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Verontwaardiging kan men zien als de tegen-
hanger van verwondering. Ik kan verwonderd 
zijn om alle vooruitgang op medisch en tech-
nisch gebied. Wat vijftig jaar geleden onbekend 
was of onmogelijk leek is vandaag bijna van-
zelfsprekend. Neem als voorbeeld de moderne 
communicatiemiddelen, die zich nog dagelijks 
verder ontwikkelen. 
Maar de verontwaardiging is wellicht groter dan 
de verwondering. Ik kan verontwaardigd zijn 
over mistoestanden in onze samenleving. Denk 
aan de bankencrisis, de graaicultuur, de bonus-
excessen, de neoliberale economie, de verhar-
ding en verkilling van onze samenleving.

Mensen moeten echter beide attitudes bezitten. 
Wie alleen verontwaardigd kan zijn over wat 
fout gaat, loopt het gevaar een cynicus te wor-
den. Wie alleen verwonderd kan zijn over wat 
goed is, dreigt een naïeveling te worden. Het 
zou wel eens kunnen zijn, dat wij in Nederland 
te weinig verontwaardigd durven zijn, hoewel 
de laatste tijd de protestacties van de zogenaam-
de indignados sterk de aandacht vragen. 
Indignados zijn letterlijk de ‘verontwaardigden’, 
met name over het financieel kapitalisme. Zij 
protesteren in de zogeheten Occupy-beweging 
tegen het kapitalisme dat op alle niveaus hoog-
tij viert. Nauwelijks hebben we de ene recessie 
achter de rug, of de volgende staat voor de deur, 
omdat we - met name de banken - niets geleerd 
hebben van het verleden. Er worden weer even 
vrolijk bonussen uitgedeeld als tevoren. De in-
dignados laten in de Occupy-beweging zien, dat 
de samenleving dit niet meer accepteert.

De tijd ligt niet zover achter ons, dat een gebrek 
aan verontwaardiging een algemeen Europees 
fenomeen van defaitisme leek te zijn. We wa-
ren niet meer verontwaardigd, omdat we niet 
geloofden dat we nog iets konden veranderen. 
Kilo’s rapporten constateren wel wat er in onze 
samenleving fout loopt, maar er gebeurt niets 
mee. Men denkt de wereld te hebben veranderd, 
omdat we er veel en lang over hebben verga-
derd. We leggen ons neer bij de feiten.

Verontwaardiging is echter de eerste en nood-
zakelijke stap van bewustwording. Alleen wie 
zijn verontwaardiging uit, zet de stap naar ver-
zet. We moeten ons verzetten om de dingen die 
kunnen veranderen. En dat is nodig want de 
armen worden steeds armer, de rijken steeds 
rijker, de graaicultuur wordt niet minder. We 
kijken toe en stellen vast maar komen niet tot 
verzet, omdat we niet meer weten waarvoor we 
staan. Economie moet niet alleen bedacht zijn 
op welvaart, maar ook op welzijn.

Ook de kerk zwijgt, omdat ze langzamerhand 
naar de rand van de samenleving verdwenen 
is, terwijl ze zich juist daarom vrij moet voelen 
om te spreken Ze zwijgt omdat ze in zichzelf is 
gekeerd en genoeg aan haar eigen problemen 
heeft. De indignados wijzen haar en ons allen 
de weg, om eindelijk de problemen bij de wor-
tel aan te pakken.

T.B.

Allerzielen

Dode, mijn lief, sta op, 

wil niet vertrekken,

vergaan als de nacht;

dode, mijn lief, sta op;

weet je gezegend

als levende pracht.

Dode, mijn lief, sta op, 

God doet je voortgaan 

in eeuwige kracht; 

dode, mijn lief, sta op; 

ga naar het land waar 

je thuis wordt verwacht. 

Dode, mijn lief, sta op.

Ine Verhoeven Sta op 2011

De Roerom volgt wat de 
gemoederen bezighoudt 
en het hart beroert. Henk 
Peters ging op bezoek in 
Biest-Houtakker (12-13); 
een familielid dacht aan 
Jack Snackers van de San 
Salvator in Den Bosch (15) 
en onder Gedicht Gedacht 
een reactie op wat flap-
uit in deze zaak (5). Een 
verhaal dat je zelden aan-
treft over China (18), het 
verlies van een bevrijdend 
leraar (14) en van Hans 
Heymeijer, oudbestuurs-
lid van De Roerom (17). 
Hoe een klooster dienst-
baar blijft (16); een medi-
tatie van Ruud Roefs (7) 
en voorproefjes op Advent 
en Kerstmis (6.8.11) en 
nog zoveel meer wat de 
moeite waard is dankzij 
onze columnisten (13.16), 
vaste medewerkenden 
(1.4.9.10.22.23.24) en toe-
gestuurde berichten (20) 
en boeken (21). Voor ko-
lomberichten is nauwelijks 
plaats door de toevloed van 
bijdragen. Veel voldoening 
bij het lezen van alles. 

Redactie  
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Vertrouwen

Hierbij een reactie n.a.v. de ge-
dachten die door mijn hoofd 
blijft spelen na het lezen van 
de Roerom van 1 septem-
ber. Als je het stuk van Frans 
Wijnands leest lijkt het te ein-
digen met de conclusie dat er 
voor hem geen toekomst meer 
is in de kerk. Toch blijf ik mijn 
vertrouwen wel houden. Je 
vraagt je af of Frans misschien 
het prachtige stukje van Huub 
Schumacher nog eens goed 
zou kunnen lezen. Zou de toe-
komst er dan een beetje beter 
uit kunnen zien voor hem? 
Laten we bidden van wel. Met 
vriendschappelijke groet.

Bert van Rooij

Wat zal ze trots zijn!

Even een heel groot compli-
ment voor Samen op Pad, De 
Roerom oktober 2011! Prachtig 
de pagina van Marian Berg-
mans. Ik heb haar zelf nog 
niet gesproken, maar wat zal 
ze het trots uitdragen. Toeval-
lig sprak gisteren mij iemand 
aan, een gepensioneerde man 
die als vrijwilliger de buurtbus 
rijdt en hij vertelde enthousi-
ast dat hij over Marian gelezen 
had. Hij vertelde dat hij haar 
elke week met de buurtbus op-
haalt als ze in het verpleeghuis 
gezongen heeft. Marian reist 
veel met de buurtbus. Hij ging 
de pagina kopiëren en aan zijn 
collega-buurtbusrijders geven 
die Marian ook regelmatig ver-
voeren. Zo zie je wat een mooi 
voorbeeld doet. 

Els Bloemen

Hallo eindredactie

Een compliment voor de lay-
out van het oktobernummer: 
mooi en netjes vorm gegeven 
en dat mag wel eens gezegd 
worden! Met groet.

Ad Wagemakers

Goed

Het verhaal van Peer Verhoe-
ven Van nieuwe wijn barsten 
oude zakken in De Roerom 
van oktober 2011 is een goed 

verhaal, vind ik. Hij geeft in 
duidelijke woorden weer wat 
ik zelf ook vind en ervaar. Ik 
kan er alleen nooit de goede 
woorden voor vinden. Die 
ontwikkeling van de jaren 
zestig heb ik zelf heel bewust 
meegemaakt en beleefd en dat 
was mooi. De gebeden van 
Peer Verhoeven op pagina 3 
spreken mij ook erg aan. Dat 
is beter dan die verheven taal 
die we vaak horen. Er valt nog 
veel te lezen in De Roerom!

Mieke Dik, Oss

Geboeid

Wat een alleraardigst artikel 
van Nel Beex met mooie foto’s 
in De Roerom jaargang 26, 
nr. 2 over de - protestantse - 
kapel van Franciscus op Ten 
Vorsel. En in het bijzonder de 
aandacht die zij besteedt aan 
Arie en Anky van der Eijk. 
Als (oud) rentmeester van de 
Maatschappij van Welstand 
heb ik ervaren op welke wijze 
zij invulling hebben gegeven 
aan de nieuwe bestemming 
van de boerderijen (en meer) 
met de kinderen die daar nu al 
veertig jaar komen. De grote 
inzet en betrokkenheid van 
hen hebben gemaakt wat de 
naam Ten Vorsel voor velen 
nu inhoudt. En dat Arie en 
Anky dat ook met hart en ziel 
hebben gedaan blijkt bij het 

afscheid: geen horloge of lintje 
maar een kapel van Francis-
cus. Dank dat daar aandacht 
aan is besteed.
Ja, Ten Vorsel kent een boei-
ende en lange geschiedenis, 
zoals wordt aangestipt. Al 
vanaf 1850 onafgebroken 
in beheer bij Welstand. Een 
naam die ook verbonden is 
aan Ten Vorsel is Kipmulder. 
Drie generaties Kipmulder 
hebben als bosbaas een dui-
delijk stempel gedrukt op het 
landschap van Ten Vorsel. De 
boer kreeg het land en Ten 
Vorsel het landschap. Maar 
zij waren ook aanwezig in de 
Bladelse samenleving. Zeker 
ook in de tweede wereldoorlog 
met gevaar voor eigen leven, 
als verbinding in de vlucht-
route. Mocht u nog eens gaan 
wandelen op Ten Vorsel, zie 
dan het beeldje ter herinnering 
aan de drie generaties gemaakt 
door de theoloog/kunstenaar 
Ruud Bartlema.
De overige inhoud van De 
Roerom boeide mij, ook als 
protestant. Graag neem ik voor 
dit jaar een abonnement. En ik 
zou graag nog twee nummers 
van deze editie ontvangen 
(tegen betaling uiteraard).

Leendert en Willemijn 
Kaptein-van den Beld, 
Eindhoven

Franciscuskapel Ten Vorsel, Bladel (© Foto: Bart Beex)
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Peer Verhoeven

En toch doorgaan

Wereld van verschil

Ik héb, zeggen wij.
Jou is gegéven 
zegt de bijbel. 

Ik zíe, zeggen wij.
Jou is verschénen, 
zegt het evangelie. 

Ik hóór, zeggen wij.
Je wordt áángesproken, 
zegt de profeet. 

Ik heb een beroep.
Je wordt geroepen, 
zegt de religieus. 

Ik heb talent.
Het is een gave, 
beseft de gelovige. 

Ik néém kinderen.
Kinderen kríjg je, 
zegt het lieve leven.

En voor gelovige mensen 
is hun hoop en vertrouwen 
Gods vaste belofte.

Ik méér dan ik ben

Als ik me 
op verloren momenten afvraag 
wat ik nu precies nodig heb, dan 
voel ik mijn diepe verlangen 
om te mogen leven 
in de geborgenheid en de kracht 
van een alles overstijgende Liefde. 
Niet zweverig. Niet verheven. 
Rustig en eenvoudig; opgaand 
in een onvatbare realiteit 
die diepe innerlijke liefde 
en vrede brengt.

Tot op het bot en tot 
in alle uithoeken van m’n ziel 
doordrongen zijn van het feit 
dat mijn ware identiteit 
méér is dan ik ben, 
dat ze ligt voorbij de grens 
van tijd en ruimte, 
het vervult me met dankbaarheid. 
Het sterkt me te weten 
dat er een Liefde is die hemel en aarde 
en alle levende wezens 
ten diepste doordringt en leven geeft.

(Claire Vanden Abbeele in Op weg naar
je ware zelf. Luisteren naar de stem van je 
hart, 2009)

Zalig zij

Zalig die stil en bescheiden 
doen wat alledag vraagt.
Ze zijn van Godswege.

Zalig die van hoog tot laag
hun medemens een naaste zijn.
Ze zijn van Godswege.
 
Zalig die tijd en talent
vrijuit veil hebben.
Ze zijn van Godswege.

Gebed

Dat Gij zijt
in licht en duister, traan en lach;
met die samen leven, 
met die alleen gaan.

Dat Gij zijt
met die onvermoeibaar
werken aan echt en oprecht;
met die om vrede schreeuwen.

Dat Gij zijt 
van eerste kreet tot laatste snik, 

van de wieg tot voorbij het graf;
met die U loven en die U loochenen.

Dat Gij bent
waar om U geroepen
waar naar U wordt uitgezien
door wie en waar ter wereld ook.

Dat niet

Dat de grond
onder mijn voeten
niet breekt, bezwijkt.

Dat de weg
m’n leven lang gegaan
niet doodloopt.

Dat de hemel
waarnaar ik uitzie
niet betrekt.

Dat de hoop
die ik koester
niet verflauwt.

Dat de profeet
die me bezielt
niet vergeten raakt. 

Dat mijn verhaal
geen sprookje, Uw verhaal 
geen fabeltje blijkt.

Vergis je niet. De kerk is niet de parochie en voordat het leven wordt gevierd 
moet het worden geleefd. Onze bijdragen voor het vieren van het leven wor-
den danook in alle bescheidenheid gedaan.

Fietser in de mist (© Foto: Toon van der Heijden)
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De Contrareformatie, ook wel katholieke 
reformatie of katholieke hervorming 
genoemd, was een hervormingsbewe-
ging binnen de r.-k.kerk die begon in de 
veertiende eeuw. Er is wat deze beweging 
betreft een interpretatieverschil tussen 
katholieke en protestantse historici.

Hervorming
Katholieke historici zien de Contrarefor-
matie als de tweede fase van een kerkelijk 
hervormingsproces vanaf de concilies van 
de veertiende eeuw tot het Concilie van 
Trente (1545-1563). Het was allereerst de 
voortzetting van een hervormingsproces 
binnen de kerk als een beweging van 
onderaf ontstaan. De hervorming was 
gericht op een preciezere formulering van 
de katholieke leer en de verbetering van 
het kerkelijk functioneren door misstan-
den tegen te gaan en de administratie 
te herstructureren. Naar buiten werd de 
beweging vooral zichtbaar in de vernieu-
wingen binnen de oudere orden zoals die 
van de karmelieten en de minderbroeders 
en in de stichting van nieuwe orden zoals 
de theatijnen, barnabieten, kapucijnen, 
jezuïeten en de oratorianen van Philippus 
Neri. Een ander signaal van een religieus-
kerkelijke opleving was het optreden van 
beroemde volkspredikers zoals Bernardi-
nus van Siena, Johannes van Capistrano, 
Geiler van Kaisersberg en Savonarola. 
Bisschoppen als J. Fisher, R. Pole en 
G. Contarini inspireerden de hervormings-
gezinde katholieken van die dagen. Het 
vernieuwingsstreven werd effectiever toen 
de pausen vanaf Paulus III (1534-1549) de 
hervormingsgezinden steunden. Zo werd 
de weg geëffend voor het Concilie van 
Trente, dat met zijn talrijke hervormings-
besluiten de doorbraak betekende voor 
de rooms-katholieke binnenkerkelijke 
hervorming. In de jaren na Trente leidde 
dit tot een opleving en geestelijke hoog-
conjunctuur binnen de r.-k.kerk.

Verstrengeling
Protestantse historici gaan er over het 
algemeen van uit, dat de Contrarefor-
matie een reactie was op de protestantse 
Reformatie; van hen is dan ook de naam 
afkomstig. Voor hun achterban is dit een 
belangrijk punt, omdat de misstanden 
in de r.-k.kerk voor de protestanten de 
legitimatie vormden voor de afscheiding 
van Rome en het aanbrengen van leerstel-
lige veranderingen. Naarmate de katholie-
ken zelf in staat bleken orde op zaken te 
kunnen stellen, groeide de gedachte dat 
de kerkelijke misstanden voor de protes-
tantse reformatoren slechts een aanleiding 

waren om het heft in eigen hand te ne-
men. In ieder geval raakten de binnenker-
kelijke hervorming en de bestrijding van 
het protestantisme met elkaar verstren-
geld. In 1522 stuurde de Nederlandse paus 
Adrianus VI gezanten naar de Rijksdag te 
Neurenberg met de opdracht de misstan-
den in de kerk te erkennen. Dit betekende 
geen erkenning van het protestantisme, 
dat vaak niet alleen in woord en geschrift 
maar ook met politieke machtsmiddelen 
en geweld werd bestreden, met name 
waar deze laatste middelen ook door pro-
testantse vorsten werden ingezet.

Centralisatie
Mede door de strijd met de protestanten 
leidde de Contrareformatie tot een centra-
lisatie van de Romeinse Curie en maakte 
deze beweging de Kerk in hoge mate 
afhankelijk van de katholieke absolutis-
tische vorsten. De theologie ontwikkelde 
zich in anti-protestantse richting, wat een 
bewustzijnsvernauwing teweeg bracht die 
zich tot de dag van vandaag doet gelden. 
Godsdienstig was er een opleving van 
mystiek en volksdevoties, die binnen en 
onder invloed van de oude en de nieuw 
gestichte ordes werd aangewakkerd. Op 
het gebied van eredienst, kunst en cultuur 
wordt de geest van de Contrareformatie 
weerspiegeld in de stijl van de kerkelijke 
Barok die de nieuwe religieuze geestdrift 
groots en soms overdadig gestalte gaf.

