheidszorg, studiebeurzen 
en watertanks bouwen. Procampo moet 
duidelijk maken dat ook de kleine boeren 
de moeite waard zijn; dat ook zij recht 
hebben op een menswaardig bestaan en 
dat er mensen zijn die zich voor hen in-
zetten. Jan-Joris Rietveld is trots op wat 
Procampo heeft bereikt. Hij wijst erop dat 
het succes van Procampo en soortgelijke 
projecten sterk afhangt van de leiders van 
de gemeenschappen zelf. ‘Missionarissen 
die jarenlang op dezelfde plaats wonen, 
weten de goede leiders gemakkelijk te vin-
den. Eerder althans dan de ontwikkelings-
adviseurs die een week op bezoek komen 
en dan weer teruggaan naar hun grote 
kantoor ergens in Europa of de Verenigde 
Staten om rapporten te schrijven.’ 

Reflectie
Na zijn afscheid van Procampo heeft Jan-

Lezing uit de Schrift

Joris Rietveld zich op de studie van het 
boerenleven gestort. Ook geeft hij les en 
heeft hij een nieuwe parochie onder zijn 
hoede. ‘In heel mijn missionair bestaan is 
het directe contact met de mensen van het 
grootste belang gebleven.’ Terugkijkend 
op vijfendertig jaar missie zegt Jan dat 
hij één fundamentele verandering heeft 
doorgemaakt. ‘Ik kwam als leraar en ben 
leerling geworden. Niet ik leer de mensen 
hoe ze kunnen overleven, maar ik krijg 
voortdurend les in leven en overleven. 
Van een ingenieur die denkt in technische 
oplossingen ben ik een onderzoeker van 
de menselijke ervaring geworden. Dat ik 
daarvoor opensta, is terug te voeren op de 
invloed van Carlos Mesters. Hij heeft me 
altijd gewezen op het belang van levens-
wijsheid in lezing en begrip van de bijbel. 
Met hem vind ik dat iedere missionaris 
een antropoloog zou moeten zijn. We 
moeten werken vanuit het waarlijk hu-
mane. Trouwens, is dat niet de kern van 
het christendom?’  

Ik doe mijn deel
In de 35 jaar dat Jan-Joris Rietveld in Bra-
zilië werkte schreef hij elk jaar twee forse 
brieven over zijn werk, maar vooral over 
de mensen met wie hij werkte. De meest 
kenmerkende passages uit deze brieven 
zijn - met zijn goedkeuring - gebruikt om 
het WNM-boekje 2011 Ik doe mijn deel sa-
men te stellen. Padre João Jorge, zoals hij 
in Brazilië heet, is als boerenleider en als 
pastoor aan het werk te horen en te zien. 

Wie het WNM-boekje wil bestellen of 
meer te weten wil komen over de cam-
pagne 2011 kan de website www.week-
nederlandsemissionaris.nl bezoeken. De 
actieweek van de Week Nederlandse Mis-
sionaris loopt van Hemelvaart tot en met 
Pinksteren (2 t/m 13 juni 2011) en heeft 
als thema Achter het masker van Brazilië.
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China is op dat moment een stoomketel, 
die op ontploffen staat. Er heerst hon-
gersnood en de pest is uitgebroken. Er 
bestaan grote spanningen in het land. De 
Chinezen hebben genoeg van de westerse 
overheersing, die hen uitbuit. Er breekt 
opstand uit, waarbij duizenden wester-
lingen worden vermoord. Als tegenactie 
vermoorden westerse legers ongeveer één 
miljoen Chinezen. 

Brenger van vrede
Frans Schraven is met de studie van de 
taal begonnen. Het is de gewoonte dat 
een privéleraar na enige tijd een Chinese 
naam voor zijn leerling kiest, die echt 
bij die persoon past. Voor Frans Schra-
ven kiest hij zeer treffend WenTche-ho, 
Brenger van Vrede. Die naam houdt zijn 
levensprogram in. Hij wil als missionaris 
vrede komen brengen onder de Chinezen. 
Als de Boxeropstand (1899-1901) uit-
breekt, worden er burgermilities gevormd 
om zich te verdedigen tegen de overval-
lers. Men wil ook Frans een geweer in de 
handen drukken om zich te verdedigen, 
maar hij weigert met de woorden: ‘Ik ben 
niet naar China gekomen om mensen te 
doden.’ 

Niet gekozen weg
Zowel zijn aankomst als zijn dood worden 
omgeven door oorlogshandelingen. Zijn 
levensideaal om onder de Chinezen zelf 
te werken komt de eerste jaren uit. De 
brieven aan zijn ouders Op Wis getuigen 
van veel plezier om hoog in de bergen 
dorpen te paard te bezoeken. Maar al snel 
wordt zijn gedroomde levensweg geblok-
keerd. De bisschop roept hem naar zijn 
residentie om er econoom te worden. Zijn 
brieven laten zien hoe moeilijk hij het 
met deze ‘wegomlegging’ heeft. Opgeslo-
ten achter een bureau blijft hij verlangen 
naar zijn vroegere werk. ‘Natuurlijk, 
iemand moet dit doen, maar waarom ik?’ 
zal hij vaak gedacht hebben. En dan tot 
overmaat van ramp wordt zijn werk zó 
gewaardeerd dat hij carrière maakt op een 
weg die hij absoluut niet wenst. 

Blokkade opgeheven
Hij wordt overgeplaatst naar Sjanghai en 
later naar de stad Tientsin om daar eco-
noom te zijn. Hoe ver is dit verwijderd 
van zijn weg als vredesapostel in China! 
Zijn verstand begrijpt het, maar zijn ge-
voel blijft worstelen. Na de Eerste Wereld-
oorlog komen veel missionarissen terug 
uit Europa naar China en kan hij zijn 

taak eindelijk overdragen. Zijn overste 
schrijft dan over Frans dat hij deze taak al 
die jaren als een straf ervaren heeft. Dan 
wordt de zware blokkade opgeheven. Hij 
mag terug naar de plek waar hij begonnen 
is en weer aan vrede werken. En hoe! Er 
heerste grote watersnood waardoor het 
land twee jaar lang lijdt onder een enorme 
hongersnood. Grote financiële offers moe-
ten worden gebracht en opnieuw gaat 
Frans zich buigen over de financiën om 
hulp mogelijk te maken. 

Paardenkar
Zijn bisschop is enige tijd geleden over-
geplaatst. Er is een vacature. Frans wordt 
benoemd tot diens opvolger. Hoe heeft hij 
dat ervaren? Een bisschop is manager van 
een organisatie. Op zijn eigen residentie 
leven 1200 mensen: vondelingen, wezen, 
zieken, bejaarden, Chinese en Europese 
zusters, broeders, interne leerlingen, 
paters en personeel. Daarnaast is een bis-
schop ook pastor die zich met mensen 
bezighoudt. En zo start Frans opnieuw en 
bezoekt nu met paard en kar het ene dorp 
na het andere. Wekenlang van huis, maar 
wel begaan met mensen. Hij voelt zich 
gelukkig.

Over zijn lijk
Maar donkere wolken komen over China: 
burgeroorlogen, de opkomst van het 
communisme, enorme overstromingen, 
hongersnoden, besmettelijke ziekten. Als 
brenger van vrede organiseert hij nood-
hulpprogramma’s, arbeidsvoorziening, 
gezondheidszorg en onderwijs voor de 

zwakken en kwetsbaren. Hoe ver hij 
daarin gaat, toont het einde van zijn le-
ven. Bij de verovering van de stad door 
het Japanse leger neemt hij duizenden 
vluchtelingen in bescherming tegen het 
brute geweld. De vrouwen worden als 
‘troostmeisjes’ opgeëist. Dàt is geen vrede 
voor kwetsbare vrouwen en meisjes. 
Zijn reactie is: ‘Over mijn lijk’. Later die 
dag moet hij het zelf met de dood op de 
brandstapel bekopen. Vrede brengen tot in 
de uiterste consequentie. Zijn dood is niet 
tevergeefs. De bedreigde vrouwen worden 
niet aangeraakt. Zijn levensdoel was: zijn 
leven geven voor mensen, in dienst van de 
vrede. Deze vredesapostel in China maakt 
daar nù nog steeds indruk!

Slachtoffers herdenken
Sinds kort ontwikkelen we in Nederland 
nieuwe vormen bij gebeurtenissen van 
verdriet en rouw. Een nieuw verschijnsel 
is de aandacht voor slachtoffers van sek-
sueel misbruik. In de katholieke kerk is 
dit nu zeer actueel. We horen hoeveel pijn 
en verdriet mensen hebben opgelopen. 
Deze ervaring heeft het leven van mensen 
bepaald. Deze wonden vragen om gene-
zing. Mensen kunnen daarbij lang rou-
wen. Ook deze mensen hebben een plaats 
nodig voor hun verdriet, hun woede, hun 
klacht, voor troost en bemoediging. Zo’n 
plek gaat ontstaan in de gedachteniskapel 
van bisschop Frans Schraven in Broekhui-
zenvorst. Mgr. Frans Schraven zou zelf 
elke aandacht voor zijn eigen persoon af-
wijzen en verwijzen naar de mensen voor 
wie hij stierf: slachtoffers van seksueel 
geweld. 

Een warme ruimte
De kapel zal toegankelijk worden gemaakt 
voor bezoekers. De Zuid-Afrikaanse pries-
ter-kunstenaar Jan Haen zal de wanden 
beschilderen met het levensverhaal van 
mgr. Schraven en gezellen. De gewelven 
zullen worden voorzien van bijbelteksten 
die handelen over vrouwen. Het wordt 
een samenwerkingsproject met mensen 
uit Broekhuizenvorst en omgeving. Ook 
de basisscholen van Broekhuizenvorst en 
Lottum zullen bij dit project betrokken 
worden. Doel is te komen tot een warme 
en ingetogen ruimte waar slachtoffers van 
seksueel misbruik zich getroost kunnen 
voelen. Zo wordt de Vorstenaar bisschop 
Frans Schraven over zijn dood heen een 
persoon bij wie men troost en bemoedi-
ging vindt.