Barok
Evenals de voorafgaande cultuurperiode, 
de Renaissance, ontstond de Barok in Ita-

lië en besloeg de periode einde zestiende 
tot half achttiende eeuw. Kenmerkend 
voor de Barok - van het Portugese ba-
rocco, onregelmatig gevormde parel - zijn 
de in elkaar overvloeiende, beweeglijke 
vormen, de overvloed aan decoraties en 
de hang naar theatrale effecten. In de ar-
chitectuur is de Barok te zien in de bouw 
van kerken en kastelen. Het hoofdtype 
van de Barok-kerk is de Gesu te Rome. 
De grote architecten van de Barok waren 
Bernini en Borromini. In deze kunststijl 
is de beeldhouwkunst vergroeid met de 
architectuur en laat een combinatie zien 
van uiterlijke beweeglijkheid en innerlijke 
bewogenheid. De schilderkunst is gericht 
op het dramatisch effect en maakt even-
eens deel uit van het hele kunstwerk. De 
Barok verspreidde zich over heel Europa 
en kreeg vooral voet aan de grond in de 
katholieke landen. De Spanjaarden expor-
teerden de stijl naar de nieuwe wereld, 
waar het imponerende karakter ervan 
in dienst stond van kolonialisering en 
missionering, die in die tijd hand in hand 
gingen. De Barok bracht in beeld hoe de 
Kerk uit de Contrareformatie tevoorschijn 
kwam.

Vervolg
De Contrareformatie heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij het smeden van de cen-
tralistische en leerstellige kerkorganisatie 
zoals tot op de dag van vandaag bekend. 
Ongewild heeft de Reformatie bijgedra-
gen aan de centralisering van het gezag 
in de r.-k.kerk, bevestigd op het Eerste 
Vaticaans Concilie (1869/1870) met het 
dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. 
De periode daarna tot de jaren zestig van 
de voorbije eeuw wordt wel het Rijke 
Roomse Leven genoemd. Na het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
begon voor de katholieken in Nederland 
een periode van emancipatie, die culmi-
neerde in een ongekend triomfalisme in 
de eerste helft van de twintigste eeuw, 
waarbij op de Barok werd teruggegrepen 
als de stijl van de kerkelijke presentie. 
Mede in reactie hierop kwam, opnieuw 
van onderaf, een hervormingsbeweging 
op gang, die een uitlaatklep kreeg in het 
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). 
Maar al vanaf de jaren zeventig probeert 
Rome de geest terug in de fles te krijgen. 
In die zin heeft deze tijd weer iets van een 
contrareformatie. 

Gérard van Tillo

Contrareformatie

Waarin bestond de Contrareformatie? Hoe verhoudt deze beweging zich tot de 
Reformatie? Wat is de betekenis ervan voor onze tijd? 

Tombe van St. Ignatius, El Gesu, Rome

Lucaskerk Tilburg
14 dec. 20.00-22.00 u. Barmhartig-
heid, waarom zou ik?
(013) 467 08 85.
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de vele gedichten en verdichte gedachten die maandelijks De Roer-
om worden toegestuurd maakt de redactie een keuze voor publicatie. 
De keuze door de redactie is niet per se een juiste rangschikking naar 
kwaliteit van de ingestuurde teksten.

Ryanair schrapt WC’s

Ryanair heeft nu besloten
de winst aanzienlijk te vergroten.
Op 200 klanten één wc
daar zitten ze dus echt niet mee.
Door per toestel er twee te schrappen
kunnen ze zes stoelen meer behappen.
In de luchtvaart daar begint er
net zo’n gedoe als bij de Sprinter.
En is er eentje aan de racekak
dan rest de rest toch nog de platzak.

Anne Franken

Gemor rond Salvator

Rob en Tom, hoe dom!

‘Als je niet bij de kerk wilt horen dan ga je 
toch gewoon weg. Richt je eigen sekte op en 
schaf je een pand aan ... Het zou logischer 
zijn als deze pastors uit de kerk treden.’ (Uit 
column 2009 van Rob Mutsaerts, momenteel 
hulpbisschop Den Bosch, geciteerd in Bra-
bants Dagblad 6/19/2011)

‘De Bossche Salvatorparochie, die een con-
flict uitvecht met het bisdom, heeft niets 
te zoeken bij de r.-k.kerk. Salvatorgemeen-
schap, stap eruit.’ Zo kopt het artikel van 
Tom Vos. En deze opinieredacteur van het 
Brabants Dagblad eindigt met ‘Salvatorge-
meenschap, doe de r.-k.kerk een lol en stap 
eruit.’ (Brabants Dagblad 14/10/2011)

Verschil is Knillis

‘De moederkerk is iets heel anders dan een 
partij. Het karakter van vereniging waarvan 
men vrijwillig lid wordt en waaruit men ei-
genmachtig kan weglopen, is hier veel min-
der duidelijk. Het behoren tot deze kerk valt 
voor mij in veel hogere mate samen met 
mijn hele leven dan het lidmaatschap van 
een vereniging. Kritiek op het leven hoeft 
nog niet te leiden tot zelfmoord ... De kerk 
is voor mij niet zozeer een moeder in de zin 
van overkoepelend orgaan, schoot van ge-
borgenheid of iets dergelijks, dan wel in de 
zeer elementaire zin van: lichaam waarin ik 
opgegroeid en gevormd ben ... Ik kan even-
min een andere kerk kiezen of mij buiten de 
kerk plaatsen als ik andere ouders kan kie-
zen of mij aan hun erfelijke invloed onttrek-
ken ... Ik kan niet zomaar mijn afkomst en 
milieu verloochenen.’ (Cornelis Verhoeven 
in Voor eigen gebruik, Ambo Utrecht 1969)

Wat er echt gaande is

Het bisdom conserveert de kerkleer, wordt 
gezegd; een Bossche en andere parochies 
springen er vrijzinnig, liberaal mee om, 
wordt als tegenpool gelanceerd. De contro-
verse zó versimpelen is kwalijk. Wat er zich 
momenteel tussen bisdom en pastorale veld 
afspeelt heeft een diepe grond. De dualisti-
sche religiositeit vanwaaruit de kerk in het 
verleden de christelijke godsdienst heeft 
verwoord en vorm gegeven botst met het 
nieuwe religieuze besef van eenheid, heel/
heiligheid en verbondenheid dat door Gods 
geest of de tijdgeest, onweerstaanbaar groeit 
in en onder de mensen. Hieraan besteedde 
De Roerom al in maart 1997 uitgebreid aan-
dacht in Omwille van nu en straks.

Peer Verhoeven
Het knaagt (© Foto: Ad Wagemakers)

Boven

Toen de telefoon ging
riep hij naar beneden:
neem even op, wil je?

De telefoon bleef gaan.
Hij was even vergeten
dat ze blijvend Boven is.

Frans Boddeke

Allerheiligen  

Licht in mij, verhelder
mijn pad; leid mij waar 
ik ga en sta en bezweer
de duisternis met jouw
puurheid; laat niet af.

Licht in ons, bundel de
liefde van God in ons;
blijf in ons en maak ons
heilig in Zijn wezen zoals 
Hij het heeft bedoeld. 

Ine Verhoeven

Mild

Soms voelt mijn hart 
ineens weer zoals het was 
toen ik nog als een kind 
keek met nieuwe ogen.

Het voelt dan zacht
als een jonge vogel
pas uit het ei

en is verbijsterd 
om zoveel dat 
als een harde korst
in al die jaren zich vormde
ongeweten.

Adeleyd
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Half leeg of half vol
Huub Schumacher

Maakt het niet uit dat het Advent is? Ja-
wel, de baas van de zaak zet wat extra ver-
leidingsmiddelen in om zijn klanten naar 
de ‘lichte’ artikelen te lokken; daar wordt 
zijn zaak beter van, denkt hij. Wat ge-
dempte adventsmuziek, een vleugje den-
nengeur, in een hoek van de zaak stukjes 
voorlezen over een aanstormende Licht-
brenger en nog zo wat; maar dat is het dan 
ook. De klant blijft helemaal koning. 

Beide typen 
Dit blijkt ook uit het boek over deze we-
reldwinkel. Het geeft een aardige tekening 
van beide typen klanten. Een zekere Jo-
hannes de Doper staat er model voor de 
doemdenkers onder de klanten. Hij ste-
vent onmiddellijk af op de donkere spulle-
tjes, figuurlijke en natuurlijke. De wereld 
gaat volgens hem naar de haaien, gaat af 
op oordeel en ondergang. De Doper ver-
kondigt zelfs een God die op het punt 
staat met z’n bijl alles kort en klein te 
slaan en de hele rotte boel naar het land 
van de Filistijnen te helpen. Als model 
voor de lichtzoekers wordt in datzelfde 
boek óók een type neergezet, maar dat is 
een heel ander. Daarover direct. Eerst nog 
even over zwartkijker Johannes.

Meer dan half leeg
In het boek, de bijbel, is Johannes de Do-
per een kind van zijn tijd die wemelde 
van de doemdenkers. We hebben het dan 
over het jodendom in de eerste helft van 
de eerste eeuw. Deze doemdenkers beho-
ren tot de denkstroming die Apocalyptiek 
genoemd wordt. De zogeheten ‘apocalyp-
tici’ zagen vooral heel donkere wolken 
aan de hemel. En al zal het dan misschien 
ooit nog wel eens een beetje licht worden, 
eerst en vooral komt er een verschrikke-
lijk onweer waarbij alles en iedereen naar 
de bliksem gaan en er nog heel veel meer 
onheilspellends gebeurt. Voor apocalyp-
ticus Johannes de Doper is de fles half  
leeg, méér dan half zelfs. Daarom kun-
nen zijn waarschuwingen ook niet hard 
genoeg zijn. Hij scheldt mensen uit voor 
adderengebroed en dreigt met dood en on-
dergang. Hij preekt ommekeer maar lijkt 
er zelf nauwelijks in te geloven. Voor hem 
lijkt het te laat, lijkt alles verloren, is de 
fles half leeg.
Toch brengt Matteüs deze rare snuiter in 
verband met die grote profetische lich-
tende stemmen uit Israëls verleden zoals 
Jesaja. Hij heeft zo te zien toch ook weer 
sympathie voor Johannes. Ondanks alle 

zwartkijkerij blijft hij voor hem toch een 
godsgezant. Hij laat Johannes zó uit de 
verf komen, dat deze zijn lezers bijblijft 
als de man met de boodschap: ‘Bekeer u, 
mensen, begin een nieuw leven, want het 
hemelse koninkrijk is dichtbij.’ 

Meer dan half vol
En nu het type, dat model staat voor de 
lichtzoekers in de wereldwinkel: Jezus. 
Jezus kent die apocalyptici wel. Net als 

Wat voor mensen?
Wat voor mensen kunnen het niet laten 
om zoals hij verwachtingsvol te blijven? 
Zij moeten in het nú, terwijl het nog lang 
niet zover is, toch al sporen zien van het 
goede dat ophanden is. Kijken, zien, proe-
ven en voelen ze dieper en intenser dan 
anderen? Ja. Hoe dat kan? Het zit in de 
aard van het beestje! Maar er speelt ook 
zoiets mee als een onverwoestbaar ver-
trouwen in een oneindige genadigheid 
die alles ten goede zal keren en die - hoe 
kan het! - de vrije wil van de mens wil 
benutten om aan dat goede gestalte te ge-
ven. Komen zal het! ‘Ja het is er al, mid-
den onder u!’. De boreling van Betlehem 
kent vele beelden voor het Koninkrijk van 
God: bruiloft, visnet, parel, schat in de 

Of het aanstaande weekend in de grote wereldwinkel Advent wordt of niet, al-
tijd zijn er doemdenkers in overvloed en optimisten bij bosjes. Eenmaal door 
de draaideur zie je hoe de één een voorliefde heeft voor donkere spulletjes en 
de ander voor artikelen van de lichtzijde. Omdat hier steevast geldt ‘klant is 
koning’, kan men kopen wat men wil. 

zij neemt hij de dreiging die in de lucht 
hangt serieus, maar hij doet niet met ze 
mee. Bij hem is de fles half  vol. Meer dán 
zelfs … In Matteüs beklemtoont Jezus 
steeds weer hartstochtelijk dat het Rijk 
van God - ‘overal waar liefde is’ - niet al-
leen in een verre toekomst heel misschien 
nog wel eens komt, maar dat het Konink-
rijk van God zelfs echt nú al aanwezig is 
en wel in de persoon van Jezus zelf. Dat 
is wel even anders dan bij die Doper! Je-
zus gaat in de wereldwinkel meteen rich-
ting lichtere tinten. Jezus moet aan zijn 
eigen lijf gevoeld en in de ogen van kleine 
mensen om hem heen gezien hebben, dat 
er wel degelijk goede toekomst is, waar-
in de dag van vandaag eigenlijk al deelt. 
Uit die stronk van Isaï - vader van Da-
vid - waar Johannes de Doper geen cent 
meer voor gaf, ziet Jezus net zoals Jesaja 
nieuwe twijgen en scheuten opschieten. 
Behept met zo’n zelfde visie als Jesaja ziet 
Jezus in ieder geval de fles als half vol.

akker, mosterdzaadje ... Wat hij hiermee 
bedoelde, maakte ik mee. Ik was op een 
afdeling in het ziekenhuis. Het was 17.00 
uur. De verpleegster had haar jas al aan. 
Einde werktijd; weg uit die ellende. Toen 
klonk vanachter een scherm: ‘Zuster, ik 
moet plassen …’ Hup, de jas weer uit en 
meneer geholpen. Zoiets, denk ik, moet 
Jezus bedoelen met zijn ‘Koninkrijk van 
God’. 
De Advent biedt ruimte naar deze bore-
ling, zijn mentaliteit en manier van kijken 
toe te groeien. Je kunt in de wereldwinkel 
meedrijven in de pessimistische onder-
gangsvisie van Johannes de Doper en je 
te laten inpakken door donkere spulletjes. 
Of je loopt richting lichtere tinten zoals 
de mens wiens geboorte we straks vieren. 
Is de fles half leeg of half vol? Jij mag het 
zeggen.

Donkere wolken aan de hemel (© Foto: Ad Wagemakers)
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De dood, zo houdt de Schrift 
ons voor, heeft niet het laatste 
woord. Straks niet, nu niet en 
nooit niet. Vanuit die overtui-
ging, vanuit die ervaring heb-
ben de evangelisten hun ver-
haal op schrift gesteld en ze 
hebben zo met name de woor-
den die kenmerkend zijn voor 
Jezus en zijn verkondiging 
aan ons willen doorgeven: 
‘Wees niet bang! - Sta op! - Ga 
open! - Word ziende!’ Bevrij-
dende taal. Woorden van Le-
ven. Woorden die moeten blij-
ven klinken. Ook en juist in 
een samenleving als de onze 
die steeds verder lijkt te ver-
harden. Waar de roep om ‘vrij-
heid’ klinkt, - met onvrijheid 
tot gevolg voor hen die niet tot 
‘de onzen’ behoren. Het evan-
gelie van Jezus van Nazaret 
roept mij op me te bevrijden 
van alles wat mij blokkeert en 
gevangen houdt, van alles wat 
het Leven in mij verstikt. Het 
is vanuit deze gedachte dat ik 
het verhaal van De opwekking 
van Lazarus (Johannes 11, 17-
44) als volgt ‘vertaald’ heb.

Lazarus, 
daar sta je - 
bewegingloos, 
woordeloos, 
verborgen je gelaat, 
een mens zonder gezicht.

Geroepen word je 
om te leven, 
ten volle en vrijuit. 
Geroepen 
om het masker 
dat je gelaat verbergt 
te laten vallen - 
en te laten zien
wie je bent. 
Geroepen 
om op te staan 
uit elke dood bij het leven. 
Om af te breken 
die muren 
waarachter je schuilgaat - 
uit angst voor je naaste, 

soms ook voor jezelf. 
Lazarus, 
mens, 
kom naar buiten!

Gebonden ben je 
aan handen en voeten, 
verlamd, verstard - 
en toch 
geroepen 
om te leven, 
je te bevrijden 
van alles wat je bindt, 
gevangen houdt, 
kleineert. 
Van het 
‘Dat kan ik toch niet, 
wat stel ik nu voor..?’ 
Van het gevoel 
er niet te mogen zijn. 
Van de onbarmhartigheid 
waarmee je 

jezelf soms vastpint 
op het kruishout 
van je verleden 
en eens gemaakte fouten.

Lazarus, 
als ik je sluier optil, 
kijk ik als in een spiegel - 
en zie ik mezelf: 
die mens 
die snakt naar bevrijding, 
die mens 
die leven wil - 
op aarde, 
zoals in de hemel ...

De vierde dag: 
de stank van de dood 
slaat ons tegemoet. 
Heet het niet 
de derde dag te zijn 
waarop God redding brengt, 
getrouw aan zijn Naam: 
Ik-zal-er-zijn-voor-jou? 

De vierde dag: 
alle hoop vervlogen
een besef.
als een steen
op het hart.
En toch ...
ook deze steen
zal worden weggerold.

Ruud Roefs

Mens, durf te leven!

‘Mens, durf te leven!’ luidt de titel van een van die on-
vergetelijke chansons van de in december 2009 over-
leden Ramses Shaffy. ‘Mens, durf te leven!’, een uit-
roep die evengoed in een van de evangeliën had kun-
nen staan, - de verhalen over Jezus van Nazaret, een 
mens met een boodschap van bevrijding, bevrijding uit 
elke dood, ook die in het hier en nu. Een mens met een 
droom, een visioen. Een droom van een wereld die zo 
menselijk is dat ze goddelijke trekken krijgt.

‘Lazarus, 
kom naar buiten! 
Jij - ja, jij!’ 
Kostbare mens, 
met name genoemd. 
Gekend, bemind, gedragen. 
Tot over de grens 
van de dood.

`Lazarus, 
wees niet bang 
en kom naar buiten! 
Laat zien wie je bent - 
mens, durf te leven!’

‘Lazarus, 
kom naar buiten! 
‘Lazarus ...’ 
In hem 
roept deze stem 
ook mij op 
mijn eigen graf te verlaten, 
uit mijn schaduw 
naar voren te treden, 
het volle licht tegemoet - 
in het besef dat ik, 
ook ik, 
er zijn mag: 
kind van God, 
geroepen 
om te leven 
en in eigen kleur 
te bestaan.

De opwekking van Lazarus, icoon (detail) 13e eeuw Sinaï
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Franck Ploum

Schrift en krant

De advent staat voor de deur. Advent be-
tekent komst. We verwachten iemand 
die komt: Immanuel - God met ons. Een 
nieuw twijgje aan het gekleineerde, on-
derdrukte volk Israël. We vieren zijn ge-
boorte niet omdat een profeet reeds aan-
kondigde dat er een groot mens geboren 
zou worden, maar omdat we weten hoe 
hij geleefd heeft en God aan het licht liet 
komen. In de lijn van zijn traditie deed 
hij dit vooral in de arme, de vluchteling, 
de uitgestotene. 

Sint Nicolaas
In Nederland ontkom je er niet aan om 
tijdens de advent eerst nog de komst van 
iemand anders, Sint Nicolaas, te vieren. 
Deze man van wie we niet veel weten is 
de geschiedenis ingegaan als een gulle 
gever voor armen en uitgestotenen. Hij 
werd bisschop van het Turkse Myra en 
hij zou in 325 deelgenomen hebben aan 
het Concilie van Nicea. Maar niets is be-
wezen. 
De legende vertelt het verhaal van een 
arme man met drie dochters. De vader 
kon van armoede geen bruidsschat aan 
een mogelijke echtgenoot geven. Zonder 
bruidsschat zouden de vrouwen waar-
schijnlijk nooit trouwen en gedoemd 
zijn als slavin te worden verkocht. Ech-
ter, driemaal verscheen een buidel goud 
in het huis, voorzien van een volwaar-
dige bruidsschat. De geldbuidels werden 
door een open raam gegooid en kwamen 
- wordt gezegd - in de schoenen terecht 
die voor de haard stonden te drogen. 
Nicolaas zou voor dit alles verantwoorde-
lijk zijn geweest. 

Sinterklaasbank
Zij die dreigden aan de kant gezet en 
als slaven verkocht te worden, werden 
door een door God gegrepen mens gered. 
Daarmee sluit de legende nauw aan bij 
de beelden van een bevrijdende God die 
eerst en vooral gezien en opgedolven wil 
worden in de kwetsbare mens naast me. 
Inmiddels kent Nederland in diverse ste-
den een zogenoemde Sinterklaasbank. 
Mensen die gebruik maken van de voed-
selbank mogen ook een verlanglijstje 
voor hun kinderen inleveren. Met Sin-
terklaas zit er bij het voedselpakket ook 
voor een bepaald bedrag aan cadeautjes. 
Het feest dat wortelt in een man die op-
kwam voor de armen is echter verwor-
den tot een feest waaraan de armsten niet 
meer mee kunnen doen. In de voedsel-
bank mogen de armsten van Nederland 
de komst van de ware Sint verwachten.

Tijd voor profeten
Advent. In de officiële kerkelijke liturgie 
van de adventstijd is er altijd veel aandacht 
voor de profeten, vaak gelezen als voor-
spellers. Eeuwen vooraf zouden Jesaja en 
collega’s de geboorte van Jezus van Naza-
ret aangekondigd hebben. Jezus’ leven en 
uitspraken zouden precies passen in wat 
destijds gezegd is. Niets is minder waar. De 
waarheid is omgekeerd. Na zijn dood zijn 
de leerlingen de Schrift opnieuw gaan le-
zen en begonnen ze te zien hoe Jezus zijn 
plaats inneemt in de totale joodse tradi-
tie. In de later geschreven evangeliën zijn 
woorden uit die traditie in Jezus’ mond 
gelegd om zo de verbinding duidelijk te 
maken. Het geloof in de bevrijdende God, 
het visioen van een nieuwe aarde zijn met 
Jezus’ komst niet opzijgeschoven voor iets 
nieuws. Jezus vertelde het oude verhaal 
opnieuw voor mensen van zijn tijd en ge-
neratie. Zoals vóór hem Johannes de Doper 
dat al in diezelfde streek deed.

Onbekende profeet
Joël is in zijn denken nauw verbonden met 
Jezus. Hij is een profeet van na de balling-
schap die weinig gelezen of gehoord wordt. 
Er is weinig van hem bekend, maar van-
uit zijn teksten kan hij gesitueerd worden 
rond vierde/vijfde eeuw vóór Christus. Na 
de ballingschap bouwde het kleine groepje 
teruggekeerden de verwoeste tempel van 

Jeruzalem weer op. En daar zaten ze nu! 
Hoe verder, met het ballingsoord nog vers 
in het geheugen. Alles herinnerde nog aan 
Egypte, slavernij, deportaties en bezettings-

Voor deze jaargang van De Roerom schrijft Franck Ploum een serie artikelen 
onder de titel Schrift en krant, bijdragen waarin actualiteiten of dingen uit de 
samenleving verbonden worden met de Schrift of verhalen uit de Schrift.

periodes. Hoe ziet er na der-
gelijke collectieve ervaringen 
een nieuw leven uit? Hoe 
bouw je een nieuw bestaan 
op? Wie wijst de weg? Of 
moet je maar blijven zitten 
en wachten tot de volgende 
veroveraar je overmeestert? 
Er was niets over van dat 
grootse visioen en die ver-
gezichten. Apathisch werd 
gewacht op wat komen ging, 
maar vooralsnog niet kwam. 

Einde der tijden
In die tussenperiode predikt 
Joël het wachten op het ein-
de der tijden. Hij is een apo-
calyptische profeet. De apo-
calyptische beweging werd 
in de eerste eeuwen vóór en 
ná de christelijke jaartelling 
breed gedragen en verspreid. 
Men was er van overtuigd 
dat het einde der tijden elke 
dag kon aanbreken. De be-
weging begon al in de tijd 
van Ezechiël en Jesaja en 
zette door tot aan het einde 

van het Tweede Testament. De eerste groe-
pen christenen veronderstelden ook dat de 
dag van het oordeel elk moment kon aan-
breken. Doorheen het hele Tweede Testa-
ment zijn zinspelingen op dit denken te 
vinden, ook bij Jezus. Maar het einde der 
tijden brak niet aan; tot op vandaag niet. 
Blijkbaar is ons visioen niet gericht op een 
leven elders, een transformatie naar een 
hoger plan. Het gaat over de bewoonbaar-
heid van deze aarde en de vergezichten rei-
ken niet tot het einde der tijden, maar tot 
de uiteinden van deze wereld. Tot in haar 
verste hoeken, waar recht gedaan moet 
worden aan wie roepen om solidariteit en 
vrede. 

Het komt
Advent betekent komst. Wij verwachten 
een mens die messias, gezalfde, koning 
van de vrede genoemd werd. Daarmee 
vieren we de geboorte van God in men-
sen, in ons. Wij herinneren ons gescha-
pen te zijn om te leven van een visioen, 
geroepen visionaire mensen te zijn. Dwars 
tegen doemscenario’s in vergezichten zien 
van ‘een wereld waarin jongeren dromen 
dromen, al wie slaaf werd gemaakt vrij 
wordt en elke dag de dauw van recht en 
vrede over ons neerdaalt, als was het elke 
dag opnieuw de eerste’ (Joël). Het komt 
als een twijgje weerloos en ontdaan, maar 
het komt.  

Michelangelo De profeet Joël, Sixtijnse kapel, Rome
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Redactie

Samen op pad

Zo’n vijftig genodigden uit de politiek, de 
kerken en maatschappelijke organisaties 
uit het Westerkwartier waren te gast op 
Sintmaheerdt in Tolbert. Ze waren er op 
uitnodiging van ons bisdom, dat samen 
met Solidair Groningen/Drenthe en de 
werkgroep Kerken en mensen met een 
verstandelijke handicap deze zogenaamde 
diaconale excursie organiseerde.

Burgerschap
In kleine groepen werden de gasten rond-
geleid langs woon- , werk- en zorgactivi-
teiten op het terrein. Ze waren onder de 
indruk van de veelsoortige activiteiten en 
de deskundigheid van de medewerkers. 
In haar toespraak gaf mevrouw De With, 
bestuurder van de Zijlen aan dat er ingrij-
pende ontwikkelingen plaatsvinden die 
het voortbestaan van deze voorzieningen 
bedreigen. Aan de ene kant ontwikkelt 
zich een andere visie op mensen met een 
verstandelijke beperking. ‘Burgerschap’ 
is hier het uitgangspunt. Per persoon 
wordt gekeken wat zijn of haar behoef-
ten zijn en wat hij of zij wil en kan op 
het gebied van wonen, leven en werken. 
Op zich een goede ontwikkeling in een 
samenleving die verandert van een ver-
zorgingssamenleving naar een participa-
tiesamenleving. 

Aanraken
Aan de andere kant vraagt deze ontwikke-
ling om intensieve begeleiding. Met goede 
sturing en ondersteuning kunnen mensen 
met een beperking heel veel. Zonder die 
stimulans dreigen isolement en vereenza-
ming, zeker nu deze centra worden afge-
bouwd en zij in de wijk komen wonen. 
Want al willen we het wel graag, toch 
vinden velen omgaan met mensen met 
een beperking best moeilijk. Ze schrik-
ken vaak af. Het is niet zo gemakkelijk 
om te communiceren met iemand die zich 
niet verbaal kan uitdrukken, maar wel 
in gevoel en aanraking. Integratie vraagt 
net zoveel van ons als van hen. Mgr. De 
Korte, onze bisschop, gaf in zijn toespraak 
aan hoe hij dat zelf ervaren had, vorig 
jaar op de Samen-doe-dag in Joure. Voor 
een bisschop die preekt, inleidingen houdt 
en vergaderingen leidt, zijn woorden hét 
communicatiemiddel. Maar in Joure viel 
dat weg. Daar wilde men hem aanraken, 
voelen aan zijn kleding, zijn staf en mijter 
bekijken en een rozenkrans van hem 
krijgen. Dat is andere communicatie. We 
zullen opnieuw aan elkaar moeten wen-
nen. We komen (weer) vlak naast elkaar 
te wonen. 

Vreemdheid overwinnen
Dit vraagt veel zorg en aandacht, van 
alle kanten. Die kunnen we niet op één 
instantie afschuiven. We zullen rond de 
tafel moeten. Op de dag van de excur-
sie werd daarmee al een begin gemaakt 
tijdens het samen eten. We zullen ook alle 
mogelijkheden moeten benutten: van de 
sociale stage van middelbare scholieren 
tot het maatjesproject dat ons tot naaste 
maakt. Van het zoeken van werk met 
behoud van uitkering tot het buurtfeest 
waar zij speciale gast zijn. Het gaat om 
uitdagende taken en projecten en activi-
teiten waar jong en oud aan mee kunnen 
doen. Elkaar ontmoeten, elkaar leren ken-
nen, de vreemdheid overwinnen, - dat is 
het eerste wat moet gebeuren. Misschien 
zijn het de eerste stappen om elkaar een 
waardige plek te geven in een ‘inclusieve’ 
samenleving. 

overnieuw

als mensen dood zijn
krijgen ze een grafsteen
vieren ze feest in de hemel
tot ze overnieuw geboren worden

als ze in de hemel zijn geweest
komen ze weer boven op de aarde
worden ze overnieuw geboren
gaan ze overnieuw beginnen 

Tonnie Klein Kiskamp

Onder de titel Een waardige plek voor iedereen doet Herman Agterhoek verslag 
van de ‘diaconale excursie’ op 7 oktober naar Sintmaheerdt in Tolbert, woon- en 
werkcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Een impressie. 

Jezus

Jezus kan heel ver zien
door de lucht heen kijken
zien waar iedereen mee bezig is
in de hemel en in de huizen

Tonnie Klein Kiskamp

Sjoukje Jacob met mgr. Gerard de Korte en Alco Ufkes (© Foto: Marlies Bosch)

Tonnie Klein Kiskamp

La Cordelle
26 dec. 20.00 u.-30 dec. 16.00 u. 
Winterretraite ‘Loslaten en Toelaten’. 
(0117) 39 11 88; info@lacordelle.nl
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Een goede leeswijzer bij deze politieke 
ontwikkelingen was de bijlage van NRC 
(Opinie en Debat) van 29 oktober. De 
worsteling van het CDA met de kwestie 
Mauro - zo meende  Gerrit Voerman, 
hoogleraar Nederlandse partijstelsel - 
is een momentopname uit de gestage 
neergang van de volkspartijen waartoe 
hij behalve het CDA, ook de PVDA en 
de VVD rekent. Deze partijen verkeren 
in een diepe crisis als gevolg van maat-
schappelijke ontworteling en populisti-
sche concurrentie. Hadden in 1986 deze 
drie partijen samen 133 zetels, veer-
tien jaar later waren er dat 82 en in de 
huidige peilingen hebben de grote drie 
van weleer nog maar 73 zetels, niet eens 
meer een Kamermeerderheid dus. Het 
politieke midden raakt steeds leger, zo is 

de conclusie van Voerman en daar wordt 
Nederland instabieler van.

Nieuw tijdperk
De Britse Yale-professor Paul Kennedy 
opent de bijlage met een bijdrage getiteld 
‘Het Westen vervalt sneller’. Hij gaat in 
op het idee dat we op de rand van een 
nieuw tijdperk zouden kunnen staan. 
Dat daarbij digitale middelen de door-
slag  geven en we zo een digitaal tijdperk 
zouden ingaan waarbij revoluties worden 
ontketend door faceboek en twitter acht 
hij een beetje onnozel. 
De revolutie is in de wereldverhoudin-
gen. Hij gaat daarbij uit van de langzame 
opbouw van vrijwel onvoorspelbare 
krachten tot verandering die vroeg of laat 
het tijdperk zullen doen overgaan in het 

Tot zover Kennedy. Opmerkelijk is dat de 
islam niet meer genoemd wordt als factor 
van betekenis; tot voor kort ontbrak de 
islam nooit in dit soort analyses. Daar-
naast is de toonzetting pessimistisch. 

Ach hadden we maar
Zeker voor wat Europa betreft, is het de 
vraag of dat pessimisme terecht is. De 
observatie van Juurd Eijsvoogel, in zijn 
commentaar ‘Geschipper van Merkel is 
juist goed voor Europa’ - ook weer in de 
genoemde bijlage - vond ik treffend. Hij 
concludeert niet zonder ironie dat het 
een wonderlijke speling van het lot is dat 
de grootste experts in tijden van crisis 
toevallig aan de kant staan. Degenen die 
precies weten hoe we de eurocrisis moet 
oplossen hebben helaas allemaal gekozen 
voor een loopbaan aan de universiteit, 
in het bedrijfsleven of bij de media. En 
als ze in de politiek zitten regeren ze in 
elk geval niet mee. De regeringen van 
alle Europese landen maken de crisis met 
hun gebrek aan daadkracht alleen maar 
erger.  Ach, hadden we maar krachtige 
leiders! Dat soort armoedige, tot op de 
draad versleten weeklachten valt de 
laatste tijd weer veel te horen. Aldus 
Eijsvoogel.