Navolging en projecten
De levenshouding van Mgr. Frans Schra-
ven nodigt ook in onze tijd uit tot navol-
ging. Dit is althans de intentie van de Mgr. 

Frans Schraven, Vredesapostel in China 

Het	ideaal	van	Frans	Schraven	was	missionaris	worden	in	China.	Wie	in	die	
tijd	naar	China	ging	tekende	voor	zijn	hele	leven	en	zag	zijn	familie	waar-
schijnlijk	nooit	meer	terug.	Een	radicale	levenskeuze!	Frans	Schraven	koos	
ervoor,	vertrok	in	1899	naar	China	en	bleef	daar	tot	1937.

Vincent Hermans

vervolg op pag. 14
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Schraven Stichting, opgericht in 2008. De 
stichting wil seksueel misbruik voorkomen 
en solidariteit kweken met slachtoffers. 
Daarnaast wil de stichting zich ook inzetten 
om die levenshouding van Mgr. Schraven te 
promoten. Op het onderwerp seksueel mis-
bruik rust in de Chinese samenleving een 
taboe. Als zodanig kun je het moeilijk ter 
sprake brengen. Wel kun je het onderwerp 
zo dicht mogelijk benaderen via cursussen 
en trainingen over de ‘waardigheid van de 
vrouw’. Op dit moment ligt er een concrete 
aanvraag voor zo’n cursus in China. Andere 
trainingen zijn in ontwikkeling in samen-
werking met Chinese instanties. De Mgr. 

Nee, ’t viel niet mee. ’t Was een 
lange weg, maar nu gaan we een 
grote stap vooruit. Ik mag naar 
huis, ja. Eind van de week, zei 
de dokter. Waarom ik bijna altijd 
opgewekt ben? Dat vragen er 
meer. Dat heb ik zo meegekregen 
denk ik. Maar daar hoef ik niet 
trots op te zijn hoor. Want het 
is gewoon een geluk als dat je 
aard is. Toch? Vertrouwen ook, 
ja. Maar dat moet ik ook elke dag 
opnieuw leren hoor. Dat is niet 
altijd makkelijk.
Ik ben net nog in de kapel 
geweest, twee kaarsjes gebrand. 
Bij Maria. Dat ze me weer verder 
helpt, want dat heb ik toch wel 
nodig hoor. Ik ben er nog niet, 
dat voel ik wel. Weet u, ik heb 
thuis zo’n mooi Mariabeeldje 
staan. Blauw. Maria heeft me 
altijd geholpen. Het was vaak 
moeilijk, met m’n oudste zoon. 
Verslaafd. Dan hoef ik u zeker 
niet veel meer te vertellen? Hij 
heeft zelfs de cd-speler, die de 
jongste met z’n krantenwijk ver-
diend had, weggepakt. M’n man 
kon het al helemaal niet aan, dus 
ik moest wel volhouden hè. En 
als ik dan soms ook niet meer 
wist hoe ik verder moest, dan 
ging ik naar Maria. En dan zei ik 
tegen haar: ‘Bid maar een beetje 
voor me. Want jij hebt ook heel 
wat meegemaakt met die zoon 
van je.’ En misschien vindt u ’t 
gek, maar dan voelde ’t allemaal 
toch een beetje lichter. Och ja, u 
bent protestant. Dan kent u dat 
zo niet, denk ik. Wel jammer 
voor u. Maar het geeft niet hoor. 
Die andere geloven horen er ook 
bij, dat heb ik al van m’n moeder 
geleerd. Die pakte dan een stuk 
papier en tekende een rondje 
met een punt erin. En dan zei ze: 
‘Kijk kind, zetten we God in het 
midden en alle mensen er in een 
kring omheen. Dan moet je eens 
kijken wat er gebeurt als ze God 
gaan zoeken.
Dan lopen ze naar het midden en 
dan komen ze vanzelf dichter bij 
elkaar. Want ze kunnen mij veel 
wijsmaken, maar er is maar één 
God en die zoeken we alle maal.’
Mooi wel hè? Kunt u misschien 
nog eens iets mee doen. Ik heb 
’t ook maar gekregen. Nou veel 
sterkte met uw werk hoor!
Ik zal thuis bij Maria een kaarsje 
voor u branden. Mag wel hè?

Margreet Spoelstra

Maria

Schraven Stichting stimuleert en financiert 
deze initiatieven. Daarbij wordt samen-
gewerkt met het Verbiest Instituut van de 
universiteit van Leuven, dat veel ervaring 
heeft op dit terrein en de aangevraagde pro-
jecten in China onderzoekt en begeleidt. Er 
staat een stripboek op stapel over het leven 
van mgr. Schraven en zijn medemartelaren. 
Hiermee is veel geld gemoeid en is allemaal 
niet mogelijk tenzij veel mensen de Stich-
ting daadwerkelijk willen steunen, financi-
eel of via deelname in een werkgroep. 

E-mail: stichting.mgr.schraven@gmail.com
Website: www.mgrschraven.nl
Bank 14.81.75.341 t.n.v. Mgr. Schraven 
Stichting te Venray 	

Wandkleed gemaakt door weeskinderen waarop de namen van mgr. Frans Schraven en zijn gezellen die op 
9 oktober 1937 zijn vermoord

vervolg van pag. 13
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Paul Spapens

Revival eerste zondag van mei

In	opdracht	van	het	Nederlands	Centrum	voor	Volkscultuur	in	Utrecht	onder-
zoekt	Paul	Spapens	het	volksgeloof	-	immaterieel	erfgoed	-	dat	zich	ná	de	
ontkerkelijking	ontwikkelt.	Daarom	wil	hij	mensen	ontmoeten	en	daarvoor	is	
rond	Den	Bosch	de	eerste	zondag	van	mei	een	uitgelezen	dag.	Hij	doet	in	het	
kort	verslag	en	concludeert	speels:	Ontkerkelijking?	De	Zoete	Lieve	Moeder	
van	Den	Bosch	is	gewoon	thuis!

Huub van Oort was een jaar of vijftien 
toen hij voor het eerst op de eerste zondag 
van mei van Tilburg naar Den Bosch liep. 
Zijn doel was het beeld van de Zoete Lieve 
Moeder in de St. Jan, met voorsprong de 
bekendste vrouw van Brabant. Huub van 
Oort, geboren in 1938, is dit blijven doen. 
Elk jaar is hij naar Den Bosch getogen; 
de laatste jaren in gezelschap van zijn 
wandelmaat Jac. van Gestel uit Berkel-
Enschot.

Bruisend van energie
Het is 1 mei, een uur of zeven in de och-
tend, als ik de twee heren tegenkom op 
het fietspad langs de weg van Tilburg 
naar Den Bosch. Ondanks het vroege uur 
begint het verkeer op deze weg al aardig 
op gang te komen. Vaak zijn het nog 
bestelbusjes van handelaren die op weg 
zijn naar de een of andere jaarmarkt. Het 
is immers mei, de maand waarin niet al-
leen de natuur met een oerkracht uit zijn 
winterslaap ontwaakt maar waarin ook de 
mens meer dan in andere maanden bruist 
van energie en leven.

Harmonie Helvoirt
Daaraan gekoppeld is de oeroude Maria-
verering in de meimaand, de Mariamaand 
met tal van tradities. Een daarvan is de 
voettocht die met name op de eerste zon-
dag van mei naar de Zoete Lieve Moeder 
in de St. Jan wordt ondernomen. Dit 

dauwtrappen gebeurde oorspronkelijk 
op Hemelvaartsdag wanneer mensen in 
het holst van de nacht zingend en bloots-
voets in het gras dansten. De dauw op 
het gras werkte zuiverend, was de idee. 
Dauwtrappen wordt niet alleen door voet- 
en fietspelgrims gedaan, maar ook door 
harmonieën. Het loopt tegen achten als 
in de verte harmonieklanken klinken. De 
ijle muziek van Harmonie Kunst Adelt 
uit Helvoirt ontroert. De groep muzikan-
ten, onder wie opvallend veel jongeren, 
zal later die ochtend een geïmproviseerd 
concert geven op de Parade in Den Bosch. 
Daar is het een komen en gaan van dauw-
trappers uit dorpen en steden in een straal 
van zeker dertig kilometer rond de Bra-
bantse provinciehoofdstad.

Onderzoek
Mijn vrouw en ik maken ook elk jaar 
deze voettocht, maar dit jaar ben ik op 
de fiets. Vanaf vier uur tot een uur of tien 
in de ochtend fiets ik op en neer over het 
fietspad langs de weg van Tilburg naar 
Den Bosch. Alleen zó ben ik in staat zo-
veel mogelijk voet- en fietspelgrims te 
ontmoeten. Ik wil ze tegen het lijf lopen 
in het kader van het onderzoek waar-
mee ik bezig ben. In opdracht van het 
Nederlands Centrum voor Volkscultuur in 
Utrecht onderzoek ik het volksgeloof - im-
materieel erfgoed - dat zich ontwikkelt ná 
de ontkerkelijking. Dat nu steeds minder 

mensen naar de kerk gaan wil niet zeg-
gen dat ze niks meer hebben met geloof 
of mystiek en dergelijke. Deze open deur 
wordt glansrijk bevestigd tijdens mijn 
ontmoetingen met de wandelaars op weg 
naar de Zoete Lieve Moeder. De laatste 
jaren nemen ze in aantal sterk toe. Er is 
duidelijk sprake van een revival. 

Ontnuchterend
In eerste aanleg zijn deze ontmoetingen 
ontnuchterend. Huub van Oort is een 
wandelsportliefhebber. Hij loopt naar 
Den Bosch omdat een wandelaar toch een 
doel moet hebben. Voor Piet Schreppers 
(1938), zijn echtgenote Toos (1938) en 
hun dochter Jolanda (1967) uit Tilburg 
geldt hetzelfde argument. Dit drietal valt 
op omdat Toos Schreppers het hele eind 
een fiets met zich meezeult. Als gevolg 
van een versleten heup kan ze niet goed 
uit de voeten. Mocht het nodig zijn, dan 
kan ze onderweg op de fiets springen. Piet 
Schreppers loopt sinds 1994 Kennedymar-
sen en zijn aanwezigheid op deze eerste 
zondagmorgen van de meimaand moet in 
relatie daarmee worden uitgelegd.