Verbindende ervaring
Het gesomber over de institutionele 
problemen van Europa lijkt iets be-
smettelijks te hebben. De somberaars 
onderschatten denk ik dat inmiddels 
een belangrijke, gedeelde ervaring heeft 
postgevat die de Europeanen met elkaar 
verbindt. Onbekommerd kunnen reizen 
naar landen en verblijven in de landen 
van de Europese gemeenschap is name-
lijk een kernervaring, één van vrijheid, 
die dieper grijpt dan alleen financieel 
belang. Het is immers ook gebleken dat 
het een pacificerende uitwerking heeft en 
het spook van de oorlog op afstand heeft 
gezet. Op de keper beschouwd zullen 
Europeanen deze verworvenheid niet 
willen inleveren. Het project Europa kan 
daarom wel een stootje verdragen. 

Europa is als Brussel
Europa is eigenlijk als Brussel, de hoofd-
stad van Europa. Ik was er onlangs. Het 
lijkt alsof deze stad er alles aan doet 
om een verrommelde en verfrommelde 
indruk achter te laten bij zijn bezoekers. 
Eenmaal in de stad raakt zelfs de tomtom 
de kluts kwijt en is het gokken welke 
afslag je moet hebben. Op de plaats van 
bestemming breek je in de opgebroken 
straten bijna je nek. Maar… de Grote 
Markt blijft charmeren, het eten is er 
goed, zijn bewoners blijken verrassend 
gemêleerd. Uiteindelijk is het er goed 
toeven…

Rob van der Zwan

Niet somberen over Europa

De laatste week van oktober stond in het teken van de Euro en van Mauro. De 
euro lijkt weer gered en die vriendelijk ogende Angolees-Limburgse jongen 
Mauro moet gewoon worden uitgezet, tenminste zo ziet het er - eind oktober 
- naar uit. Nederlandse politici lijken moeiteloos te kunnen schakelen tussen 
macro (de Euro) en micro (Mauro). Maar naar mijn gevoel schuilt er toch een 
onevenwichtigheid in dit moeten schakelen.

Na de herfst komt in Europa eerst nog de winter voordat het lente wordt 
(© Foto: Ad Wagemakers) 

andere. Kennedy wijst 
op vier ontwikkelin-
gen. De eerste is de 
uitholling van de dol-
lar als ’s werelds enige 
en overheersende 
reservemunt. De dollar 
zal het veld moeten 
delen met de euro en 
de Chinese Yuan. De 
tweede ontwikkeling 
is de verlamming van 
het project Europa. 
Er bestaan allerlei 
Europese instellin-
gen - ‘Brussel’ - maar 
de politieke integra-
tie van de Europese 
landen lijkt maar niet 
te vlotten. De derde 
ontwikkeling is de 
enorme wapenwedloop 
die zich voltrekt in de 
meeste delen van Oost- 
en Zuid-Azië. Iets wat 
de Europese politici 
volledig ontgaat en de 
Europese legers degra-
deert tot een soort lo-
kale politie. De vierde 
ontwikkeling tenslotte 
betreft het gestage en 
groeiende verval van 
de Verenigde Naties en 
vooral de verlamming 
van de Veiligheidsraad 
doordat de leden te 
pas en te onpas hun 
vetorecht uitoefenen. 
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Frans Wijnands 

Aan tafel met Franciscus

Franciscus was met een aantal medebroe-
ders vanuit Rome terug op weg naar huis, 
na een wat teleurstellend bezoek aan paus 
Innocentius III over de regelgeving van 
zijn orde. Als troost had de paus tegen 
Franciscus gezegd dat hij het naderende 
kerstfeest naar eigen idee mocht vieren. 
In Greccio vroeg Franciscus een vrome 
vriend, tevens heer van het dorp, om 
hulp. Veel had Franciscus niet nodig: een 
voederbak, wat stro, een os en een ezel. 
Dat alles liet hij in een grot zetten; ver 
buiten het dorp. Hij vroeg een paar boe-
renkinderen of ze hem wilden helpen ‘om 
vannacht mijn engelen te zijn’ en Francis-
cus vertelde ze dat hij in de kerstnacht de 
mis zou opdragen in de grot, om er de ge-
boorte van Christus te vieren. 

De levende kerststal
Tegen middernacht trokken de nieuwsgie-
rige mensen met brandende fakkels over 
de beboste helling naar de hoger gelegen 
grot. Er brandden kaarsen en door de stil-
le bossen klonk het gezang van de broe-
ders. Franciscus las het Kerstevangelie. 
De voederbak diende als altaar. Aan het 
eind van de mis knielde hij bij de kribbe, 
spreidde zijn armen uit en nog jaren later 
beweerden de dorpelingen dat ze gezien 
hadden dat Franciscus heel kort een le-
vend kindje in zijn armen had… Op zo’n 
moment vallen werkelijkheid en zinsbe-
goocheling samen. Maar de kerststal van 
Greccio is historisch bewezen en nog elk 
jaar beelden tientallen bewoners dat le-
vende kersttafereel uit. Na de nachtmis 
werd er - zoals toen en nu nog in veel 
westerse landen gebruikelijk is - gege-
ten. Franciscus had weliswaar armoe als 
grondregel, maar hij at met smaak wat de 
natuur hem schonk. 

Het kerstmaal
Het kerstmaal van Franciscus en zijn vol-
gelingen heeft er vermoedelijk ongeveer 
als volgt uitgezien. Oud, geroosterd brood, 
crostini genaamd, besmeerd met olijven-
pasta en paté van kippenlevertjes. Het 
staat nog op elke menukaart in Umbrië en 
die paté’s zijn ook in de betere Nederland-
se supermarkten en delicatessenzaken 
in potjes verkrijgbaar. Een groentesoep 
met gekookte spelt. Dit is een zeer gezon-
de graansoort die nog steeds in de regio 
wordt verbouwd en gegeten. Eeuwen ge-
leden werd het al gebruikt als krachtvoer 
voor de Romeinse legioenen. Een hartige 

Greccio? Misschien nooit van gehoord. Waarom zou je ook. Het is zo’n Itali-
aans stadje van dertien-in-een-dozijn. Het ligt een uurtje rijden ten zuiden van 
Assisi, richting Rome. Vlakbij Rieti, in de Valle Santa, de heilige vallei, waar 
Sint Franciscus veel gepreekt heeft. Greccio komt eigenlijk maar eens per jaar 
in de belangstelling. In de kersttijd. Want dáár, hoog in de heuvels, is de le-
vende kerststal uitgevonden.

groententaart met forel en rivierkreeftjes. 
Dat is vandaag de dag ‘duur’ eten, maar 
de riviertjes en beken zaten toentertijd vol 
met dit zwemmende volksvoedsel. En als 
toetje speltkoekjes met rozijnen. Waar no-
dig werd de maaltijd besprenkeld met de 
lokale olijfolie. En er zal vast ook wel een 
glas wijn op tafel zijn gekomen.

Calcata
Sindsdien is de kerststal, in eindeloze va-
riaties, vast onderdeel van de christelijke 
kerstviering geworden. Ook in Calcata, 
een knus kunstenaarsdorp op een tuf-
steenplateau, pakweg een uur rijden ten 
zuidwesten van Greccio, vlakbij Viterbo. 
Die stad is overigens befaamd vanwege 
het pausenpaleis en de zaal waar het lang-
ste conclaaf van de kerkgeschiedenis werd 
gehouden. Het duurde twee jaar, negen 
maanden en twee dagen; van 1268 tot 
1271. De kardinalen maakten geen haast 
en leefden vorstelijk op kosten van de 
plaatselijke bevolking. Maar die was het 
tenslotte zat. De burgers sloopten het dak 
van de vergaderzaal en leverden alleen 
nog maar water en brood. En zie ... bin-

nen de kortste keren kozen ze Gregorius X 
als nieuwe paus. 
Calcata is een autovrije borgo; een eeu-
wenoud dorp. Een paar dozijn huizen; en-
kele tientallen gezinnen en kunstenaars. 
Het gros van de oorspronkelijke bevolking 
woont al sinds jaar en dag iets verderop, 
in een comfortabeler nieuwbouw-Calcata.

Poppenmaakster
Een van de kunstenaars die al sinds 1984 
in het historische Calcata wonen is de 
Veldhovense poppenmaakster Marijcke 
van der Maden. Zij is de spil van de in-
ternationale kunstenaarsgemeenschap. 
Zij zorgde ervoor dat de vervallen graan-
schuur midden in het dorp werd geres-
taureerd tot een multifunctioneel gemeen-
schapshuis. En daar wordt elk jaar de 
kerststal opgebouwd. Háár kerststal. Ma-
rijcke begon er jaren geleden mee. Aan-
vankelijk bescheiden, maar het tafereel 
werd elk jaar talrijker. Grote stoffen pop-
pen die stuk voor stuk op een van de dor-
pelingen lijken! De poppenmaakster voegt 
namelijk ieder jaar een nieuwe figuur aan 
de kerststal toe. Ze houdt geheim wie dat 
zal zijn. Ze fotografeert hem of haar stie-
kem en maakt dan, aan de hand van die 
foto’s, in haar kleine atelier de pop. Heel 
het dorp komt elk jaar nieuwsgierig kij-
ken wie van hen een plaatsje in de kerst-
stal heeft gekregen. En reken maar dat 
daar - maar uiteraard pas nà de Nachtmis - 
een mooi glas op gedronken wordt!

Sesta en Severino in de kerststal van Marijcke van der Maden; foto ook door haar genomen
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Ik werd er hartelijk ontvangen door Theo, 
Annie en Corrie in het gastvrije huis van 
Theo de Graaf. Biest-Houtakker is een 
buurtschap van 888 mensen met hart voor 
de gemeenschap. Dit voelt warm. Daar 
ga je alleen weg als het noodgedwongen 
moet en dan kom je er zo snel mogelijk 
weer terug. 

Alles is kerk
Ze hebben het geluk gehad dat ze al vijf-
endertig jaar zonder eigen parochieherder 
kerk moeten doen. Judocus Leijten nam 
op 28 maart 1976 als laatste eigen pas-
toor om gezondheidsredenen afscheid. 
Zeker in de beginjaren van zolang gele-
den moesten ze er aan wennen dat ze de 
verantwoorde lijkheid voor de gemeen-
schap, die ze samen wilden zijn, dan ook 
maar zelf op zich moesten nemen. Als een 
heel natuurlijk proces kreeg een aantal 
mensen, die al - bijna van huis uit - bin-
dende figuren in de gemeenschap waren, 
een leidersrol en daarmee verbonden het 
gezag dat daarvoor nodig was. Uitgangs-
punt is dat iedereen zijns broeders hoe-
der moet willen zijn en dit niet alleen in 
situa ties die traditioneel als kerkelijk her-
kenbaar zijn. In Biest-Houtakker leven 
mensen die via een web van wel vijftien 
verenigingen en clubs op elkaar betrokken 
zijn en aldus ook tot de kerkgemeenschap 
horen. De kerk staat niet los van de dorps-
gemeenschap. Zij is aanwezig en zicht-
baar waar de gemeenschap is. De kerk is 
voetbalclub, carnaval of Zonnebloem en 

waren om één keer in de maand voor te 
gaan in een eucharistieviering. Veel leden 
van de dorpsgemeenschap hebben dit 
als onverschilligheid ervaren en als een 
vorm van in de steek gelaten worden. 
Anderen echter zagen er ook kansen in 
en voelden zich geroepen de leegte met 
zorg en nauwgezet in te vullen door dan 
ook maar voor te gaan in vieringen zon-
der priester, in woord- en communievie-
ringen. Wat begonnen is als een poging 
om van ‘de nood een deugd te maken’ 
deed tegelijk het zelfvertrouwen groeien 
en bracht de overtuiging dat een gemeen-
schap ook in stand kan blijven en bloei-
en zonder door het bisdom gestuurde be-
taalde professionals. Biest-Houtakker is 
zodoende een voorbeeld geworden van 
hoe een gemeenschap een springlevende 

Henk Peters

Megastallen

De meeste mensen zullen niet ontkennen dat onze samenleving neoliberaal 
- ieder voor zich - en individualistisch - geen wij- maar ik-denken - is gewor-
den. Niet zoveel mensen juichen deze ontwikkeling toe. Kerk en geloven gaan 
over de ontmoeting van de Ander in de ander. Zo bezien gaat geloven tegen de 
tijdgeest in. Maar nog altijd zijn er in Brabant biotopen waar men zich wat dit 
betreft weinig aan die tijdgeest gelegen laat liggen en de wereld blijft inrichten 
met plaats voor de ander, de Ander. Biest-Houtakker blijkt zo’n plek te zijn. 

15 februari 1931 is de eerste steen gelegd voor de neogotische Antoniuskerk tussen Biest en Houtakker. Ar-
chitect Jos Margry; aannemer J.A.Vriens uit Moergestel; zijn prijs  ƒ 41.340. Op 15 december 1931 werd Biest-
Houtakker een zelfstandige parochie. De kerk is rijksmonument. 

zij is ook waar het leven gevierd wordt op 
momenten van loslaten, verbinden of be-
zinnen.

Kan ook zonder
Het bisdom gaf nooit thuis wanneer van-
uit de gemeenschap van Biest-Houtakker 
om ondersteuning werd gevraagd of ge-
informeerd naar adressen van gewijde 
voorgangers die nog bereid en in staat 
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kerk kan zijn in een priesterarm tijdperk. 
Dit baart trots en zelfvertrouwen en reali-
seert toekomst.

Een voorbeeld tenietdoen
In parochies die - nog - niet het geluk had-
den zonder priester te komen zitten, ont-
wikkelt een lekenkader zich veel langza-
mer of later; vooral ook meer van buitenaf 
opgelegd en minder zelfbewust. Wat in 
Biest-Houtakker uit de gemeenschap op-
borrelde, tot initiatieven leidde, daardoor 
de gemeenschap zelf echt eigen werd en 

In 1328 kreeg Biest van hertog Jan III van Brabant de 
‘Biestsche Gemeynt’ om deze te beweiden en hout te 
telen. Drie beëdigde heren kregen het beheer.

19 juli 1643 vonden vier jongelui in de Aa - Sprui-
tenstroompje - een mariabeeldje van pijpaarde en 
21 cm groot dat tegen stroom op dreef. Na wat om-
zwervingen is het pas bij het 190-jarig bestaan van 
het gilde uit 1790 in de kerk van Biest-Houtakker 
geplaatst. 

dus fundament kreeg, wordt elders veel 
minder iets van de mensen zelf. Wat ei-
genlijk als een voorbeeld van hoe je ook 
met minder priesters (kerk)gemeenschap 
kunt zijn zou moeten worden gepresen-
teerd, probeert het bisdom nu met wortel 
en tak uit te roeien.

Onpersoonlijke megastal
De eerste zorg van de pastoor van de be-
oogde nieuw te vormen megaparochie 
Diessen-Hilvarenbeek lijkt te zijn, hoe hij 
snel van zijn lekenkader kan afkomen. 
Zittingstermijnen worden deadlines voor 
toegestane betrokkenheid van leken bij 
bestuur en bediening. Het kerkgebouw 
blijft niet de plek waar de gemeenschapsa-
menkomt om de Ander in de ander te ont-
moeten. Protocollen, voorschriften, regels 
doden elk initiatief om de betrokkenheid 
bij het vieren van het leven in de kerk te 
vergroten. De hiërarchie lijkt van opvat-
ting te zijn dat de kerk er voor zichzelf is 
en dat niet de gemeenschap maar de cle-
rus zich als eigenaar ervan mag beschou-
wen. Tekenend is dat de pastoor van de te 
vormen megaparochie bij het samenko-
men van de gemeenschap van Diessen in 
de kerk met de rug naar die gemeenschap 
voorgaat. Het nieuwe kerkbeleid heeft het 
neoliberale en het individualistische we-
reldbeeld zelfs al weer achter zich gela-
ten en probeert ieder spoor van de ander 
(Ander) te wissen door het hart uit elke 
gemeenschap te halen en haar schapen sa-
men te drijven in megastallen waar elke 
vertrouwde nestgeur ontbreekt en steriele 
efficiëncy het leven in die gemeenschap 
doodt.

Een voorbeeld
Marcuse zei het al ‘Gelukkige slaven zijn 
de grootste vijanden van de vrijheid’. In 
Biest-Houtakker hebben ze de vrijheid 
in verantwoordelijkheid voor elkaar ge-
proefd. Die daar krijg je niet meer in 
een megastal. Zelfs niet al breek je hun 
schaapskooi af. Toen ik na het gesprek 
met hen naar huis reed dacht ik: mensen 
zoals Corrie, Annie en Theo zijn voorgan-
gers bij wie ik me thuis voel. Prachtmen-
sen. Biest-Houtakker is een voorbeeld dat 
spreekt.

Ik zou vanmorgen geopereerd worden.
En morgen zou ik dan al wat beter zijn.
En overmorgen zou ik kunnen zeggen: 
het was eergisteren alweer.
Ik ben een logisch denker, jawel.

Hier lig ik nu dus nog. 
En vannacht was ik zo benauwd, 
dat ik dacht: daar ga ik. 
Ik wilde mijn vrouw nog bellen 
om ‘dag’ tegen haar te zeggen.
U ziet, het liep goed af. Gelukkig. 
Maar ik zie nu alweer tegen de nacht op. 
Weet u hoe lang nachten duren?
Tsja, wat niet kan, dat kan niet. 
Die dokter heeft ook maar twee handen. 
En ik wil ook niet 
met een andere patiënt in één bed. 
Haha. 
Ik snap het wel, natuurlijk wel, 
maar dit moeten ze niet te vaak doen.
Want ik weet niet precies 
hoe dat werkt, 
maar je bereidt je er toch op voor. 
Nog twee nachten, nog één nacht, 
nog een uur… 
Het is niet niks, die operatie.
Ik lag hier kant en klaar, 
operatiehemd al aan. 
Ik hoorde elk geluidje in de gang 
en ik dacht steeds: 
daar zijn ze om me te halen. 
En het duurde maar en duurde maar. 
Uiteindelijk waren ze er ja. 
Om me te zeggen: 
‘spoedgeval meneer Bleiswijk, 
vandaag lukt het niet meer. 
Laten we hopen op morgen.’

Ik kan u niet vertellen 
hoe je je dan voelt. 
Een raar soort eenzaamheid was het.
Vindt u ’t gek dat ik dat zo zeg? 
Ik ben altijd heel rationeel, 
té rationeel, 
zegt mijn vrouw weleens. 
Maar ja, zo zit ik in mekaar. 
En dat gevoel 
past dus eigenlijk niet zo bij me, 
maar ’t was er wel. 
En zo vreemd 
dat dan verder alles op de kamer 
en op de gang gewoon doorgaat. 
Wilt u een tijdschrift meneer Bleiswijk? 
Wat wilt u drinken meneer Bleiswijk?
Ik wou helemaal niks. 

Snapt u het? Nou ja, maakt niet uit, 
ik heb me er nu bij neergelegd. 
Wat kan ik anders?
Misschien morgen. Ik hoop morgen.
En dat ik vannacht niet benauwd ben.

Margreet Spoelstra

Spoedgeval
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Joost Koopmans

Een bevrijdende leermeester

Jo Tigcheler leerde zijn lezers en cursis-
ten dat het niet gaat om het herhalen of 
nadoen van wat een gemeente als die van 
Lucas bijvoorbeeld vóór ons heeft gedaan. 
Het gaat erom ons af te vragen wat ons in 
een tekst zó raakt dat het ons er van bin-
nenuit toe aanzet om in onze tijd, met 
onze eigen vragen en noden onze weg te 
zoeken in de geest van Jezus.

Het Nieuwe Testament
In 1990-’91 volgde ik aan de Nijmeegse 
theologische faculteit de colleges Spiritu-
aliteit van het Nieuwe Testament van Jo 
Tigcheler. In elk college stond een verhaal 
uit het evangelie centraal. We leerden dat 
je zo’n verhaal mag beschouwen als de 
neerslag van een religieuze ervaring en 
vooral als een getuigenis van de gemeente 
die zoekt naar de betekenis van Jezus toen 
hij er lijfelijk niet meer was. De evange-
lies willen geen leer doorgeven maar een 
inspiratie. Zoeken naar de spiritualiteit in 
een tekst is dan ook zoeken naar signalen 
van bewogenheid, geestkracht en inspira-
tie waardoor jij als lezer geraakt wordt en 
op de ingeslagen weg van Jezus wilt door-
gaan. Telkens blijkt dat de concrete leefsi-
tuatie van de geadresseerde gemeente in 
hoge mate bepalend is voor die spiritua-
liteit. En daardoor wordt het verhaal heel 
concreet: het wil een weg wijzen uit een 
concrete nood. Dat houdt ook in dat de spi-
ritualiteit van een bepaalde tekst vanwege 
de historisch bepaalde situatie of proble-
men zeer tijdgebonden elementen heeft. 
Daarom kun je die spiritualiteit niet zo-
maar doorgeven aan mensen in onze tijd. 
Wij leven immers in een totaal andere situ-
atie, met heel andere problemen en vragen. 
De spiritualiteit voor toen actualiseren naar 
de lezers/toehoorders van nu vraagt dat je 
zoekt naar situaties, problemen en vragen 
in onze tijd die innerlijk verwant zijn met 
de situatie in de tekst, zij het misschien 
op een heel ander terrein. Daarom gingen 
we in de tweede helft van het college in op 
de vraag: wat kunnen wij in onze situatie, 
met onze noden, vragen en verlangens, 
voor onze spiritualiteit van nu leren van de 
spiritualiteit van onze nieuwtestamentische 
zusters en broeders?

Centrum van spiritualiteit
Toen ik hoorde dat Jo zijn colleges thuis 
ging voortzetten in de vorm van ontmoe-
tingen rond de Schrift heb ik me meteen 
aangemeld. Zijn huis functioneerde als 
een bescheiden centrum van spiritualiteit, 
waaraan een kleine leefgroep en een huis-

gemeente verbonden waren. De dag werd 
geopend met een eenvoudige morgenvie-
ring en op zondag was er een viering rond 
Schrift, Brood en Beker. Ook de vergade-
ringen van Speling, het tijdschrift voor be-
zinning waarvan Jo redactiesecretaris was, 
vonden er plaats. En dan enkele groepen 
‘Rond het Evangelie’. Tien jaar lang heb ik 
als een vorm van permanente educatie aan 
zo’n groep meegedaan. Ze bestond uit een 

schrijven en wat je niet begreep ook. En 
wat bleek? Bij het verzamelen van onze 
vragen en antwoorden lagen vaak alle exe-
getische problemen en interpretaties op ta-
fel die er rond dit fragment bestonden. In 
de tweede ronde vroeg iedere deelnemer 
zich in stilte af wat deze tekst hem of haar 
persoonlijk deed. Waar raakt hij mij, inspi-
reert of frustreert hij mij? Het bleek dat wij 
met de beantwoording van deze vragen iets 
van onszelf naar elkaar toe uitspraken, iets 
van je eigen staan in het leven. Jo bewaak-
te dit proces. We reageerden op elkaar zon-
der met elkaar in discussie te gaan, want 
‘een ervaring heeft altijd gelijk’ zei hij. 
‘Heb eerbied voor elkaars ervaring en je 

Dinsdag 19 september 2011 overleed, vierenzeventig jaar oud, de Nijmeegse 
karmeliet Jo Tigcheler. Velen hebben hem gekend als de man die de spirituali-
teit van het Nieuwe Testament dichter bij de hedendaagse mens bracht. En ve-
len zullen de manier waarop hij dat deed als bevrijdend hebben ervaren. 

vaste kern en wisselende leden. Mensen uit 
het onderwijs, uit verzorgende beroepen, 
een musicus, een radioman, van alles wat. 
De leeftijden varieerden van negentwintig 
tot zeventig jaar, katholiek van huis uit, 
soms protestant, kerkelijk of niet-kerkelijk. 
Interesse in de Schrift verbond ons. 

Rond het evangelie
Net zoals de colleges bestonden de avon-
den uit twee delen. Na lezing van het te 
bespreken evangelie-fragment en een korte 
inleiding door Jo waarin hij dit fragment 
in zijn context plaatste, hield iedere deel-
nemer zich in stilte bezig met de vraag wat 
de evangelist ermee bedoeld kon hebben 
voor de lezers van zijn tijd. Welke proble-
men speelden er? Moet je om zulke vragen 
te kunnen beantwoorden geen bijbelken-
ner zijn? Toch werden we aangemoedigd 
onze bevindingen in steekwoorden op te 

hoeft niet meer kwijt dan jezelf wilt.’ Ver-
rijkend om mee te maken hoe iemand na 
de nodige bezinning geraakt kan worden 
door zo’n evangelietekst!

Bevrijdend
In een woord ter nagedachtenis aan Jo 
schrijft Ben Wolbers, prior provinciaal van 
de karmelieten aldus over hem. ‘In zijn ar-
tikelen voor Speling en in de vele cursus-
sen, bezinningsdagen en retraites was hij 
een meester in moeilijke dingen gewoon 
zeggen. Velen zijn hem tot op de dag van 
vandaag dankbaar voor de wijze waarop 
hij hen instrumenten verschafte om met 
liefde en kritische zin en met gevoel voor 
wat er in de samenleving leeft de bood-
schap van het Nieuwe Testament te ver-
kennen. Zijn werkwijze werd ervaren als 
bevrijdend.’ Dit is ook mijn ervaring. Hij 
heeft mensen de durf gegeven om ook als 

Jo Tigcheler
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De grove aanval op ‘zijn’ kerk past niet 
in deze tijd waarin saamhorigheid, open 
vóór en luisteren náár elkaar, voorop 
zouden moeten staan. Op het gedach-
tenisprentje van zijn priesterwijding in 
1951 staat deze tekst van Jacq. Schreurs: 
Wij moeten iets melden van deur tot deur 
/ wij moeten iets brengen van wierookgeur 
/  wat licht in de nacht en wat vreugd 
waar men schreit / zo’n beetje geluk en 
wat innigheid.
Deze opdracht heeft hij altijd geprobeerd 
waar te maken. Hij stond rechtop in de 
verkondiging van de liefde van Jezus van 
Nazaret en de liefde voor zijn mede-
mens. Hij deed daarin recht aan iedereen 
door niemand uit te sluiten. Dit is mijns 
inziens ook de boodschap die uitgedragen 
moet worden. Hierin ging hij mee met 
zijn tijd in navolging van Paus Johannes 
de XXIII en mgr. Bekkers. Hij omarmde 
het leven en de vooruitgang en bracht op 
een humane eigentijdse en verstaanbare 
manier God dichter bij de mensen. Dat de 
‘vorm waarin’ iets afweek van wat Rome 
trachtte op te leggen is dan begrijpelijk.

Hij wist zich gesteund door velen en 
door de oerchristelijke waarheid ‘Wie 
leeft vanuit de liefde, leeft vanuit God 
en God leeft in hem!’ (Johannes 4,16). 

Gods Zoon vond je wel degelijk in zijn 
kerk. Oom Jack sprak de taal van deze 
tijd en dat was zijn kracht. Het is spijtig 
te zien dat mgr. Mutsaerts God juist bij 
de mensen weghaalt, mensen uitsluit, 
verdeeldheid zaait en terug wil naar een 
sektarisch kleine kern van gelovigen die 
in angst omkijken en terugverlangen naar 
iets uit vervlogen tijden. Vasthouden aan 
‘vorm’ en uit het oog verliezen dat het 
om de inhoud gaat. Dit heeft niets meer 
met de liefde van God te maken. Het is 
tevens ook spijtig te moeten constateren 
dat mgr. Mutsaerts van enige wellevend-
heid en goede omgangsvormen verstoken 
lijkt. Toch zou hij als herder het goede 
voorbeeld moeten geven. 

De r.-k.kerk is de enige multinational in 
onze maatschappij die niet meegroeit met 
zijn tijd, niet openstaat voor verandering, 
ideeën en inzichten van zijn ‘medewer-
kers’. Bijna dogmatisch en dictatoriaal 
worden wetten opgelegd. Een goede 
leidinggevende staat open voor vernieu-
wing zodat hijzelf en zijn ‘onderneming’ 
kunnen groeien. Ik ben trots op mijn 
oom, omdat hij zijn hele leven trouw is 
gebleven aan zichzelf en de liefde voor 
God. Ik heb grote bewondering voor de 
San Salvatorgemeenschap omdat zij met 

Jack Snackers
Marc Pesch

Jack Snackers was sinds de jaren ‘60 pastor van de San Salvator Parochie te ‘s-
Hertogenbosch en overleed twee jaar geleden. Hij kan niet meer van zich laten 
horen en daarom voel ik mij als zijn jongste neef geroepen iets toe te voegen 
aan het vele wat dezer dagen over de San Salvatorkerk is gezegd.

leek of twijfelaar het evangelie te lezen en 
daarbij de gevoelens die bij je opkomen 
te vertrouwen, te delen en te verdiepen. 
Hij leerde je dat je om te geloven niet heel 
knap hoeft te zijn of vroom; geloof als een 
mosterdzaadje is al voldoende. Voor mijn 
taak als predikant heb ik daar veel van ge-
leerd. 

Kostbare erfenis
‘Het is menens met de conservatieve koers 
in de r.-k.kerk’, koppen de kranten naar 
aanleiding van bisschoppelijke maatrege-
len tegen kerkvernieuwende initiatieven. 
Een kerk waarin gelovigen meepraten leidt 
volgens haar tot afkeurenswaardige en li-
berale toestanden. Zoeken naar nieuwe 
vormen en interpretaties en hertalingen 
van teksten en regels leiden tot verdunning 

van het geloof. De kerkelijke hiërarchie 
houdt daarom onveranderd vast aan de tra-
ditionele theologie. Daarom is het goed dat 
wij mensen die een nieuw licht brachten 
in onze kerk niet vergeten. Hun woorden 
en gedachten vormen een kostbare erfenis 
en geven richting aan nieuwe vormen van 
kerk zijn. Ter ondersteuning van alle gese-
culariseerde maar toch religieus zoekende 
mensen, citeer ik Jo Tigcheler vanuit zijn 
boek Vanuit Lukas bezien (Kok-Kampen, 
1994). ‘Als je de Schrift met geseculariseer-
de ogen leest, blijft er een kern aan religi-
euze ervaring over die geen geloofswaar-
heden en zekerheden biedt, maar wel een 
weg kan wijzen. 

Afschrapen
Daarvoor is het nodig dat je beelden, sym-

bolen, verhalen en woorden ontdoet van de 
korst van kerkelijke interpretaties en ook 
in de Schrift zelf als tijdgebonden durft be-
schouwen wat geen religieuze inspiratie 
meer biedt voor de vragen en noden van 
nu. Dan kunnen oude woorden nieuwe be-
tekenis krijgen en versleten symbolen hun 
oorspronkelijke zeggingskracht terugkrij-
gen. Gelukkig gebeurt dit steeds meer, bin-
nen en buiten kerkdiensten, in bijbelgroe-
pen en toerustingscursussen, in publicaties 
en voordrachten. En dan hoort het bij een 
bijbelse spiritualiteit om daarbij anderen 
niet te kwetsen of te shockeren, maar van 
de andere kant de geest ook niet te knech-
ten in welke theologie of spiritualiteit dan 
ook. Waar dat lukt, zie ik bij menigeen 
veel vreugde over het hervinden van de als 
verloren beschouwde bijbelse inspiratie.’

goede moed verdergaan en zichzelf niet 
afvallen. Ik vraag mij af wie straks ter 
verantwoording geroepen worden als we 
aankomen bij de Hemelpoort. Eén ding 
is zeker: samen met Petrus zal mijn oom 
de deur voor mgr. Mutsaerts wagenwijd 
openzwaaien. Hij sloot namelijk nooit 
iemand uit.

Jack Snackers
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Iedereen had zien aankomen, dat de zusters 
- gemiddeld oud en steeds minder in aantal 
- niet in staat zouden blijven het klooster te 
bewonen. Maar wanneer het zover is doet het 
zowel de mensen binnen als buiten het kloos-
ter pijn. Er gaat echter een lichtje op! De ge-
meente Veghel koopt het klooster en geleide-
lijk groeit het idee om het klooster dienstbaar 
te maken aan de hele Zijtaartse gemeenschap, 
groot en klein, jong en oud. Hoe en wat en 
‘wie zal dat betalen’, had nog wel wat voeten 
in aarde.

Mariakapel
Zuster Germana van Ravestein, laatste overste 
van het klooster, bleef in Zijtaart wonen; al-
leen al vanwege haar diverse taken in de Zij-
taartse parochie en gemeenschap. Zij had als 
zuster ervaren hoeveel mensen er in de kapel 
kwamen om even een kaarsje aan te steken of 
een weesgegroetje te bidden. ‘Als er nu eens 
een Mariakapel gebouwd zou kunnen wor-
den!’ dacht zij. Het kostte haar een tijdlang 
iedere zaterdag een pan soep en broodjes, 
maar de kapel kwam er! Dankzij de vrijwilli-
gers, dorpsgenoten met veel vakmanschap on-
der leiding van Bertus van den Tillaart en met 
hulp van Zijtaartse bedrijven konden op 20 
maart 2010 de fundamenten gelegd worden 
en had op 30 oktober van dat jaar de plechti-
ge inzegening plaats. Het houten Mariabeeld, 
vervaardigd door de bekende Bossche kunste-

naar Piet Verdonk (1901-1968), is afkomstig 
uit het klooster evenals het klokkentorentje, 
dat ruim honderd jaar op de kapel van het 
klooster stond. Hiermee is de band met het 
klooster duidelijk en bewaard gebleven. Het 
klokje klept iedere dag om zes uur ’s avonds 
en op Mariadagen ook nog ’s morgens om 
negen uur. Zo blijven vanouds vertrouwde 
geluiden en signalen doorklinken op de ru-
moerige dag van heden. Stichting Maria-ka-
pel Zijtaart draagt er zorg voor. 