Naar de kerk
Echter, er is duidelijk ook een andere kant 
aan dit verhaal. En die heet traditie - het 
gebruik om naar Den Bosch te dauwtrap-
pen. Vervolgens is deze traditie onlosma-
kelijk verbonden met een bezoek aan het 
genadebeeld in de St. Jan. Er is vrijwel 
niemand die geen kaarsje opsteekt. Huub 
van Oort, die al meer dan een halve eeuw 
trouw de voettocht onderneemt kan de 
situatie heel sterk typeren: ‘Ik zou ze niet 
graag de kost geven die slechts één keer 
per jaar in de kerk komen: na afloop van 
de voettocht naar de Zoete Lieve Vrouw in 
de St. Jan.’

Graag contact
Paul Spapens wil graag in contact komen 
met mensen die kunnen vertellen over 
voet- en fietspelgrimages in de meimaand 
naar de St. Jan in Den Bosch. Zijn belang-
stelling gaat uit naar verhalen van vroeger 
en nu, van jong en oud. Met hem contact 
opnemen kan door middel van e-mail 
paulspapens@home.nl

(© Foto: Paul Spapens)

Beweging van Barmhartigheid
18 juni 10.00-17.00 u.: Pelgrimeren 
langs de weg van barmhartigheid. 
(073) 657 70 44. 
secretariaat@barmhartigheid.nl

La Verna
4 juni 9.30-16.30 u. Amster dam: 
Voettocht langs Eiland polder. 
(020) 346 75 30 info@laverna.nl
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De hedendaagse vondsten op het gebied 
van communicatie-mogelijkheden zijn 
op zich stuk voor stuk grote aanwinsten. 
Televisie, computer en ook het mobiel-
tje, inclusief zoals het zich steeds verder 
ontwikkelt. Het is prachtig dat de hele 
wereld naar je toe komt en jij de hele 
wereld over kunt; dat de verste uithoeken 
van de aarde in je huiskamer en zelfs 
op je knie in beeld zijn; dat je berichten 
gemaild krijgt en vooral natuurlijk dat in 
acute nood de nodige deskundigen stante 
pede kunnen worden opgeroepen en de 
mogelijkheid hebben van op afstand van 
advies te dienen. Tel de zegeningen, maar 
zie de kwalen niet over het hoofd. 

Gelukt
Het bellende engeltje op de Sint Jan is 
links. Dit zal, zo dicht bij de Parade, wel 
bijgesteld worden. Het engeltje heeft de 
oogjes dicht. Niet geheel onbegrijpelijk 
voor iemand die het daar allemaal - en 
wat gebeurt er allemaal niet! - ziet gebeu-
ren. Het is nogal eens niet om aan te zien. 
De engel wordt binnenkort ook auditief 
bereikbaar. Je kunt hem bellen. Hoe heeft 
Vodaphone of Telfort met al die andere 
providers in hun slipstream het voor 
elkaar gekregen om een engel met hun 
mobieltje uit te rusten en permanent te 
etaleren. Naar grappend gefluisterd wordt 
had Coca Cola er destijds kapitalen voor 
over om een wereldreclame voor hun flu-
ide product in het katholieke gebedsgoed 
te krijgen. Maar het is hen niet gelukt. 
Alleen de warme bakkers hebben dit ooit 
- niemand weet hoe en wanneer - voor 
elkaar gekregen met hun Geef ons heden 
ons dagelijks brood; in het gebed des He-
ren nog wel. Hoe dan ook, de goederaad 
‘beraad je nader met je engelbewaarder’ is 
een heel stuk concreter en reëler gewor-
den. 

Zorg
De mobiele telefoon is dezer dagen ook 
op een andere manier en om een andere 
reden onder de aandacht gebracht. Niet 
zo prettig om te horen. In het persbericht, 
waarin een studiedag over het verband 
tussen de mobieltjes hier en de situatie in 
Congo wordt aangekondigd, komt dé of 
in ieder geval een schaduwzijde van de 
grootscheepse verspreiding van het mo-

bieltje ter sprake. Wat heeft uw mobiele 
telefoon te maken met de oorlog in Congo? 
Misschien meer dan u denkt. In Congo 
woedt een jarenlang gewelddadig conflict 
dat al aan vijf miljoen mensen het leven 
heeft gekost. Rebellen betalen de oorlog 
met de opbrengst van grondstoffen: dia-
mant, goud, olie en coltan. Deze laatste 
delfstof is onmisbaar voor mobiele tele-
foons. De winning en handel van grond-
stoffen voor ‘onze’ producten maakt dat de 
oorlog in Congo voortduurt. (Persbericht 
13/4/2011 over studiedag 21/4/2011 in 
Fontys Hogescholen Tilburg; zie verder 
Ravage 27 juni 2004) Vergeleken met de 
bengel van de Sint Jan heeft dit verontrus-
tend bericht amper de pers gehaald.

Geen maat kennen
Zoals met alles wordt overmaat kwaad. 
En de handel kent vaak geen maat, is dik-
wijls in alles mateloos. Producent, verko-
per en provider boeken eclatante succes-
sen. Bijna iedereen vanaf de hogere klas-
sen van de basisschool loopt inmiddels 
met een mobieltje rond. Het kan zo nu en 
dan iedereen - groot en klein - zeker van 
dienst zijn. Maar wie mensen in de trein, 
op het station, de markt, op straat en ook 

Peer Verhoeven

Een engel aan het lijntje

Bij	gelegenheid	van	de	voltooiing	van	de	restauratie	van	de	St.Jan	is	het	
beeldje	De	engel	met	het	sms’je	geplaatst.	Een	vondst;	de	bedenker	van	deze	
belengel	-	bengel	-	is	een	gelukwens	waard.	Er	is	inmiddels	al	een	replica	
vervaardigd.	Maar	deze	vond	geen	genade	bij	Ton	Mooy,	de	ontwerper	van	het	
beeld,	die	nu	zelf	voor	een	nieuw	afgietsel	zorgt	dat	in	de	verkoop	komt	ten	
bate	van	het	onderhoud	van	de	St.	Jan.	Het	beeldje	heeft	de	tongen	losgemaakt	
en	ook	mij	aan	het	mijmeren	gezet.	Dit	laatste	te	meer	omdat	er	meer	nieuws	
is	over	de	mobiele	telefoon	en	omdat	het	gebruik	van	deze	wondertjes	van	
techniek	op	z’n	zachts	gezegd	opvallend,	wellicht	zorgwekkend	is.    

thuis bezig ziet met hun eigen mobieltje, 
krijgt zijn bedenkingen. Het is een uiterst 
privé apparaatje. Iedereen heeft zijn of 
haar eigen lijntje. In vele huizen is nog 
maar nauwelijks sprake van gezamenlijk 
en gemeenschappelijk. Om de haverklap 
wordt een van de ouders of kinderen ge-
beld of komt er voor hen een berichtje 
binnen. Bedoeld als bijdehandje in com-
municatie zijn de mobiele telefoons - met 
aanverwanten - stoorzenders in relaties 
geworden. 

Nog zo’n one-liner
Dezer dagen kwam er nog zo’n promo-
tie van egotrippen aan de orde. Er gaan 
vanuit het ministerie proeven genomen 
worden om ouders op het tijdstip dat zij 
wensen met hun kind(eren) op vakantie 
te laten gaan. Je vraagt je af hoe het dan 
moet met het onderwijs. Blijft groepson-
derwijs nog mogelijk of wordt de school-
tijd een begeleide solorit van elk kind 
afzonderlijk? Hoe zullen kinderen die zelf 
niet op vakantie kunnen erop reageren 
wanneer ze herhaaldelijk te horen krijgen 
dat nu eens deze dan weer die in de groep 
ontbreekt omdat ‘ze op vakantie zijn’. 

Waar is hun verstand?
Wat mij - minstens ook en misschien 
wel vooral - zorgen baart is dat er weer 
een maatregel wordt genomen die sterk 
individualiserend werkt. Op symposia, 
studiedagen en in publicaties - ook van de 
overheid - gaat het erover dat we van een 
ik-cultuur naar een wij-cultuur moeten. 
De kreten ‘wij met elkaar’, ‘we moeten 
het samen doen’ zijn met name in de 
kringen van regeringsleiders niet van 
de lucht. Als kern van de hedendaagse 
opkomende religiositeit geldt inmiddels 
het besef dat allen met elkaar en alles ver-
bonden zijn in het ene grote geheel van 
leven. Emancipatie is lang gedefiniëerd als 
een proces waarin de mens bewuster wordt 
van zichzelf en zich onderscheiden weet 
van zijn omgeving. Maar er is sprake van 
een heroriëntatie. De mens is een relatio-
neel wezen; hij wordt pas mens door zijn 
relaties ... We zijn bezig te ontdekken en 
te erkennen dat we als mensen verbonden 
zijn met alle andere vormen van leven op 
deze planeet ... We worden ons bewust 
dat, als we doorgaan op de oude voet, ook 
het leven van de mens zelf gevaar loopt. 
(Herman Wijffels in Huib Klamer e.a. 
Spiritualiteit in managen en besturen, een 
vruchtbare verbinding, 2003) Ongemerkt 
worden de kiemen van een nieuwe bezie-
lende spiritualiteit telkens weer aangerand 
door concrete zakelijke maatregelen van 
hogerhand die wellicht door geld en han-
del met aanverwanten worden afgedwon-
gen, ingefluisterd en aangeprezen. Je 
vraagt je wel eens af waar ‘hun verstand 

(© Foto: Berna Verhoeven)
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Jeanne van Leijsen

Wie de schoen past… 

Vandaag is het ’s zomers warm. Gelukkig 
een dag met weinig echte verplichtingen 
behalve dit stukje voor De Roerom dan. 
Korte broek, zomerbloesje, sandalen aan 
en zelfs tijdens een zonnebad dat niet 
eens. Dat was een dikke maand geleden 
al niet anders. Op die mooie zaterdag 
hebben we met een club van oud-kweek-
gangers een reünie. Dit keer met een be-
zoek aan het Schoenenmuseum in Waal-
wijk. In een heus oud leerlooierijpand dat 
uitkijkt op de voormalige spoorlijn. Nu 
een pracht van een fietspad dat luistert 
naar de naam van Halve-zolen-pad. Wijd 
en zijd bekend in de Langstraatregio.

De welkomstkoek bij de koffie heeft de 
vorm van een halve (linker)zool, maar 
smaakt er gelukkig niet naar. De directeur 
leidt ons rond en is een rasverteller. Af en 
toe wordt er nog een oude machine aan-
gezet om aan de lijve te ondervinden dat 
er een behoorlijk appèl op de oren wordt 

gedaan. Net als overigens op de ogen en 
niet te vergeten de neus. Wat moet dat 
vroeger een stank hebben gegeven met 
al dat geschraap van vlees en haren aan 
beide kanten van de huid. We herinneren 
ons ook nog het stinkende water van de 
Donge in Dongen waar onze kweekschool 
van weleer stond, net als de talloze looie-
rijen aan dit stromend riviertje. 

Nadat we weer actueel op de hoogte zijn 
gebracht van al de condities waaronder de 
leerlooierijbranche in deze regio bloeien 
kon, komen we in het echte schoenen-
museum. Er staat veel te pronken en 
er is veel om aan te zien. De directeur 
onderwijst ons over de vijf basismodellen 
die ten grondslag liggen aan de schoen-
geschiedenis. Wat begonnen is als een 
soort lap onder de voet die dan als een 
soort sok wordt vastgebonden met touw 
evolueert afhankelijk van de geografische 
omstandigheden tot oosterse slof, tropi-

sche sandaal, winterse laars en ja hoor, 
onze Hollandse klomp. 

Voor zover de geschiedenis zich laat 
lezen, ontstaat eigenlijk pas vanaf de 
20ste eeuw echte schoenenmode voor het 
gewone volk. Grappig is ook de ontwik-
keling van een echte rechter- en een 
echte linkerschoen. Eeuwen daarvoor 
zagen beide schoenen, of wat er voor 
door moest gaan, er gewoon eender uit. 
Ik zoek vooral naar de schoenmodel-
len uit de tijd tussen de wereldoorlogen. 
Benieuwd of ik de dames- en de meisjes-
schoen herken die mogelijk lijkt op de 
twee oude schoenparen, die we onlangs 
tijdens het klussen bij zoonlief onder de 
zolderplanken van een oud huis uit begin 
20ste eeuw vonden. 

Twee prachtige stellen. Veelvoudig ver-
zoold met echte spijkers, mooi versierd 
leerrandwerk, fijnzinnige éénknoopsslui-
ting, maar flink onder het stof, onher-
kenbaar van kleur en haast te broos om 
aan te pakken. Navraag bij de plaatselijke 
heemkundekring leert dat dit mogelijk 
schoenen van onderduikers zijn geweest. 
Het bewuste pand heeft samen met de 
zeven belendende panden een voormalige 
geheime omloop tussen de muren van de 
eerste verdieping en het laagschuine pan-
nendak. We zijn verrukt. Deze schoenen 
krijgen straks een ereplaatsje als het huis 
helemaal is opgeknapt. 

Of, vertelt de directeur van dit museum 
ons nu, het kan ook zijn dat deze schoe-
nen op een geheime plaats zijn inge-
bracht, toen het huis nieuw is gebouwd. 
Dat was een hele poos de gewoonte en 
bedoeld om geluk af te dwingen voor de 
nieuwe bewoners. Bijna 100 jaar heeft 
er één en dezelfde familie gewoond. Dat 
kan dus ook, maar wij vinden het quasi 
Anne-Frank-schoeisel veel interessanter. 
Wie de schoen past… (© Foto: Jac van Leijsen)

zit’. ‘We dienen situaties waar het visioen 
verdrongen wordt door het nuttigheids-
denken buiten de kerk of het dogmatisch 
denken binnen de kerk, - wij dienen die 
situaties open te breken.’ (Tjeu van den 
Berk Uit de greep van het begrip) 

Niet mans genoeg
Het mobieltje en ‘met papa en mama op 

vakantie wanneer zij willen’ lijken niet 
bij te dragen aan de ontwikkeling en uit-
dieping van het levensnoodzakelijke besef 
van eenheid en verbondenheid. De ikke-
nomie, ego-nomie, de mammon ontzien 
niets, ook de mens niet. Er wordt doorge-
donderd, doorgeduwd zonder zich ernstig 
af te vragen wat een nieuwe gedragsregel 
voor gevolgen kan hebben of zich te be-

kommeren om de kwalijke bijwerkingen 
van bepaalde producten die, met steeds 
meer mogelijkheden uitgebreid, in ontel-
bare hoeveelheden gemultipliceerd en aan 
de man gebracht worden. Niet iedereen 
is er mans genoeg voor. Velen raken ver-
slaafd aan hun speeltje waarmee tot ver-
velens en ergernis toe gehaffeld wordt.  
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Natuur
Marion Meulenbroek

Zo kon het tot een misverstand komen 
dat gelukkig geen kwalijke gevolgen 
had. Ik wilde graag naar de Wadi Sa’al, 
maar Musa was er nog nooit geweest. 
‘Maar jij wel, toch?’ Ik knikte. ‘Vanuit 
al-Makhroom?’ Weer knikte ik. Waarna 
we tot mijn verbazing vertrokken, want 

‘Weet ik niet, hoor.’ Voor de eerste keer, 
zolang ik hem ken, keek Musa geërgerd. 
‘Je bent hier toch geweest in 2008? Hoe 
moet het verder?’ ‘Eén keer maar,’ protes-
teerde ik. ‘Hoe kan ik dan weten waar ik 
heen moet?’ 

het niet rijmen met de manier hoe we 
met onze restjes omgingen. Iedereen was 
van de ene kant zo zorgvuldig met de na-
tuur, maar van de andere kant werd ze 
door het zwerfvuil verpest. ‘Nu ligt het 
daar, maar over een paar jaar is het weg.’ 
‘Nee, dat duurt wel vijftig jaar,’ zei ik. Het 
maakte geen indruk. ‘Vroeger ging het 
ook zo, maar toen was er geen plastic. Als 
we verder trokken lieten we alles wat on-
bruikbaar was achter.’ Zoals in Mongolië, 
bedacht ik. Dan kon je ook precies zien 
waar een yurt gestaan had. Daar vond je 
versleten Nikes, plastic, botten, glas. Het 
afval was veranderd, maar de mentaliteit 
niet. 

Langzaam leren
‘Jij wil weer iets hè,’ Musa kende me in-
tussen. Hij was een van de voortrekkers 
van het ecoproject. ‘Ga maar naar mijn 
broer, ik heb het te druk in de boom-
gaard.’ Waarna we het pad omhoog gingen 
zoeken. ‘Hier denk ik.’ ‘Nee, kan niet, kijk 
eens hoger.’ Er lagen flinke rotsblokken op 
de heuvel. ’t Is daar.’ Zelfverzekerd reed 
Musa op een hoopje kleine stenen af en 
liet zijn kameel knielen. Die zouden we 
aan de teugel mee over de pas nemen. 
‘Jij leert sommige dingen best langzaam,’ 
vond Musa. Aan de andere kant van de 
heuvel gingen we eten. Ik dronk mijn fles 
water leeg en Musa wilde hem met een 
zwaai tussen de struikjes gooien. ‘Jij leert 
sommige dingen best langzaam,’ zei ik. 

Reageren? Info@hadiyareizen.nl
Voor reizen in de Sinaïwoestijn met de 
bedoeïenen zie: www.hadiyareizen.nl
Wie Marion’s blog wil volgen: 
http://marionmeulenbroek.worldpress.com
Bijdragen voor het ecoproject (zie De 
Roerom, april 2011) naar banknummer 
4906861 van de ING-Bank tnv Stichting 
Hadiya Reizen

Eeuwenlang	overleven	in	de	woestijn	maakt	dat	de	bedoeïenen	zich	zeer	
bewust	zijn	van	het	belang	van	de	vegetatie.	En	van	de	gehele	omgeving	als	
zodanig.	Niets	vergeten	ze:	waar	dit	plantje	opkomt,	waar	die	sayyala	(acacia	
raddiana)	staat	of	waar	de	volgende	wadi	naartoe	leidt.		Eenmaal	een	route	
gelopen,	dan	staat	die	voor	altijd	in	het	geheugen	gegrift.	

eerder had hij gezegd dat hij me niet kon 
gidsen. Ik bekommerde me echter niet om 
dit veranderd inzicht, want zoiets ge-
beurt vaak. Wat hier de achtergrond van 
was wist ik niet en het kon me ook niet 
schelen. 

In Makhroom gekomen maakten we ons 
eten klaar. We sprokkelden dood hout van 
bepaalde struikjes. Een langdradig karwei 
op de zandvlakte; we waren allebei een 
halfuur bezig. Vervolgens kookten we 
boven ons vuur, aten we en verdeelden 
daarna de restjes. Het overgebleven brood 
en de sinaasappelschillen waren voor de 
kamelen en de salade met tonijn voor de 
vogeltjes. Ik legde de resten zoals altijd op 
een steen, zodat er geen zand bij kon. We 
hingen de kamelen hun voederzak met 
graan om en lieten een klein handje apart 
voor de vogels. Waarna de nacht viel. 

Je was er toch al!
De volgende ochtend kregen de kamelen 
een kartonnen doos als ontbijt. Cellulose 
is goed voor ze en ze vinden het heerlijk. 
Bovendien kost het niks en vooral dat 
is van belang. Om halftien stonden we 
klaar voor vertrek. ‘Zeg het maar,’ zei 
Musa. ‘Wadi Sa’al,’ zei ik, ‘via bir Safra.’ 
‘Waarheen?’ Ik dacht dat Musa ofwel 
zeer slecht geslapen had ofwel me bij 
de neus nam. ‘Wadi Sa‘al,’ herhaalde ik. 
‘Waarheen dan,’ herhaalde hij. Hij wees 
met zijn hand naar de duinenrij links, de 
antracietkleurige bergen voor ons en de 
kloof rechts. Ik haalde mijn schouders op. 

mobiel pakken en later hoorde ik hem 
op luide toon praten. Hij wees met zijn 
hand naar de rij zwarte bergen, boog zijn 
vingers naar voren en bewoog ze of hij pi-
ano speelde. Daarna wees zijn hand naar 
rechts en maakte een bocht naar voren. 
De route, begreep ik. Zonder woorden 
steeg hij op en vertrokken we. Richting 
de bergen waar ons ongetwijfeld een pas 
wachtte waarna we rechtsaf zouden gaan. 