Multifunctioneel
Begin 2010 mag met de verbouwing van het 
klooster begonnen worden. Wie er nu, eind 
2011 - mogelijk met het oude klooster in het 
achterhoofd - binnen stapt is in eerste in-
stantie een beetje beduusd. Het is zo mooi, 
zo veelzijdig en het oogt zo prachtig. Er is 
gebruik gemaakt van gedegen materialen, 
zowel antieke als moderne. De hele gemeen-
schap kan er terecht. Basisschool Edith Stein, 
het dorpshuis, de bibliotheek, gymzaal, kin-
deropvang en kinderdagverblijf, ze vinden 
er allemaal onderdak. De oude basisschool 
en het dorpshuis waren hard aan vervanging 
toe. Ze worden afgebroken en maken waar-
schijnlijk plaats voor woningbouw. De nog 
lege ruimtes in het klooster zullen zeker een 
goede invulling krijgen. Het klooster Zijtaart 
is een sprekend, bijna zingend voorbeeld 
geworden van Open Monumentendag 2011: 

Nel Beex

Oud verleden nieuw heden

In 2005 verlieten de zusters franciscanessen van Veghel na meer dan honderd jaar 
hun klooster te Zijtaart. Voor de zusters was dit een gevoelige beslissing en grote 
stap. Voor de mensen buiten het klooster weliswaar anders maar niet minder. Ver-
trouwd als ze waren met het klooster en de zusters vroegen zij zich af, wat er nu 
ging gebeuren en of het klooster dat geheel met het dorp vergroeid is zou verdwij-
nen. ‘Nee toch zeker’ zuchtte menigeen.

Jarenlang stond op de plek waar 
ik nu sta een bejaardentehuis. 
Mijn opa heeft de laatste jaren 
van zijn leven hier doorge-
bracht; hier is hij ook gestor-
ven. Rondom het tehuis lag 
een groot gazon met hoge en 
schaduwrijke bomen. Het tehuis 
is inmiddels afgebroken, omdat 
alle zorg - ook in ons dorp - 
gecentraliseerd wordt. Voor de 
bejaarden van nu geen schaduw 
van bomen meer, maar slechts 
koeling van klimaatregulering. 
Het merendeel van de bomen is 
omgezaagd; op deze plek zullen 
luxe huizen worden gebouwd. 
Waar niet?

Een stukje stronk steekt boven 
de grond uit: over niet al te 
lange tijd zal die met behulp 
van een graafmachine worden 
uitgegraven. De wortels leven 
nog. Dat is te zien aan de sap-
pen die op het oppervlak van de 
stronk verschijnen. De wortels: 
die zijn als het ware het hart 
van de boom. Alle uiterlijke 
franjes zijn hem afgenomen, 
maar verborgen onder de grond 
en onzichtbaar voor het oog is 
er nog volop leven. De levens-
motor is nog volop actief. En 
plotseling zie ik het als een 
beeld.

De wortels van de boom zijn 
wat het hart is voor mensen. 
Ook mensen wordt dikwijls 
van alles ontnomen. Soms is 
het de tijd die hen berooft van 
hun kracht en hun lichamelijke 
schoonheid. Soms is het de 
omgeving die ze elke wijze van 
groeien en bloeien onmogelijk 
maakt. Soms zijn het de toeval-
lige invloeden van het weer, 
die ervoor zorgen dat takken 
breken en de boom uit zijn 
evenwicht komt te staan. Maar 
uit de onzichtbare en verborgen 
herinneringen aan andere en 
betere tijden, kunnen altijd nog 
nieuwe verwachtingen ontstaan.

Je kunt de mens alles ontne-
men. Zolang de hartwortel nog 
klopt, de middelste boomwortel 
die loodrecht in de grond dringt, 
is er leven. En dus hoop. Laat 
de stronken dus nog iets langer 
staan. Asjeblieft ?

Hartwortels

Kapel verbouwd tot aula van de Edith Stein basisschool (© Foto: Jan van Oort)
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Oud gebouw, nieuw gebruik. Het heeft de 
gemeente Veghel, de provincie Noord-Bra-
bant en de Europese Gemeenschap wel-
iswaar een lieve duit gekost, maar die is 
niet voor de zwijnen gegooid. In Zijtaart 
is een parel geschapen. 

Nog meer pareltjes
Op de nieuwe binnenplaats van het kloos-
ter onder de magnolia staat het nieuwe 
Sint Caeciliabeeld van Margriet Kemper, 
beeldend kunstenaar en verbonden aan 
de Bossche St. Joost Academie. Zij heeft 
het beeld in Italië vervaardigd en Moniek 
Schepers uit Zijtaart stond er model voor. 
Om het beeld ligt een cirkel Belgisch hard-
steen waarin gebeiteld staat: Ik zag Ceci-
lia komen op een lentenacht, de Magnolia 
en ik hebben haar opgewacht. Bloesem en 
klanken vervlogen tot een nieuwe lente 
wacht’. Margriet heeft componist Fred Mo-
motenko gevraagd om een muziekstuk 
te componeren dat in het voorjaar van 
2012, wanneer de magnolia bloeit, voor 
het eerst zal worden uitgevoerd. Kinderen 
van groep acht van de Edith Stein-basis-
school - 28 in getal - hebben onder leiding 
van Pierre Cops - kunstenaar en docent 
bij Pieter Brueghel Kunst en Cultuur afde-
ling Veghel - de glas-in-loodramen van het 
klooster bestudeerd. Daarna hebben zij 
allerlei bloem- en bladmotieven ontwor-
pen, die Pierre heeft verwerkt in zestien 
gebrandschilderde raampjes die te bewon-
deren zijn in de flexruimte van de onder-
bouw van de school. Al blijf je er maar 
even, het werkt ontspannend.

Licht doorgeven
Zuster Germana en zuster Jacobia van 
Ham, overste van Veghel, hebben het 
klooster op 14 oktober 2011 - nog een 
keer - symbolisch overgedragen aan alle 
participanten van het gebouw door hen 
een kaars, symbool voor het licht, aan te 
reiken. ‘Het licht doorgeven door middel 
van een kaars is een prachtig gebaar voor 

de toekomst van dit klooster… In 1901 
maakte de basisschool ook deel uit van 
het kloostercomplex…Vandaag, de offi-
ciële openingsdag 14 oktober 2011 geven 
wij, zusters, deze brandende kaars door 
aan hen die met deze kloosterruimtes een 
nieuwe toekomst tegemoetgaan. De zus-
ters zijn altijd een krachtbron geweest 
binnen de Zijtaartse gemeenschap waar-
bij christelijke waarden van solidariteit 
en naastenliefde uitgangspunten waren 
in haar werk. Moge deze kaars symbool 
staan voor het doorgeven van het licht aan 
u allen…’

Koninklijke eer
Zij die bij alle overleg en handwerk als 
een spil tussen de werkgroepen in kerk 
en gemeenschap van Zijtaart functioneert 
is zuster Germana van Ravestein. Zijtaart 
heeft grote bewondering en waardering 
voor haar en het vele werk dat zij ver-
zet heeft en nog verzet. Tijdens de offi-
ciële opening van het Klooster mocht zij 
uit handen van burgemeester Ina Adema 
een koninklijke onderscheiding in ont-
vangst nemen. Ze had daarop totaal niet 
gerekend, maar zegt eerlijk er wel heel 
blij mee te zijn. ‘Nee, dit had ik echt niet 
verwacht, maar het is een prachtige er-
kenning. Ik ben er heel blij mee’. En de 
reactie van de Zijtaartse gemeenschap: 
‘Als iemand een lintje verdiend heeft, dan 
jij wel!’ Nu eind 2011 is er uit het oude 
klooster een nieuw juweeltje ontstaan dat 
dienstbaar is voor groot en klein, jong 
en oud. Werkelijk een metamorfose met 
behoud van het oude beeldbepalende ui-
terlijk. De gemeenschap Zijtaart verdient 
het klooster; het klooster dient het dorp 
Zijtaart. 

Zr. Germana van Ravestein ontving uit handen van burgemeester mevr. Ina Adema een koninklijke onder-
scheiding en een prachtig boeket (© Foto: Jan van Oort)

Zaterdag 15 oktober overleed te 
’s-Her togenbosch Hans Heymeijer 
na een op vele terreinen dienstbaar 
en betrokken leven te hebben geleid. 
Hans was ondermeer vanaf september 
1991 betrokken bij het bestuur van 
Stichting De Roerom. 

Donderdag 7 april 2005 is tijdens 
de vergadering van het Algemeen 
Bestuur afscheid van hem genomen 
en kwam er een einde aan een lange 
periode waarin hij als secretaris mede 
aan het roer van de stichting heeft 
gestaan. 
Bij dit afscheid, dat Hans op aandrin-
gen van allen gelukkig meer dan ééns 
heeft uitgesteld, sprak Jan de Beer, 
voorzitter ad interim, hem aldus toe: 
‘Een bestuur kan niet zonder van die 
bijzondere, noeste en stille werkers 
op de achtergrond die veel touwtjes 
in handen houden. Hans was binnen 
het bestuur zo iemand. Bescheiden op 
de achtergrond, uiterst nauwkeurig 
bezig met de secretariële werkzaam-
heden, maar ook krachtig sturend en 
stuwend voor vele andere activiteiten 
zoals de p.r. en de voorbereiding van 
de Roerom-avonden. Zijn betrokken-
heid bij het vele werk, zijn persoon-
lijkheid en enthousiasme zullen voor 
allen die tot op de dag van heden 
De Roerom in stand houden en een 
warm hart toedragen een sprekend 
en onvergetelijk voorbeeld zijn. Met 
hoge achting en heel veel dank zeg-
gen wij Hans dan ook gedag!’ 

Hans Heymeijer zij in licht, rust en 
vrede. 

De Roerom

Een man om van te houden

Hans Heymeijer 
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Excommunicaties in China
Vincent Hermans

Tijdens de jaarlijkse gebedsdag voor de 
kerk in China op 24 mei jl. in het Bel-
gische Banneux - daartoe door de paus 
opgeroepen in 2007 - preekt een jonge 
priester begeesterd over de huidige situ-
atie van de kerk in China. ‘Na de Cultu-
rele Revolutie (1966-1972) was de kerk in 
China dood. Maar er volgde een ware ver-
rijzenis en nu beleven wij er het pinkster-
feest dat de kerk in vuur en vlam zet. De 
Geest is duidelijk aan het werk in China. 
De kerk groeit er geweldig’.

Geen bemoeienis
China is volgens bepaalde bronnen de 
snelst groeiende christelijke gemeenschap 
ter wereld! Met voorbeelden toont de 
predikant aan hoe leken op de barricaden 
gaan als de overheid beperkingen wil 
opleggen aan de zogenaamde godsdienst-
vrijheid in het land. Op die politieke kant 
van de kerk gaat de predikant niet in. De 
overheid controleert het kerkelijke leven 
en eist van de bisschoppen aansluiting bij 
de in 1950 door de overheid opgerichte 
Patriottische Vereniging van Chinese Ka-
tholieken, die bepaald wordt door de Chi-

nese wet van ‘de drie zelf’s: zelfbestuur, 
zelfbeheer en zelfregulering. Bemoeienis 
van buitenaf - met name de paus - wordt 
niet geduld. 

Erkenning vragen
Sinds 1950 regelt de Chinese overheid de 
bisschopsbenoemingen. Maar de paus 
benoemt ondergrondse bisschoppen, die 
trouw zijn aan Rome. Willen de patriot-
tische bisschoppen dit dan niet? Steeds 
vaker zijn patriottische bisschoppen aan 
Rome - achteraf of vooraf - erkenning 
gaan vragen en krijgen die meestal ook. 
‘Nog zie ik voor me hoe een negentigja-
rige bisschop mij trots zijn bisschopsring 
toont die hij een paar jaar eerder na zijn 
erkenning van de paus ontving en zegt: 
‘Nu hoor ik er helemaal bij.’ Mag je mis-
schien zeggen dat ook de patriottische bis-
schoppen gewetensvol proberen er in een 
uiterst moeilijke situatie het beste voor de 
kerk van te maken? Maakt hen dat minder 
katholiek? Verdienen ook zij daarvoor niet 
juist groot respect?
 
Dialoog op gang
Tijdens ons bezoek aan China in 2009 
antwoordt een priester, overrompeld door 
mijn vraag hoe het staat met de rela-
tie tussen het Vaticaan en China: ’Heel 
goed’. Ik ben met stomheid geslagen. Hij 
vertelt hoe er de laatste jaren geen bis-
schoppen meer zijn benoemd, noch door 
China noch door het Vaticaan. Dit wijst 
er volgens hem op dat men met elkaar in 
dialoog is. En in 2010 volgen inderdaad 
tien benoemingen met goedkeuring van 
China én het Vaticaan. Blijkbaar is het 
China menens om haar adagium ‘een 
harmonieuze samenleving opbouwen’ 
waar te maken; ook kerkelijk. Maar schijn 
bedriegt…

Dialoog stokt
Op 8 november 2010 wordt plotseling 
een bisschop voor het diocees Chengde 
benoemd zonder mandaat van de paus. 
Acht naburige bisschoppen worden onder 
dwang gezet. Onder soms aangrijpende 
taferelen willen priesters en gelovigen 
de politie beletten hun bisschop mee 
te nemen om deze alleen door China 
benoemde bisschop te wijden. Daar blijft 
het niet bij. Een maand later komt in 
Peking de 8ste Nationale Vergadering van 
de patriottische katholieke kerk bijeen. 

Een ‘democratisch’ orgaan bestaande 
uit bisschoppen, priesters, religieuzen 
en leken, dat de hele katholieke kerk in 
China bestuurt en zelfs boven de bis-
schoppenconferentie staat. Beide organen 
zijn volgens Rome onverenigbaar met het 
katholieke geloof. De katholieke kerk is 
een apostolische kerk met bisschoppen 
aan het hoofd. Rome kan ook de bisschop-
penconferentie niet erkennen omdat hier 
geen ondergrondse bisschoppen deel van 
uitmaken en zij afhankelijk is van een 
ander orgaan. Tevoren heeft de paus zeer 
nadrukkelijk opgeroepen om niet aan 
deze vergadering deel te nemen. Tóch zijn 
er 45 bisschoppen - benoemd mét man-
daat van de paus - aanwezig. Er worden 
nieuwe presidenten gekozen voor beide 
organen. 

Klap in het gezicht
Alsof men de paus wil uitdagen, kiest 
men met grote meerderheid een ook door 
de paus benoemde bisschop tot voorzitter 
van de Vereniging van de Chinese Patriotti-
sche Katholieken en een alleen door China 
benoemde bisschop als president voor de 
Bisschoppenconferentie. De afgevaardigden 
kunnen kiezen uit één persoon die door 
de autoriteiten is voorgelegd via opste-
ken van de hand. Beide gebeurtenissen 
worden door de buitenwacht beschouwd 
als een klap in het gezicht van de paus. 
Blijkbaar is er bij de wijding in Chengde 
een plots einde gekomen aan de onuit-
gesproken stilzwijgende afspraak dat 
Rome voorafgaand aan een wijding haar 
mandaat geeft. 

Harde taal
En dan volgen op 29 juni in Sheshan 
- provincie Sichuan - en op 14 juli in 
Shantou opnieuw twee bisschopswijdin-
gen zonder pauselijk mandaat. Rome 
heeft beide kandidaten vooraf laten weten 
hen ongeschikt te vinden. Rome slaat met 
harde hand toe en voor eerst sinds 1958 
worden beiden geëxcommuniceerd. Rome 
laakt onverbloemd de praktijk van gods-
dienstvrijheid in China. En China slaat 
hard terug en veroordeelt de handelwijze 
van het Vaticaan met de gebruikelijke 
taal: inmenging in interne aangelegenhe-
den. De koude oorlog lijkt teruggekeerd. 
Het einde van de voorzichtige dialoog? 
Deskundigen spreken over een dieptepunt 
als in de jaren vijftig.