Nieuw zwerfvuil
Onderweg zag ik een paar plastic flessen 
liggen en wat roestige blikjes. Zwerfvuil, 
ook hier. Ik wees Musa erop. Hij maalde 
er niet om. Dit vond ik vreemd. Ik kon 

De route
Musa zuchtte, liet zijn 
kameel knielen en 
stapte af. Hij liep weg 
en beklom een zand-
heuvel. Met moeite, ik 
zag zijn voeten diep 
wegzakken en soms 
wegglijden. Wat zou 
hij gaan doen? Wilde 
hij bovenop het duin 
tot honderd tellen? Om 
zijn ergernis kwijt te 
raken? Maar eenmaal 
boven zag ik hem zijn 

Sinaï (© Foto’s: Marion Meulenbroek)
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De foto’s zijn in feite liederen, die door 
hun korte coupletten met korte zinnen en 
door de melodieën je voorzichtig stil bij 
de hand nemen op weg naar binnen, je ei-
gen zelf in. Ze brengen je daar in een mil-
de ruimte, waar je onvervreemdbaar jezelf 
bent, alleen. Vandaar de naam ‘monnik’ 
voor jou, want dat van het Grieks afkom-
stige woord betekent ‘alleen, eenzaam’. 
En het is juist op dát niveau in jezelf dat 
er iets klopt, zucht, dat - hoewel helemaal 
van jou - je verbindt met alles om je heen. 
Met de aarde, de grond, planten, dieren, 
met mensen, sterren, de kosmos, met het 
gehele universum.

De ziel aan het werk
Misschien maakt deze beweging deze 
zangen zo bijzonder. Ze laten je niet naar 
boven staren, naar een bovennatuurlijke 
wereld waar God zou wonen. Ze zoeken 
het Geheim-van-al-wat-is juist binnenin 
je, in de eigen diepte waar de mens zijn 
eigenlijke Zelf kan aantreffen. Vanuit dat 
Zelf is hij verbonden met alles en iedereen 

Een verrassende monnik
Huub Schumacher

Herman	Verbeek,	bekend	als	priester	en	politicus,	heeft	onlangs	drie	cd’s	
uitgegeven	vol	opnames,	foto’s,	van	één	en	dezelfde	monnik.	Een	heel	verras-
sende	monnik!	Om	hem	te	bezoeken	hoef	je	niet	naar	een	klooster,	want	hij	is	
vlakbij	je	in	de	buurt.	Het	kost	even	reistijd.	Hij	woont	namelijk	in	jezelf.

buiten hem; met het gehele universum. In 
de moderne filosofie en theologie geniet 
het begrip ‘ziel’ een ongekende belang-
stelling. In zijn boek Existentiële zielzorg 
noemt Tjeu van Knippenberg de ziel een 
grensinstrument, een geheimvol instru-
ment dat jou de grenzen doet oversteken 
naar buiten je zelf, naar de aarde, de men-
sen, de sterren. Dit goddelijke instrument, 
de ziel, hoor je op deze cd’s volop aan het 
werk. Ze ont-roeren je letterlijk. 

Drie cd’s
De stem die de 51 zangen zingt is bijzon-
der. Ik word er een beetje high van. Die 
stem komt zo helemaal bij je binnen, ook 
wanneer ze elk lied niet opdringerig doch 
onontkoombaar met een enkel woord 
inleidt. De stem is van Herman Verbeek, 
aandachtig begeleid door Chris van Brug-
gen op het Arp Schnitger-orgel (1704) in 
de dertiende eeuwse St. Pancratiuskerk in 
Godlinze, Groningen. De box met drie cd’s 
heet De monnik en de aarde. 
Voor € 10,- en verzendkosten is deze 

via www.verbeek-fonds.nl te bestellen. 
Ook de drie verzamelbundels - Getijden, 
Liedboek van de ziel, Liedboek van de 
aarde - zijn via die weg te bestellen met 
daarin naast talrijke andere liederen van 
Herman Verbeek ook tekst en muziek van 
deze zangen. 

Arp Schnitger-orgel (1704) in de dertiende eeuwse St. Pancratiuskerk in Godlinze, Groningen (© Foto: Peter Karstkarel) Inzet: Herman Verbeek (© Foto: Europees Parlement)

Ochtendgebed van de monnik

In de kovel van zijn zwijgen
in de vrede van zijn voelen
in de vreugde van zijn ogen:
buigt hij naar de aarde.

kust hij alle natte grassen
wist het spoor uit van zijn voeten
dankt de bloemen voor de geuren
groet de hoge vogel

strekt de armen naar het licht toe
zegent adem van de weide
ziet het levenswerk der koeien
deelt hun sprakeloosheid

ziet de zwanen wegen kruisen
op het zilverwitte water
hoort de toren lauden luiden
wordt hij een met de aarde
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Boeken

Trouwvieringen

Het Tijdschrift voor Verkondiging heeft 
een themanummer uitgegeven met ma-
teriaal voor trouwvieringen. Na enkele 
algemene beschouwingen wordt door 
een groot aantal auteurs inleidingen ge-
geven op schriftlezingen met daarbij een 
preekvoorbeeld. De klassiekers van huwe-
lijksvieringen zijn erbij, maar ook enkele 
verrassingen, zoals uit de boeken Samuël 
en de profeet Hosea. De inleidingen geven 
geen diepgravende exegese maar een op-
stap voor predikanten. De preekvoorbeel-
den zijn zeer uiteenlopend van lengte en 
karakter. De meest inspirerende zijn die 
waarin ook ingegaan wordt op de concrete 
persoon van de huwenden, ook al zijn die 
niet zonder meer bruikbaar. Op een be-
scheiden manier is er ook aandacht voor 
homofiele paren en een tweede huwelijk 
na scheiding. In heel de katern wordt 
het hoge ideaal van liefde voor het leven 
hooggehouden, maar er is tegelijk aan-
dacht en begrip voor mislukkingen. Het 
boekje biedt een opstap om zelf met de 
huwenden aan het werk te gaan.    

Jef De Schepper 

Henk Janssen en Klaas Touwen (red.) 
Trouwvieringen. Exegese en preken. Skandalon 

2010; ISBN 978 94 9070 814 6  € 11,50

Ongewoon dagboek

In 1996 verscheen het Dag*Bid*Boek 
van Harrie Beex. Sindsdien zijn er nog 
minstens drie boeken met korte teksten 
voor alle dagen van het jaar bij mij in de 

een in mijn ogen heerlijk ‘ongewoon 
dagboek’ uitgekomen. Het is in een vlotte 
stijl geschreven door de bekende publicist 
- tevens theoloog en communicatiewe-
tenschapper - Anne van der Meiden. Het 
zijn 366 prikkelende gedachten van één 
bladzijde lang over de opschoning en her-
waardering van ons religieus erfgoed, die 
inderdaad zoals de achterflap zegt ‘in een 
ruimzinnige toonaard’ gezet zijn. Iedere 
maand heeft een titel, thema. Wat kunnen 
we uit deze erfenis het beste loslaten of 
ergens parkeren; wat kunnen we her-
waarderen en eventueel flink opschonen? 
Geloven op jaarbasis, een ongewoon dag-
boek is voor geïnteresseerden in en buiten 
de kerken een heerlijk boek om mee op 
vakantie te nemen. Voor fietstas en rugzak 
is het misschien wat te lijvig. Maar ook 
voor thuisblijvers reikt dit boek luchtig 
geformuleerde en zeer wijze overwegin-
gen voor iedere dag  van het jaar. 

Peer Verhoeven

Anne van der Meiden Geloven op jaarbasis
 Een ongewoon dagboek Meinema Zoetermeer 

2011; ISBN 978 90 2114 291 3; € 25,-

De Nieuwe Liefde

Naar aanleiding van de opening van het 
centrum De Nieuwe Liefde verzamelde 
Huub Oosterhuis herinneringen aan ge-
beurtenissen, mensen en teksten die hem 
hebben geïnspireerd bij zijn werk voor de 
Amsterdamse Studentenecclesia, bij het 
schrijven van zijn liturgische teksten en 
bij zijn politieke inzet. Sommige zaken 
daarvan zijn bekend uit eerdere boeken, 
andere zijn nieuw en geven een betere 
kijk op de achtergronden van deze vrucht-
bare tekstdichter. Als rode draad loopt 
doorheen de herinneringen een pleidooi 
voor de nieuwe vorm van kerkbeleving 
waar Oosterhuis zijn leven aan gewijd 
heeft. Aanbevolen aan mensen die zijn 
liederen zingen, om beter te begrijpen wat 
daarin allemaal meeklinkt.   Jef De Schepper

Huub Oosterhuis Ik versta onder liefde
Ten Have 2011; ISBN 978 90 2596 120 6

€ 11,90

Seksueel misbruik in de kerk

De Vlaamse journalist Roel Verschueren 
heeft vanuit zijn standplaats Wenen de 
gebeurtenissen rond seksueel misbruik 
in kerkelijke kringen op de voet gevolgd. 
Zijn aandacht gaat daarbij vooral uit naar 
de gebeurtenissen in Vlaanderen, met als 
hoogtepunten de bekentenis van de bis-
schop van Brugge en de inval van justitie 
bij kardinaal Danneels en de kerkelijke 
commissie. Hij heeft daaraan een aantal 
columns gewijd in De Standaard  en De 

Tijd; meer dan van hem als correspondent 
in Wenen verwacht kon worden. Een 
aantal van deze columns heeft hij opgeno-
men in zijn zeer persoonlijk en gedreven 
verslag, aangevuld met verslag van eigen 
persoonlijke contacten met slachtoffers. 
De motor van zijn gedrevenheid wordt 
duidelijk als blijkt dat hij zelf ook slacht-
offer is. Het boek is eigenlijk één grote 
aanklacht tegen het misbruik, maar vooral 
ook tegen de wijze waarop de kerkelijke 
overheden ermee zijn omgegaan en tegen 
het machtsmisbruik dat een belangrijke 
rol speelt in heel dit gebeuren. Geen 
aangenaam boek maar wel een document 
voor wie dit drama tot zich wil laten door-
dringen. De titel staat eerder haaks op de 
sfeer van het boek. 