Wat is de achtergrond?
Vóór de bisschopswijding in Chengde was 
bekend dat de kandidaat een hoge func-
tie zou krijgen binnen de Patriottische 
Vereniging en men is bang dat de goed-
keuring wordt uitgelegd als sanctionering 
van dit orgaan. Ook de andere beide door 
Rome afgekeurde kandidaten hebben 

Vincent Hermans is freelance researcher van het Verbiest Instituut Universi-
teit Leuven en de Mgr. Schraven Stichting. Mgr. Schraven heeft als bisschop in 
China gewerkt en is daar vermoord. Als ver familielid van mgr. Schraven heeft 
Vincent Hermans China meermalen bezocht en is hij - begrijpelijk - zeer ge-
interesseerd in de lotgevallen van de kerk in China. De Roerom publiceerde 
al eerder bijdragen van Vincent Hermans over mgr. Schraven en de Chinese 
kerk.

De negentigjarige Mgr. Liu Jinghe van Tangshan, 
opvolger van de Nederlandse bisschop 
Frans Geurts cm uit Maashees.
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dergelijke hoge posities. Rome zelf wijst 
op andere ontbrekende kwaliteiten. Hoe 
moet het Vaticaan reageren op de illegale 
wijding? Het kerkelijk recht is duidelijk: 
excommunicatie. Er zijn de afgelopen 50 
jaar zoveel illegale bisschoppen gewijd en 
nooit volgde eerder een excommunicatie. 
Waarom nu wel? Zo’n stap druist regel-
recht in tegen het beleid dat de paus in 
2007 verwoordde in zijn brief waarin hij 
pleit voor verzoening en eenheid binnen 
de katholieke kerk in China. Voor de paus 
bestaat er maar één katholieke kerk in 
China, maar die is wel onderling verdeeld. 
Elkaar vasthouden en niet laten vallen, is 
het motto. 

Waarom harde lijn?
Bovendien kan het Vaticaan niet voorbij 
aan de omstandigheden waaronder deze 
wijding heeft plaatsgevonden, namelijk 
onder dwang. Het Vaticaan is er zich van 
bewust dat excommunicatie de onderlinge 
verdeeldheid en een eventueel schisma 
binnen de katholieke kerk alleen maar zal 
bevorderen. En toch volgen excommuni-
caties. Na de illegale wijding in Chengde 
komt nog een relatief milde, vastberaden 
en heldere reactie vanuit Rome: ‘De druk 
en beperkingen van buitenaf betekenen 
dat niet automatisch excommunicatie van 
kracht wordt’. Waarom daarna ineens zo’n 
harde lijn van Rome? Ook intern blijkt 
men het in Rome niet eens. Met name 
de kardinaal van Hong Kong, Joseph 
kardinaal Zen, wil een harde lijn van het 
Vaticaan. Hij maakt zich tot pleitbezorger 
van de ondergrondse kerk die een halve 

eeuw lang zwaar geleden heeft voor het 
geloof en de paus trouw gebleven is.

Pleidooi voor dialoog
Dialoog met China en samenwerking met 
de Patriottische Vereniging beschouwt hij 
als verraad aan de ondergrondse kerk. Hij 
zegt: ‘Katholieken moeten niet verzaken 
aan de principes van het geloof alleen om 
Peking te behagen’. Dialoog en compromis 
hebben een grens. Hij laakt de zogeheten 
oost-politiek van het Vaticaan ten aanzien 
van China. De dialoog die het Vaticaan 
in de jaren zestig en zeventig met de 
communistische landen in het oostblok 
aanging om meer speelruimte voor de 
katholieke kerk te krijgen, heeft de kerk 
daar alleen maar verzwakt. Met ongekend 
agressieve taal - in het openbaar door een 
kardinaal! - sabelt hij zijn tegenstanders 
neer die pleiten voor een voortzetting van 
de dialoog ondanks deze tegenslagen. Ook 
de onlangs op de Curie in Rome benoem-
de Chinese bisschop Mgr. Hon spreekt 
harde taal. Wel volgt vanuit het Vaticaan 
de wens met de regering een akkoord te 
bereiken en pleit het voor verdere dialoog.

De harde lijn 
Is het toeval dat de Nationale Vergadering 
van Patriottische Katholieken in Peking 
bijeen komt op de dag dat in Oslo de 
Nobelprijs voor de Vrede wordt uitgereikt 
aan de - afwezige - Chinese dissident Liu 
Xiabao? Als de gebeten hond reageert 
China op deze gebeurtenis. In het hele 
land worden dissidenten - schrijvers, jour-
nalisten, advocaten - opgepakt. Internet 
wordt zwaar gecensureerd. Het afgelopen 
jaar verhardt de sfeer in China en de 
dagen van het maoïsme en de Culturele 
Revolutie lijken teruggekeerd. China kent 
het hardste optreden tegen dissidenten 
sinds jaren. De opkomende revoluties 
in het Midden-Oosten leiden onder het 
Chinese volk tot oproepen om een eigen 
Jasmijnrevolutie tegen de autoritaire rege-
ring te beginnen. De autoriteiten reageren 
krampachtig. De laatste maanden worden 
ondergrondse huiskerken opvallend hard 
aangepakt en honderden gelovigen en 
predikanten gearresteerd. Ook priesters 
worden opgepakt en aan een ‘heropvoe-
ding’ onderworpen. Komend jaar wordt 
er een nieuwe president gekozen. Achter 
de coulissen is de verkiezingsstrijd al in 
volle gang en de huidige politici passen 
nog slechts op de winkel om opvolgers 
niet voor de voeten te lopen. Hoewel … 
premier Wen gedraagt zich de laatste 
tijd zo onorthodox, vooral in het buiten-
land. Verschillende keren pleitte hij voor 
hervormingen in China. Is hij in deze een 
eenling of is het een teken van een rich-
tingenstrijd in de Chinese politieke top? 
Gaan steeds meer gezagsdragers inzien 

dat economische vrijheid zich niet langer 
verdraagt met politieke ónvrijheid? Hoe 
kunnen de gigantische sociale problemen 
aangepakt worden zonder meer vrijheid 
aan de burgers? 

Naar een werkelijk schisma?
Moeten we de ontwikkelingen tussen het 
Vaticaan en China niet binnen de bredere 
context van de huidige ontwikkelingen in 
China zelf zien? Speelt het Vaticaan door 
haar harde opstelling van excommunicatie 
niet juist de ‘hard-liners’ in China in de 
kaart en versterkt het zo hun positie met 
alle gevolgen van dien voor de kerk in 
China zelf? Waarom zet het Vaticaan haar 
troef niet in op de politici die verande-
ringen voorstaan via dialoog? China wil 
de komende tijd doorgaan met wijding 
van illegale bisschoppen, want 40 van 
93 bisschopszetels zijn vacant. Volgen er 
dan nog meer excommunicaties? Kan het 
Vaticaan nog stoppen? Zo niet, legt Rome 
dan niet zelf de basis voor een werkelijk 
schisma in China? Terecht legt Rome alle 
nadruk op godsdienstvrijheid voor haar 
gelovigen - zoals in de grondwet veran-
kerd - zonder staatscontrole. Maar gods-
dienstvrijheid is een zaak die gelovigen 
- zo’n 300 miljoen - van alle religies in 
China aangaat. De katholieke kerk is met 
6 miljoen op een bevolking van 1,3 mil-
jard slechts een onbeduidende minderheid 
in China. Komen de excommunicaties van 
het Vaticaan bij de Chinese autoriteiten 
niet over als een ‘muis die brulde’? 

Mgr. Li Liangui van Xianxian. Onder dwang was 
hij medeconsecrator bij de bisschopswijding in 
Chengde. Tijdens de Nationale Vergadering van de 
Patriottische Vereniging in Peking dook hij onder. 
Later werd hij gearresteerd en moest een hersenspoe-
ling ondergaan. Hij werd voor zijn getoonde moed 
door Chinese katholieken uitgeroepen tot Katholiek 
van het jaar 2010.

Mgr. An Shuxin van Baoding. Hij maakte in 2010 
de overstap van ondergrondse naar bovengrondse 
bisschop en werd daarvoor fel bekritiseerd door 
kardinaal Zen van Hongkong. 
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Redactie

Berichten

Kerststallenexpositie

Voor de 27e keer wordt van vrijdag 9 
t/m zondag 18 december 2011 de Inter-
nationale Kerststallenexpositie in de St. 
Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan 28 te 
Amersfoort georganiseerd. De openingstij-
den zijn: zaterdagen 9.30-17.00; zondagen 
12.30-17.00; overige dagen 9.30-21.30 
uur. Tijdens de avonduren en op zaterdag 
en zondag zorgen zangkoren uit de wijde 
omgeving van Amersfoort voor een vocale 
omlijsting. Toegangsprijzen expositie: vol-
wassenen € 2,-; kinderen 4-12 jaar € 0,50; 
jonger dan 4 gratis. De opbrengst wordt 
gebruikt voor aangepaste speeltuintoestel-
len voor Kinderhospice De Glind, waar 
ernstig zieke kinderen kortere of langere 
tijd kunnen verblijven.
Informatie: www.sintansfridus.nl
Rob Bakker Vicarishoeve 1, 3834 XG 
Leusden   (033) 494 77 08 of  
06-53196016 
e-mail: rob@reflex-systems.nl

Hilde Kieboom

Hilde Kieboom, mede-oprichter van de 
Sant’Egidiogemeenschap in Antwerpen 
komt woensdagavond 14 december, 20.00-
22.00 u. spreken in de St. Lucaskerk, Lage 
Witsiebaan 91 Tilburg. In de Sant’Egidio-
gemeenschap zetten jonge mensen zich 

Life with a Mission

Zaterdagmiddag 26 november 2011 wordt 
in het klooster van de Redemptoristen in 
Wittem de bundel Life with a Mission. 
Cardinal Willem Marinus van Rossum 
CSsR (1854-1932) gepresenteerd. Sprekers 
zijn onder meer Frans Wijsen, Eduard 
Kimman, Adelbert Denaux en Vefie Poels, 
schrijfster van de biografie van Willem 
van Rossum. Op 27 november is het 
precies honderd jaar geleden dat Willem 
van Rossum kardinaal werd. Life with a 
Mission verschijnt als speciaal driedub-
belnummer van Trajecta. Voor Wittem is 
gekozen omdat Van Rossum er student, 
docent, prefect en rector was, het klooster 
ingrijpend verbouwde en er een fraaie bi-
bliotheek inrichtte. Hij is er ook begraven. 
Informatie en aanmelding voor deze dag 
zie de website www.cardinalvanrossum.eu

De Schepping van de Aarde

Zaterdag 3 december 18.30 u.- 20.00 u 
oecumenische viering in de Eindhovense 
studentenkapel, Kanaalstraat 6, Eindho-
ven. De overweging wordt gehouden door 
Peter Nissen. Informatie: (040) 244 40 78; 
sove@dse.nl 

Mark Smeets

Het Limburgs Museum toont tot en met 4 
maart 2012 een selectie uit het werk van 
Mark Smeets (1942-1999), jarenlang ge-
zichtsbepalend illustrator van NRC-Han-
delsblad. Het is voor het eerst dat de teke-
ningen van Mark Smeets worden getoond. 
De presentatie loopt parallel aan de expo-
sitie Venlo Vennelo Sablones - Twintig eeu-
wen wonen aan de Maas. Smeets woonde 
in Amsterdam. Op vakantie in zijn ouder-
lijk huis te Baarlo in 1998 werd leukemie 
bij hem geconstateerd. Na een korte ople-
ving holde zijn gezondheid achteruit. Op 
7 september 1999 tekende hij een vier-
kanten toren, die hij Allerlaatste kasteel 
noemde. De dag erna kwam de arts voor 
het laatst aan zijn ziekbed. Toen Mark 
Smeets opgebaard lag, stopte broer Luuk 
potlood en pen in het borstzakje van zijn 
colbert. Voor je weet maar nooit!

Limburgs Museum Keulsepoort 5, 5911 BX 
Venlo; www.limburgsmuseum.nl

Een kerk voor de bijl

Bij de Roermondse Galerie Vrijveld Kunst 
van Joof Oosterbaan vormt een grote 
ladder met treden van gekleurd glas de 
eyecatcher. Het is het beeld Geen bereiken, 
ook geen niet-bereiken van de Nijmeegse 
kunstenaar Jan Tregot. Tregots werk valt 
op door het gebruik van veelzijdig mate-

riaal en oude gebruiksvoorwerpen. Zijn 
sculpturen verschillen sterk van grootte, 
maar komen overeen in de zorgvuldige 
afwerking en de levensbeschouwelijke 
beeldtaal. Jan Tregots werk is zeer her-
kenbaar maar moeilijk te interpreteren. 
Bijvoorbeeld de loden kerk waarin een 
bijl is geslagen. Spreken zonder hart heet 
het. Een aanklacht tegen de christelijke 
kerk, de huidige kerk of maakt de bijl de 
kerk niet kapot, maar houdt hij haar juist 
scherp of tegen? De solo-expositie Jan 
Tregot is te bezichtigen van 8 oktober t/m 
26 november op vrijdag en zaterdag van 
14.00 tot 18.00 uur. 

Galerie Vrijveld Kunst, Dr. Philipslaan 2, 
Roermond; www.vrijveldkunst.nl

Op pelgrimspad

Zondag 27 november 9.15 u. - 14.00 u. 
wandeling van 7/8 km in franciscaanse 
sfeer. Verzamelen in Catharinakerk, Kerk-
straat 1, Eindhoven, via achterzijde te be-
reiken. Na een korte viering vertrek naar 
een parkeerplek. Vanaf daar een uurtje 
wandelen door de Brabantse natuur naar 
onze bestemming. Na een korte bezinning 
en lunchpauze - zelf meebrengen - terug 
naar de auto’s. 

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

Hilde Kieboom

naast hun gezins- en beroepsleven in voor 
de arme en eenzame mensen in hun ei-
gen stad. Hilde Kieboom vertelt over haar 
vriendschap met de armen. Tilburg laat 
zich graag door haar inspireren. 
Bijdrage: € 3,-. Meer informatie over de 
Sant’Egidiogemeenschap vindt u op 
www.santegidio.be

Jan Tregot Spreken zonder hart
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Redactie

Boeken

Kerstverhalen

In Rondje wereld Kerstverhalen heeft pre-
dikant Bob Hartman drie soorten kerstver-
halen voor kinderen vanaf zes jaar bijeen-
gebracht: kerstverhalen uit de bijbel, ver-
halen over kersttradities uit allerlei landen 
en kerstverhalen en kerstlegenden uit de 
hele wereld. Achter in het boek worden 
suggesties gegeven om de verhalen niet 
alleen auditief te beleven maar ook uit te 
beelden. De thema’s van de meeste verha-

van deemoed in de palliatieve zorg. Wie 
geen vaktheoloog is zal vooral door deze 
laatste hoofdstukken aangesproken wor-
den. Andere hoofdstukken lijken meer ge-
schikt voor een studiedag van theologen 
dan voor een breder publiek. Opvallend is 
dat daarbij uitsluitend het klassieke gods-
beeld gehanteerd wordt en dat een poging 
ontbreekt om de deemoed Gods in ver-
band te brengen met nieuwere godsbeel-
den. Van den Hoogen merkt het fijntjes op 
in de slotzin van het boek: de spiritualiteit 
van de deemoed nodigt misschien wel uit 
om de vraag te stellen hoe God bestaat. 

Jef De Schepper

Krijn Pansters & Willem Marie Speelman (red.) 
De deemoed Gods. Verkenningen in het licht 
van Franciscus van Assisi. Valkhof Pers 2011 

ISBN 978 90 5625 347 9; 213 blz. € 16,95

Ego-document

De auteur leidde dertig jaar lang het le-
ven van een celibataire kloosterling, als 
lid van de congregatie van de Salesianen. 
Deze paters zijn de laatste jaren in het 
nieuws geweest vanwege de aan het dag-
licht gekomen seksuele misbruiken in de 
jeugdinstellingen die door hen werden ge-
leid. Eigenlijk al vanaf het begin dat die 
wantoestanden bekend raakten. Hoewel 
Ben Strik (1923) al weer ruim dertig jaar 
geleden zijn congregatie verliet, afstand 
deed van het celibataire priesterschap en 
in het huwelijk trad, lijkt het erop dat hij 
met zijn boek een zekere mate van tegen-
wicht wil bieden: er waren en zijn nog al-
tijd talloze celibatairen die buitengewoon 
verdienstelijk werk verrichten. Sensatie-
zoekende media hebben daar nauwelijks 
aandacht voor. ‘Dat wilde ik rechtzetten 
met mijn boekje’, zegt Strik en hij laat 
dat tegenwicht zien aan de hand van zijn 
eigen, reeds lange leven, vooral ook als 
priester in Brazilië. Of hij de vraag die als 
ondertitel van het boek dient in zijn volle 
draagwijdte beantwoordt, valt te betwij-
felen. Het boek is dan toch meer een ego-
document, maar daarom zeker zo interes-
sant.             Lambert van Gelder 

Ben Strik Celibaat in het juiste licht - Wat is er 
mis gegaan in de R.-K. Kerk? Brasilhoeve 2011

ISBN 978 90 8145 772 9; 95 blz.