Jef De Schepper
 

Roel Verschueren Morgen is van mij
Een antwoord op seksueel misbruik in de Kerk 

Lannoo 2010; ISBN 978 90 2099 504 6
215 blz. €  17,95

Rabbijnse wijsheid

De Stichting Pardes (voorheen Folkerts-
ma) geeft een serie boekjes uit onder de 
titel Leren om te doen. Daarin worden in 
een handzaam formaat rabbijnse lessen in 
wijsheid aangeboden, die telkens een brug 
slaan naar actuele thema’s. Het eerste 
boekje bevat de filosofische Talmoedlezing 
Jegens de Ander van Emmanuël Levinas 
met een inleiding en uitgebreide noten 
van Marcel Poorthuis. Voor niet-Joodse 
lezers is dit een vreemde wereld met een 
ingewikkelde stapeling van commentaren 
op een bijbeltekst. In dit geval gaat het 
over vergeving. Een gevoelig thema in 
het licht van de holocaust. Levinas is niet 
gemakkelijk maar wel origineel. Door de 
combinatie van de Talmoed en Levinas 
vraagt het kleine boekje bedrieglijk veel 
tijd om zijn geheimen prijs te geven. 
Poorthuis is daarbij een goede gids. Voor 
doordenkers een boeiende ervaring. 

Jef De Schepper

Marcel Poorthuis Vergeving van het 
onvergeeflijke. Over de filosofische 

Talmoedlezing van Emmanuel Levinas
Jegens de ander. Pardes 2010; 79 blz. € 12,50

kast en op het bureau beland. Vrede in je 
hart van Frère Roger van Taizé (2007), 
Wijsheid van Franciscus van Gerard Pieter 
Freeman en Erik van Kerkhoff (2007) en 
De verborgen schat in de akker van Ton 
van der Stap (2008). Nu, 2011, is weer 
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Berichten

Dag van Compassie
Zondag 22 mei is door de Kerngroep Hand-
vest voor Compassie Nederland uitgeroepen
tot Dag van Compassie in ‘s-Hertogen-
bosch. Van de kathedraal tot de Markt 
wordt een grote manifestatie gehouden om 
tot uitdrukking te brengen wat onze mul-
ticulturele en multireligieuze samenleving 
het meest nodig heeft: compassie, omzien 
naar elkaar en naar de ander. De stichting 
Hart van de Stad waarin diverse sociaal-
maatschappelijke instellingen samenwer-
ken, roept iedereen op om die dag samen 
een signaal af te geven van hoop voor de 
wereld van morgen. Foto’s, gedichten, 
muziek, kunst, eten en drinken, fietsrepa-
ratie en houtbewerking, bewogen sprekers, 
een foto-veiling, een stiltemoment en een 
lied. De viering van 10.00 u. begint met 
Job; de manifestatie is in de middag tussen 
12.00-17.00 u.
Meer informatie ds. Peter van Helden: 
petervanhelden87@gmail.com; (073) 689 
55 31. 

Lucebertmis
Zondag 29 mei 2011 om 13.30 uur gaat 
de Missa Poetica in première. Het Bätz-
Witteorgel van de Janskerk in Utrecht 
bestaat 150 jaar en voor deze gelegenheid 
heeft Bernard van Beurden, in opdracht 
van de EUG (Oekumenische Studentenge-
meente) in Utrecht, gedichten van Luce-
bert op muziek gezet. Deze Missa Poetica 
wordt uitgevoerd door Theo Visser (orgel) 
en het Janskoor, o.l.v. Hans Leeuwenhage. 
Daarnaast zullen de hele maand mei de be-
faamde Bloemenmarktconcerten herleven.
Zie www.muziekindejanskerk.nl

Schrijfwedstrijd Volzin
Ook in 2011 organiseert het tijdschrift Vol-
zin weer een schrijfwedstrijd. De VolZin-
opinieprijs 2011 heeft als thema Religie: weg 
van het midden? Gaat het in de religie om 
een leven in balans, het bewandelen van 
‘de weg van het midden’ of moeten we 
juist het radicale pad bewandelen? De op-
dracht is een essay of persoonlijk verhaal 
te schrijven over de eigen positie in deze 
kwestie. De bijdragen van maximaal 1700 
woorden inzenden vóór 1 juli 2011. Inzen-
dingen dienen digitaal - in Word - te wor-
den aangeleverd. Criteria voor de beoorde-
ling zijn: persoonlijke toon, originaliteit, 
helderheid van stijl en toegankelijkheid; de 
prijzen 1.000, 500 en 300 euro en publica-
tie in VolZin.
(030)263 10 90; www.volzin.nu 

Anselm Grün in Brabant
Op 10 en 11 juni houdt Anselm Grün een 
aantal lezingen in Brabant op initiatief van 
De Levensboom.
Vrijdagmorgen 10 juni 2011 Provinciehuis 
Brabant Den Bosch, 9.30 u.: Inspirerend 

leiderschap in overheidsfuncties. Toegang 
gratis. Vrijdagmiddag 10 juni 2011 Abdij 
Koningshoeven Tilburg, 13.00 u. Breng spi-
rit in je bedrijf. Inspirerend leiderschap en 
duurzaam zakelijk succes. Toegang € 90,-. 
Vrijdagavond 10 juni Lukaskerk Tilburg, 
20.00 u. Wat is geluk? Naar aanleiding van 
de verschijning van Het grote boek van het 
ware geluk (april 2011). Toegang € 10,-. Za-
terdagmorgen 11 juni 2011 Abdij Konings-
hoeven Tilburg, 9.30 u.: Breng spirit in de 
zorg. Over spiritualiteit en leiderschap in 
de zorgsector. De toegang bedraagt € 90,-. 
Bij iedere lezing is ook een Nederlandse 
spreker uit de betreffende sector.
Informatie en aanmelding: www.anselm-
grun.net of 06-51509680 (Jos van Genug-
ten).

Oecumenische dialoog
Op 16 juni organiseert de Katholieke Ver-
eniging voor Oecumene te Utrecht een 
symposium over het boek Harvesting the 
Fruits van kardinaal Walter Kasper, dat op 
haar initiatief werd vertaald. In dit boek zet 
kardinaal Kasper uiteen wat er in de dialo-
gen die de R.-K.Kerk voerde met de kerk-
genootschappen die uit de reformatie zijn 
ontstaan, is bereikt. Het boek verschijnt 
begin mei bij uitgeverij Abdij van Berne 
in Heeswijk. Katholieke en protestantse 
theologen uit Nederland en België zullen 
ingaan op de centrale kwesties die in dit 
boek aan de orde komen. Opgave voor het 
symposium voor 1 juni via secretariaat@
oecumene.nl of (030) 232 69 07. Kosten: 
€ 15,-. Zie : www.oecumene.nl 

Bezinnend schrijven
Zaterdag 18 juni organiseert de Beweging 
van Barmhartigheid een verdiepingsdag 
rond bezinnend schrijven onder de titel 
Pelgrimeren langs de weg van barmhartig-
heid. Christine de Vries (1963) heeft de 
leiding. Het creatieve schrijfproces staat 
centraal, met aandacht voor persoonlijke 
en spirituele groei en zingeving. Met ge-
richte aandachtige en speelse creatieve 
oefeningen wordt verkend wat ons raakt. 
Stukjes van de persoonlijke weg worden in 
kaart gebracht en ervaringen en inspiratie 
met anderen gedeeld.
Tijd en plaats: 10.00 - 17.00 u. Zin in 
Werk, Boxtelseweg 58, Vught. Aanmelden 
vóór 1 juni: secretariaat@barmhartigheid.
nl Kosten € 35,- incl. lunch.

Psalmen
Het Titus Brandsma Memorial organiseert 
op 18 juni om 10.15 uur een bijeenkomst 
met als titel De zegging van de psalmen. 
Kees Waaijman en Ad de Keyzer geven dan 
oefeningen in het lezen van en uitleg bij 
enkele psalmen. Kosten € 7,50. Lokatie: 
Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 
11, 6512 CJ Nijmegen; (024) 360 24 21.

Mystiek in de islam
Op 26 mei 2011 organiseert het Albertinu-
mgenootschap in samenwerking met de 
Effataparochie de jaarlijkse Eckhartlezing 
onder de titel Mystiek in de Islam. Prof. 
dr. Emilio Platti, emeritus hoogleraar aan 
de Katholieke Universiteit Leuven en ken-
ner van het soefisme, geeft een inleiding 
in de islamitische mystiek en wijst op de 
spanning tussen mystiek, geloof en weten-
schap, waarvan het islamitische theolo-
gische denken is doordrenkt. Dominicus-
kerk, Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen. 
20.00 - 22.00 uur. Entree € 7,-. 
Info: Paul Juffermans: (024) 323 49 46.

Abdij van Egmond
Het Benedictushof van de Abdij van Eg-
mond organiseert deze maand enkele één-
daagse spirituele activiteiten. 
Dinsdag 31 mei: bezinningsdag voor wie 
werkzaam zijn in het pastoraat onder 
de titel Worden wat God is o.l.v. André 
Zegveld. Hoe zet je als pastor anderen 
op het spoor van wat je zelf gevonden 
hebt? Kosten € 35,- (inclusief koffie/thee, 
lunch). Zaterdag 18 juni verzorgt Elisa-
beth Hofman een ochtend- en middagpro-
gramma onder de titel Kom tot jezelf: reis 
door het Labyrint. Beëindigen en opnieuw 
beginnen is het natuurlijk ritme van ons 
leven. Dit vinden we terug in het labyrint, 
symbool voor ieders persoonlijke levens-
weg. Kosten € 35,- (inclusief koffie/thee, 
lunch). Aanmelden: 
benedictushof@abdijvanegmond.nl

Jalal ad-Dun Muhammad Rumi, islamitisch filosoof 
en mysticus (1207-1273)
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Nel Beex

Wat mij raakte

Uw parochieblad

Er liggen parochiebladen voor me. Geluk-
kig veel. En zoals te verwachten gaan ze 
allemaal over Lente en Pasen, terwijl deze 
bijdrage toch bedoeld is voor het meinum-
mer van De Roerom. Is er iets te vinden? 
Meer dan alleen een paasei? Wie zoekt 
zal ....!
In Op	de	Hoogte,	Boskapel	Nijmegen is 
de redactie aan het woord. Met een ju-
weeltje van een tafereeltje. ‘Hij troont me 
mee naar zijn kamer, onze kleinzoon van 
9 jaar. Naast zijn bed staat een 40 cm hoog 
bronskleurig Boeddhabeeld. Ik heb het voor 
50 euro gekocht en van mijn eigen geld 
hoor! Wat bezielt zo’n kind, denk je dan, 
om zijn spaargeld hieraan te besteden? Op 
school hebben ze over Boeddha verteld en 
ik geloof erin, legt hij uit. En met de ogen 
dicht en net als zijn Boeddha de handen 
gevouwen bidt hij als we allemaal stil zijn 
en dankbaar voor wat er vandaag weer op 
tafel staat.....’

Ook in Christus	Hovenier,	pastorale	
eenheid	Veldhoven is een kind ons 
voorbeeld. ‘Hij weigerde zijn broek aan 
te trekken, zijn favoriete broek nog wel. 
Tegendraads is Iven wel eens meer. Dat 
past bij zijn leeftijd. Ik ben twee en ik zeg 
nee. Bij inspectie bleek dat de met nylon 
gestikte naden door het strijken hard 
waren geworden en over zijn beentjes 
krasten. Waar haalt het kind die wijsheid 
vandaan? Ik zie wel meer zaken die hij 
zomaar doet, zonder dat hij dat geleerd 
heeft van zijn omgeving. Hij wordt nukkig 
als het eten te lang op zich laat wachten. 
Als hij genoeg heeft eet hij geen hap meer. 
Emotieloos zonder een spier te vertrekken 
negeert hij de aangeboden lepel, hij kijkt 
niet eens. Genoeg is genoeg. Als hij moe is, 
valt hij om en slaapt. Hij leeft nog volgens 
zijn aangeboren wijsheid. De opvoeding 
heeft gelukkig nog geen splitsing aange-
bracht tussen denken, voelen en doen......’

Pastor Wilfred van Nunen laat ons zien 
waartoe mensen ver weg of juist dichtbij 
in staat zijn. In Klokken van de St.	Petrus	
en	H.	Bernadette	Oirschot/Spoordonk. 
‘Op het Filippijnse eiland Mindoro planten 
mensen met onze vastenactie-steun jonge 
boompjes tot behoud van het regenwoud: 
hun thuis, hun bron van voedsel en leven. 
… Dichtbij huis: een man vecht tegen een 
levensbedreigende ziekte. Een jongere gaat 
naar zijn mentor omdat hij het geklier van 
die twee leeftijdgenoten spuugzat is..... 
Mensen in het grote wereldnieuws of juist 
heel stil en onopvallend, die allemaal 
opstaan tegen de duisternis die hen treft, 
verlangend naar licht en warmte.... Het 
leven is niet tegen te houden. Wat ons 
ook overkomt: we zijn gekend en bemind 
door God.’ Zo’n geloof raakt je en is nooit 
tijdgebonden! 

Solidair	Streekparochie	’t	Eikske	Land-
graaf raakte me door de aandacht te 
richten op onze kwetsbaarheid. Met de 
vragen: Ben je er op voorbereid als de 
kwetsbaarheid opspeelt? En ook: sta je 
klaar als iemand de gevolgen van kwets-
baarheid ondergaat? ‘Of het Superman is, 
of een nakomeling van Batman, zij werden 
door niets geremd en waren onkwets-
baar; voor zover dat in het verhaal paste. 
Daarom waren zij voor miljoenen mensen 
helden in een ongecompliceerde uitvoering. 
Zich verdiepen in een amusante illusie 
leidt af van de altijd ongemakkelijke en 
bijna tragische realiteit: onze kwetsbaar-
heid. ….Er kunnen jaren voorbijgaan zon-
der dat je in de gaten had dat het eigenlijk 
heel bijzonder zo niet extreem was, een 
soort van uitverkiezing, gelukkig toeval 
of hoe je het noemt. Gezond en wel ging 
alles zijn gang...... De confrontatie met een 
haperende of ontregelde gezondheid kan 
niemand ontlopen.... Dat telt zwaar, maar 
allicht is de sortering ellende waar mensen 
mee te maken kunnen hebben veel groter. 
Geweld van water, storm en wind; honger, 
wreedheid, onderdrukking, teveel herrie of 
fnuikende eenzaamheid....’

Mensen zijn steeds op zoek naar woorden 
die ze nodig hebben om uit te drukken 
wat niet uit te zeggen is. Dit zegt Frans 
Vervoort in De	Vlaspit	parochienieuws	H.	
Hartkerk	Oss. En ook al is de meimaand 
half voorbij, toch kan het volgende u ook 
nog raken, neem ik aan. ‘In het evangelie 
van paaszondag zie je datzelfde zoeken 
naar woorden. Er staat drie keer het woord 
zien, maar in het Grieks - de oorspronke-
lijke tekst van het evangelie - telkens met 
een ander woord. De eerste keer staat er: 
Johannes zag de zwachtels liggen. In het 
Grieks wordt het woord blepo gebruikt, 
dat betekent oppervlakkig kijken. De 
tweede keer staat er dat Petrus zag dat de 
zwachtels er lagen, maar daar wordt het 
woord theorein gebruikt, dat rationeel zien 
betekent, alleen maar kijken met je hoofd. 
En de derde keer staat er horao en dat is 
het Griekse woord voor schouwen, kijken 
met je hart, met de ogen van de liefde. Pas 
als je zo kijkt, begin je het te zien.’ Hier 
hoeven wij niets meer aan toe te voegen!

In Petrusbode	parochieblad	Petrus	Hil-
varenbeek	eert men ‘Goei Volk’. Mensen 
die vaak onopvallend in alle bescheiden-
heid veel goeds doen in de parochie en 
samenleving. ‘Het zijn keien van mensen 
die daarom een bescheiden beeldje ont-
vingen van een kei van ’n mens, een rots 
in de branding, Sint Petrus naar wie onze 
parochie genoemd is..... Naast Piet van 
Gestel, Sjaak Damen, Ton Smulders was 
deze keer ook aan de beurt Marlies van 
Woerkum. Zij krijgt het beeldje mee, want 

Marlies neemt afscheid samen met Martien 
van Woerkum haar echtgenoot.’ Petrusbode 
heeft nog iets te vermelden. ‘Onze Beekse 
kruisweg is in boekvorm verschenen bij 
uitgeverij Berne. Je treft er foto’s van de 
staties en bijbehorende teksten aan en 
daarbij gevoegd een CD van onze Goede 
Vrijdagviering met Cantory en Luciani.’ 
Een idee voor het volgend jaar?

In Mooi	Meegenomen	parochie	Heikant-
Quirijnstok	Tilburg is er extra aandacht 
voor het werk van de Norbertinessen in 
Zsámbék, Hongarije. ‘Roma of zigeuner. 
Tja, deze dronkenlap die bij iedere bocht 
in mijn nek vliegt hier in de stadsbus te 
Zsámbék is die nu Roma of zigeuner? Of is 
dat hetzelfde? Beiden zijn synoniem voor 
dief, vuil, werkloos en lui. Geschiedkundig 
gezien zijn er twee grote stammen in Hon-
garije. De romugros of Hongaarse zigeuners, 
afstammelingen van het nomadenvolkje dat 
de kans kreeg van keizerin Maria There-
sia zich te vestigen in de 18e eeuw. Ze zijn 
geïntegreerde mensen, hebben Hongaars 
als voertaal en zijn/waren voornamelijk 
musici, leemsteenmakers of hoefsmeden. 
Ze noemen zich zigeuners, zijn trots op hun 
afkomst en cultuur. Eind 19e eeuw kwam 
een nieuwe stam vanuit het Roemeense 
vorstendom die zich Roma noemt. Hun 
integratie is – mede door politieke en histo-
rische gebeurtenissen – niet of nauwelijks 
gelukt.... Zij vormen een heel arme, kans-
loze bevolkingsgroep waarvan de overheden 
het liefst niet willen weten en die het meest 
afhankelijk is van liefdadigheidswerk, inte-
gratieprojecten en sociale hulp.’

San	Salvator,	’s-Hertogenbosch	heeft 
een Extra	Keerzijde uitgegeven. ’Met de 
laatste stand van zaken met betrekking tot 
de toekomst van onze parochie. Inleiding: 
overzicht van wat we de laatste twee 
jaar rond dit thema hebben opgebouwd. 
Alle informatie kunt u vinden op www.
sansalvator.nl. Klik in het hoofdmenu op 
Toekomstbeelden. U komt uit bij Toekomst. 
Geen internet? Pastorie (073) 641 00 16, 
tussen 9.00-12.00 u.) en we zorgen ervoor 
dat u de Samenvatting Toekomst San Sal-
vator ontvangt.’
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Paulien van Bohemen

Verbeelding komt tot spreken

Tijdens colleges en vooral op stage leren 
mijn studiegenoten en ik levensbeschou-
welijke gesprekken te voeren, mensen te 
begeleiden op weg naar binnen en daar 
aangekomen dat innerlijk te ontdekken. 
Op de opleiding wisselen we ervaringen 
uit en daar valt me op, dat het voeren 
van een levensbeschouwelijk gesprek niet 
makkelijk van de grond komt. Het begint 
vaak met een alledaags praatje, zeer 
waardevol om veiligheid en vertrouwen 
te scheppen. Daarna willen we meer de 
diepte, de gevoelswereld in. Hoe komt het 
dan, dat een gesprek zo snel aan de op-
pervlakte dreigt vast te lopen? We stellen 
open vragen, maar er gebeurt niets; het 
gesprek blijft hangen op het niveau van 
het verstand. Vermoedelijk gaan we er te 
snel vanuit, dat de cliënt bewuste ideeën 
en gevoelens heeft over zijn of haar leven 
en dat ook nog eens kan verwoorden. 

Beelden
Met beelden werken kan helpen om 
de diepte in te gaan. Het vermogen tot 
verbeelding is ieder mens gegeven en 
daarom altijd en in vrijwel elke fase van 
de levensbeschouwelijke begeleiding te 
gebruiken. Bij het gebruik van een beeld 
wordt dat wat onzegbaar is in een plaatje 
uitgedrukt. Bijvoorbeeld: ‘ik voel me als 
een reiziger zonder landkaart; ik ben de 
controle over mijn leven totaal kwijt.’ Al-

ledaagse termen worden verbonden met 
de gevoelswereld. ‘Ik ben als een zwerf-
hond; nergens ben ik echt thuis.’ Beelden 
spreken en komen meteen tot de kern van 
iemands gevoel. 

Veelheid
Kenmerkend voor een doorleefd beeld dat 
een cliënt van zichzelf en zijn leven heeft 
zijn de verschillende kanten ervan. Elk 
beeld heeft vormen, kleuren of kwaliteiten 
die iets vertellen over de persoon. Door 
de juiste vragen kan nieuwe informatie 
aan het beeld worden toegevoegd waar de 
cliënt nog niet aan gedacht had. Het gaat 
niet over positieve of negatieve punten, 
maar over wat er eenvoudigweg is. Elke 
kwaliteit van een beeld is in staat iemand 
te helpen. Om het voorbeeld van de zwerf-
hond te gebruiken: een dimensie van dit 
beeld is, dat de hond geen thuis heeft. Dat 
kan naar overkomen. Een andere dimen-
sie ervan is, dat hij dus vrij is en zelf be-
paalt waarheen hij gaat of het vermogen 
heeft om verder te lopen op zoek naar een 
thuis. Is een hond bovendien gemakkelijk 
benaderbaar? 

Werken met het beeld
Door zicht te krijgen op de verschillende 
dimensies van een beeld kan ordening 
ontstaan. Iemand ziet hoe hij er op dit 
moment voorstaat. Heden, verleden en 

toekomst komen erin samen en nieuwe 
mogelijkheden kunnen ontstaan. Een cli-
ent met klachten van depressiviteit vertel-
de me, dat hij zich nu een zielige kamer-
plant voelt.  Zijn wens is een buitenplant 
te worden, stevig geworteld tussen andere 
planten. Ik vraag hem dit beeld vast te 
houden. De kamerplant mag er zijn op 
deze afdeling. Misschien is hij nog niet 
toe aan buitenlucht. Met het oog op de 
toekomst kunnen we af en toe naar buiten 
om te zien waar hij het beste kan staan 
als hij er wel aan toe is. Waar wil hij dan 
staan en hoe groot moet de plant worden? 
Door met het beeld te werken kunnen we 
zien hoe iemand zichzelf ziet in verhou-
ding tot de wereld om hem heen. 

Identiteit
Door het beeld goed te ontdekken kan het 
de identiteit versterken. Een beeld dat ie-
mand bij zich draagt kan hem of haar het 
gevoel geven onder verschillende omstan-
digheden dezelfde te kunnen zijn. Er is 
samenhang. Het leven vatten in het beeld 
van een huis, waar soms de deuren open-
staan en soms uit zelfbehoud of uit angst 
de behoefte bestaat om de ramen dicht te 
houden. Ook pijnlijke ervaringen kunnen 
geïntegreerd worden. ‘Toen ik ziek werd, 
had ik het idee een vrije val te maken. Dat 
was doodeng, maar nu denk ik dat ook 
zweven me vrij maakt: wat heb ik nog te 
verliezen?’ Het beeld heeft en geeft zin. 

Begeleiding
In gesprek kan rechtstreeks gevraagd 
worden naar een beeld. ‘Als u uw leven 
in een woord zou moeten uitdrukken, 
welk woord zou dat zijn?’ Een berg… 
waar ik niet op kan klimmen….’ Het kan 
natuurlijk ook zo zijn, dat iemand geen 
beeld heeft. Het is dan goed mogelijk om 
uit hetgeen de cliënt vertelt een beeld 
te maken en dat voor te leggen. Een cli-
ent vertelt zich terug te trekken als hij 
verantwoordelijkheid moet nemen. De 
begeleider kan hier het beeld aanreiken 
van Jona in de grote vis. De cliënt is Jona 
die zich veilig weet in de buik van de vis 
en zo niet in actie komt. Het beeld van de 
vis en de dimensies ervan kunnen worden 
verkend: de plek om je veilig te voelen. 
En ook: eens proberen om te kijken wie je 
tegenkomt als je de zee ingaat. De bijbel 
herbergt een schat aan levensbeelden.

God,
Wij banen ons een weg
Door het leven van alledag.
Til ons nu en dan eens op
Leid ons dan naar het onbegrensde
Tot een plaats
Waar wij opengaan voor de verbeelding.
Waar U God, tot spreken komt.
Amen.

Theologie	studeren	roept	altijd	vragen	op.	Bij	jezelf	en	bij	mensen	om	je	heen:	
‘Zeg	eens,	leveren	ze	daar	het	bewijs	dat	God	echt	bestaat?’	Ik	studeer	en	
doordenk,	maar	in	plaats	van	dichter	bij	de	waarheid	te	komen,	stel	ik	God	en	
mezelf	steeds	meer	vragen.	Theologie	is	een	brede	studie.	Graag	deel	ik	elke	
maand	een	stukje	van	die	veelzijdigheid	met	de	lezers	van	De	Roerom.	

Een berg… waar ik niet op kan klimmen….’ De Kaitu (K2) 8.611 m. hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese 
grens in de Karakoram
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Volksprediker

Cees Remmers

Van wat ik ooit historisch heb 
onderzocht heeft de onder-
gang van de Tilburgse vasten-
avondviering veel indruk op 
mij gemaakt. In de negentien-
de eeuw kende Tilburg een 
bloeiende vastenavondviering 
- van carnaval was nog geen 
sprake. Maar het feestgedruis 
was een doorn in het oog van 
de geestelijkheid. Johannes 
Zwijsen, in 1853 bisschop van 
Den Bosch geworden, had er 
de grootste moeite mee. De 
vastenavondviering moest 
de kop worden ingedrukt. 
Geen middel werd geschuwd; 
zelfs vrolijk - nou ja - uit het 
biechtgeheim geklapt. Het 
kwam tot een bloedig treffen 
tussen de marechaussee en 
jeugdige vastenavondvierders. 
Pater Bernard Hafkenscheid, 
redemptorist en toen beroemd 
volksprediker, dreef de zaak 
op de spits. De pastoor van de 
Heikese kerk haalde hem naar 
Tilburg om op de drie dagen 
voor Aswoensdag tijdens het 
Veertigurengebed op te treden. 
Pater Hafkenscheid maakte 
zich zo kwaad over de ‘masce-
raademannen’ dat hij demon-

stratief het Veertigurengebed 
staakte. Dit maakte enorm 
veel indruk. In 1857 werd de 
vastenavondviering verboden.   
Ik denk aan deze anekdoti-
sche geschiedenis terwijl ik 
aan de achterkant van het 
redemptoristenklooster in 
Wittem door een nauwe gang 
naar de grafkelder afdaal. Dat 
een van hun voorgangers het 
einde van de Tilburgse vas-
tenavondviering heeft bewerk-
stelligd is voor mij geen reden 
om tegen deze paters wrok te 
koesteren. Bernard Hafken-

scheid heeft op 2 september 
1865 zijn laatste rustplaats 
gevonden in dit muffe onder-
aards gewelf. Over de doden 
niets dan goeds, maar ik kan 
het toch niet laten pesterig 
een strofe te citeren uit het 
oudste carnavalsprotestlied 
van Nederland. Met de strijd 
in Tilburg op zijn hevigst zon-
gen Tilburgse jongelui over 
een zwartrok: 
Een lelijker met zwart haar/Is 
ook al van zessen klaar/Vliegt 
hem iets al in zijn oor/Direct 
gaat hij naar de pastoor.

* ‘God maalt niet om een 
hoofddoek of een kroon, 
een keppeltje of een kapsel 
dat van hem getuigt; Hij 
ziet vooral een hoofd dat 
buigt.’
Hein Stufkens

* ‘Dat de leer van de 
Katholieke Kerk altijd 
onveranderd is gebleven 
is een vrome leugen; veel 
katholieke leerstukken, 
gebruiken en regels zijn 
in de loop van de kerk-
geschiedenis ontstaan, 
verdwenen en veranderd.’
P. Kaspar

* ‘Wees niet bang voor 
conflicten. Soms botsen 
zelfs sterren. Dat is hoe 
nieuwe werelden ont-
staan.’
Charley Chaplin

* ‘Er zijn ouderen die 
vasthouden aan de illusie 
dat ze aan de knoppen 
zitten van hun bestaan. 
Die kunnen verongelijkt 
of bitter worden. Ze zien 
alleen wat ze niet meer 
kunnen. Dat is een recept 
voor eenzaamheid.’
J.J. Suurmond

* ‘Ze werd gewantrouwd 
door feministen omdat 
ze theologe was en door 
theologen vanwege haar 
feminisme.’
Bisschop Ernst over Tine 
Halkes

* ‘Ik zie kerken als een 
soort pedagogische onder-
nemingen, als plaatsen 
waar je kunt leren hoe je 
moet leven.’
André Zegveld

* ‘Bestuurlijke geheimhou-
ding, de doofpotcultuur en 
de ergste missers steeds 
maar weer met de mantel 
der liefde bedekken, dat 
is voor elk concern in de 
huidige wereld crimineel 
gedrag waarmee je alle 
kansen verspeelt om seri-
eus genomen te worden.’
Jos Streppel (© Foto: Jelle Wind)