Oud worden

Anna Metz heeft een boekje uitgegeven 
met gedachten van en bij oudere men-
sen die de controle over hun leven ver-
liezen. Ze is daarbij heel dicht bij deze 
mensen, soms tot in hun eigen hoofd. Ze 
verwoordt deze gedachten met een mini-
mum aan woorden en heel veel wit, zoals 
op de achterflap staat: ‘op fluistertoon, als 

in een religieuze ruimte’. De sfeer is inder-
daad zeer religieus, ook al komt het geloof 
slechts af en toe uitdrukkelijk ter sprake. 
Of je dit gedichten noemt hangt af van de 
eisen die je daaraan stelt. In ieder geval 
spreken deze teksten sterk aan en roepen 
ze intens de dramatiek van het oud wor-
den op.      Jef De Schepper

Anna Metz Overkant, Valkhofpers 2011
ISBN 978 90 5625 363 9; € 9,95; ook te 

verkrijgen bij de auteur: (024) 322 82 85 of 
anna.metz@planet.nl

Een bijzondere reisgids

Moet De Roerom aandacht besteden aan 
reisgidsen ? In het algemeen wellicht 
niet, maar De andere Elzas, reisgids voor 
de bewuste bezoeker mag mijns inziens 
daarop een uitzondering zijn. Het gaat in 
deze gids van dik 300 bladzijden niet al-
leen over landschappen, kastelen, kerken 
en rivieren. Alle aandacht wordt besteed 
aan de historische betekenis van de El-
zas in het verleden en in de moderne tijd. 
Chris Doude van Troostwijk is theoloog 
en filosoof en woont in een bergdorpje in 
de Elzas. Hij heeft met Een andere Elzas 
een zeldzaam inhoudrijke en mooi geïl-
lustreerde reisgids geschreven die ik thuis 
in de huiskamer zowat helemaal geboeid 
heb gelezen. Dit zou ik iedereen, die met 
deze gids naar de Elzas wil, aanraden: 
maak je middels deze gids vertrouwd met 
de rijkdom van de Elzas voordat je erheen 
reist.       Peer Verhoeven

Chris Doude van Troostwijk De andere Elzas 
Reisgids voor de bewuste bezoeker

Meinema Zoetermeer 2011
ISBN 978 90 2114 257 9; € 24,90

len zijn bekend. Wie naast de versie van 
Rob Hartman ook andere versies wil le-
zen vindt op p. 128 een bronvermelding. 
De verhalen zijn vlot geschreven en niet 
te lang. Nog iets minder woorden en meer 
aan de fantasie van de kinderen overlaten 
zou mijns inziens de verhalen nog sterker 
maken. Desalniettemin een boek dat wel-
kom is, mooi is uitgegeven en door Krisz-
tina Kállai Nagy fraai geïllustreerd. 

Peer Verhoeven 

Bob Hartman Rondjewereld Kerstverhalen, Ark 
Media 2011; ISBN 978 90 3388 395 8; € 16,50 

Deemoed

Voor christenen is deemoed een cruciale 
deugd. Met deze stelling begint dit boek, 
dat samengesteld werd naar aanleiding 
van een studiedag van het Franciscaans 
Studiecentrum. Deze stelling is wellicht 
op dit moment meer dan ooit waar voor 
de katholieke Kerk, nu ze op allerlei ma-
nieren haar geloofwaardigheid bij men-
sen heeft verloren. In het slotartikel komt 
Toine van den Hoogen tot het besluit dat 
deemoed ook een vorm van spiritualiteit 
is die geschikt is voor onze pluralistische 
21ste eeuw en dat ze niet in tegenspraak 
hoeft te zijn met een gezonde assertiviteit. 
Het meest treffend komt dit naar voren 
in de bijdrage van Carlo Leget over de rol 
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Nel Beex

Uw parochieblad

Leren van elkaar

Iedere keer weer zie ik uit naar de paro-
chiebladen. Wat bieden ze? Wat kan er uit 
geleerd worden? Hoe creatief is een ander?
Parochienieuws, Pastorale Eenheid Hei-
lig Kruis Nuenen en de Protestantse kerk 
Nuenen hebben dit werkjaar gekozen 
voor het thema Raken aan het geheim. ‘In 
het alledaagse leven zou je dit kunnen be-
grijpen als geraakt willen worden door of 
open willen staan voor Gods opdracht aan 
ieder van ons om verantwoordelijkheid te 
nemen voor de samenleving ... Afhankelijk 
van de levensfase waarin we zijn hebben 
we tijd, energie, levenservaring, nieuwsgie-
righeid, werkkracht, genegenheid en noem 
maar op te bieden en daarmee kunnen we 
de vragen om hulp, aandacht, belangstel-
ling, troost, begeleiding, tegemoet treden ... 
De centrale gedachte is, dat samen leven 
alleen goed kan als je ook van elkaar wilt 
leren, als je wilt openstaan voor wat de 
ander vraagt en voor wat de ander te bie-
den heeft….’ Een zinvolle levensopgave; 
probeer het maar eens uit.

Voor wie in Tilburg of omgeving woont, 
kan 19 november van 19.00 - 23.00 uur 
op bezoek gaan in kerken, kapellen, mos-
keeën en synagogen. Mooi Meegenomen, 
Parochie Heikant-Quirijnstok kopt. ‘Nacht 
van de religies: Langs bakens van licht. ... 
Ze bieden een programma aan, waarmee ze 
iets van hun inspiratie en gebruiken laten 
zien. Iedereen is welkom op deze avond… 
In Tilburg-Noord nemen de twee parochies 
van Heikant-Quirijnstok en Montfort, Het 
Ronde Tafelhuis, De norbertijnen van De 
Schans en hun vrienden van Prémontré, Het 
Heiligdom van Peerke Donders, Inloopcen-
trum Het Kruispunt van de Gereformeerde 
Gemeente en het Islamitisch Centrum aan 
de Benatzkystraat deel aan deze bijzondere 
avond. Deze groeperingen hebben in overleg 
met elkaar een afwisselend programma ont-
wikkeld ...’ Voor heel Tilburg wordt een af-
zonderlijk programmaboekje gepubliceerd:
www.nachtvandereligiestilburg.nl 

Hoe ga je om met ziekte en beperkingen? 
Hatice Kocyigit, lijdend aan een ernstige 
spierziekte geeft ons een inkijkje. In De 
Apostelbode van de Twaalf Apostelen, Al-
verna etc. ‘…. Tranen. In de bal zie ik mijn 
toekomst; in de zon denk ik aan mijn mooi-
ste herinneringen; met de maan bespreek ik 
al mijn ellende; met de regen wil ik wedden 
dat ik meer tranen heb laten vallen.’ Met 
dit gedicht begint zij haar ‘Dagboek van een 
dapper meisje’. Een dagboek, dat vier jaar 
geleden uitkwam en dat veel indruk heeft 
gemaakt op zieken en gezonden. Een ver-
haal over tegenslag en moed ... Een progres-
sieve spierziekte schopte haar hele leventje 
en haar droom om sportlerares te worden in 
de war. Maar dapper ging zij de strijd aan 
... Hatice droeg haar boek op aan alle zieke 

mensen … Maar ook met een boodschap 
voor artsen. Zeg nooit dat iets bij patiën-
ten tussen de oren zit. Laat ze nooit alleen 
achter met slecht nieuws en leef met je pa-
tiënten mee. Ze komen niet voor niets naar 
jullie toe.’ Echt een dappere meid om zo vol 
te houden!

In Van Onder de toren St. Antonius abt 
Eerde laten ze zien, dat ze met de rugzak 
vol uiterst waardevolle bagage, gekregen 
van Harrie Hamers z.g., verder kunnen 
gaan.’We zijn dit jaar bezig geweest met 
de voorbereiding op het Vormsel. We heb-
ben gesproken over: Wat viert de kerk in 
de loop van het jaar? We hebben gelezen 
en gekeken naar verhalen uit de bijbel 
en uit het boek ‘De Gouden Sleutel’. We 
waren bezig met het vastenproject Plant 
iets moois voor een ander met een geza-
menlijke solidariteitsmaaltijd en gerech-
ten uit de Filippijnen ... We bezochten de 
voedselbank in Veghel. We mochten mee-
helpen met het maken van pakketten … 
In de Vredesweek stonden we stil bij het 
thema: Elke mens heeft recht op een veilig 
bestaan en toen was het 6 november, de 
dag van het Vormsel…’ Behalve de groep, 
die de jonge mensen voorbereidt op het 
Vormsel, kent Eerde nog veel meer zeer 
actieve groepen.

Christus Hovenier pastorale Eenheid 
Veldhoven heeft een leuk initiatief. ‘Roe-
felen. Het woord staat niet in het woorden-
boek, maar is Vlaams voor het snuffelen 
van vogels: het betekent ergens aan rui-
ken. In Veldhoven is roefelen al ingebur-
gerd: jaarlijks is er een roefeldag, waarop 
kinderen van de basisschool aan allerlei 
zaken gaan snuffelen, inclusief de kerk. ... 
Er waren 48 kinderen, die in groepjes van 
vier een rondleiding kregen door de Maar-
tenskerk. Deze kerk spreekt de kinderen 
toch iets meer aan dan een van de andere 
kerken. … Het werd in ieder geval een ge-
zellige dag. De kinderen waren enthousiast 
en stelden veel vragen, hoe jong ze ook wa-
ren. Na de rondleiding konden ze nog een 
quiz invullen met vragen over onze kerk 
en ons geloof. Veel kinderen hadden daar-
bij nul fouten; twee hadden het geluk dat 
zij uitgeloot werden. Intussen hebben zij 
een prijsje ontvangen.’
Misschien een idee om na te volgen! Met 
welke term dan ook!

Ook in De Christoffel Veghel een prachtig 
idee. Dit keer voor de stoere binken. ‘ M25. 
Waar komt M25 vandaan? M25 staat voor 
een deel uit de bijbel, namelijk Mattheus 
hoofdstuk 25… In andere woorden heet het, 
help je medemensen. Mensen die zelf geen 
boodschappen kunnen doen, met de avond-
vierdaagse meelopen en mensen helpen 
die in een rolstoel zitten. Ook kun je in de 

winter met mensen lopen die als het glad is 
hulp nodig hebben. Voor wie? Ben je tussen 
de 14 en 18, wil je iets doen voor de men-
sen om je heen? Dan heb je nou de kans om 
dat te doen! M25 is een organisatie voor je 
medemens. Ongeacht geloof, rijkdom, haar-
kleur, dik of dun. M25 is voor iedereen De 
oprichter Hans van Bemmel is sinds kort di-
aken van Veghel. Heeft in Delft ook al M25 
succesvol opgezet!’ Wie voelt zich aange-
sproken?

En wat gebeurt er in Valkenswaard Heili-
ge Nicolaas? ‘Met aandacht leven’ was het 
thema voor de lichtviering in september. 
In Kerkvalk wordt dit thema uitgediept. 
‘Het is niet altijd gemakkelijk met aandacht 
te leven. Je bewust te zijn van belangrijke 
en minder belangrijke zaken, dingen los 
te laten, aandacht te hebben voor waar je 
mee bezig bent. Een levenshouding, rust of 
meditatie zijn begrippen welke hiermee te 
maken hebben. Voor ieder is de invulling 
van met aandacht leven verschillend. Met 
trefwoorden is hier in de viering verder op 
ingegaan. De data van andere vieringen uit 
de cyclus zijn 20 november, 18 december, 29 
januari. 26 februari en 25 maart. Allemaal 
zondagen, aanvang 19.15 u. in De Ontmoe-
tingskerk, Julianastraat 12, Valkenswaard. 
Na de viering is er voor de liefhebbers een 
kopje koffie of thee. U bent van harte wel-
kom.’ Misschien een idee! 

Parochieblad, Sint Norbertus Berlicum 
Middelrode. ‘…. Als laatste maaltijd tij-
dens een weekend kamperen met een groep 
vrienden samen, is het een gewoonte gewor-
den om pannenkoeken te eten: grote die als 
een pizza worden gesneden. Een mooie af-
sluiting van een weekend samen met vrien-
den: samen lachen, praten, eten, vooruit 
kijken en herinneringen ophalen. ... Deze 
ervaring kwam bij mij op toen ik las dat dit 
ook op de dag van Allerzielen in sommige 
streken gebruik is. Na de gezamenlijke vie-
ring in de kerk, het plaatsen van bloemen 
en aansteken van lichtjes op de begraaf-
plaats gaan de mensen samen ter afsluiting 
pannenkoeken eten; een eenvoudig gerecht, 
maar het brengt wel mensen bij elkaar ...’ 
Samen toch vooruit!
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Jeanne van Leijsen

Geef ons heden...

Ons dagelijks brood koop ik in ons eigen 
‘dorp bij Breda’ waar we nu sinds een 
jaar of vijftien wonen. Een prettig leefbaar 
dorp met maar liefst twee warme bakkers, 
van wie die ene dus mijn broodbakker is. 
Bij de andere haal ik dan banket. Je moet 
immers de plaatselijke middenstand steu-
nen, wil je het dorp leefbaar houden is 
mijn filosofie. Afgelopen maand was het 
feest bij mijn bakker. Het bedrijf vierde 
namelijk zijn 150-jarig bestaan. Een grote 
pagina in de regiokrant, samen met een 
glossy folder en een keur aan aanbiedin-
gen, heeft elke dorpsbewoner en ook de 
grote klantenkring daaromheen doordron-
gen van dit feestelijke feit. Ik lees over de 
aanleiding in 1861, toen ons dorp nog niet 
dit soort voorziening kende en nog een 
agrarische nederzetting was met meest 
boerderijen gebouwd op natuurlijke ver-
hogingen, die later uitgroeiden tot straat-
namen eindigend op -berg. Dat kun je nu 
nog zien, net als dat er nog veel bakhui-
zen op de voormalige erven zijn te her-
kennen. 

Maar nu ... toen dus. Net als op veel 
plaatsen elders in Brabant bemoeide de 
bisschop zich met deze nederzetting en 
vroeg aan één van de voorvaders van ons 
huidige bakkersduo om hier te beginnen 
met een bakkerij, een brouwerij, een her-
berg en een slagerij. Deze Cornelis slaag-
de goed in zijn opdracht en de geschie-
denis leert nu dat er volop gebouwd en 
getrouwd, gespaard en gebaard is. Zes ge-
neraties later staat er een pracht van een 
bakkerszaak in de navel van ons dorp en 
nog drie in de grote stad Breda, die alle-
maal het keurmerk ‘Echte Bakker’ mogen 
voeren. 

Op de plek van de voormalige herberg 
staat nu het woonhuis en waar de brou-
werij heeft gestaan, wordt momenteel een 
zogenaamd inbreidingsplan gerealiseerd. 

De slagerij is in de loop van de geschiede-
nis van de hand gedaan om zich te gaan 
toeleggen op verdere uitdieping van het 
bakkersambacht en uitbreiding van de 
dito handel. Dat onze bakker in 2005 het 
‘Lekkerste Brabantse Worstenbroodje’ 
bakte waarvan de receptuur strikt geheim 
is, vindt wellicht zijn oorsprong in deze 
geschiedenis van anderhalve eeuw. Ik 
koop er twee voor de prijs van € 1.50, wat 
ook de feestprijs is van een 19de-eeuws 
krentenmikje, vijf kadetjes uit de Franse 
tijd, twee vooroorlogse brioches, een Gil-
dekorn uit medio 20ste eeuw en feestge-
bak anno 2011. Van harte!

En als u dit leest, heb ik ook al Hubkes-
brood gegeten, dat mijn bakker altijd op 
3 november bakt en dat vervolgens in alle 
vroegte laat wijden door de pastor of zijn 
vertegenwoordiger. Een traditie die ik al 
vanaf mijn prille jeugd ken, omdat de pa-
troonheilige van de parochiekerk waartoe 
mijn school behoorde, de heilige Hubertus 

was en het de enige dag van het jaar was, 
dat wij gelegitimeerd de koeien in de stal, 
de varkens in het hok en de kippen in de 
ren mochten laten delen van onze boter-
ham. En die was ook nog eens gewijd! 
Mijn broertje smeerde er altijd nog pin-
dakaas op, want ook gewijd droog brood 
vond hij nergens naar smaken. Wij kre-
gen die avond altijd ‘luie-wijven-pap’, een 
soort vlugklare broodpap, omdat er im-
mers altijd teveel brood overbleef.

En dan de afwas…

Wat er ook vaak overbleef, als ik nu in 
gedachten weer een reis naar mijn jeugd 
maak, was de afwas. En zeker op maan-
dag als mijn moeder de hele dag in de 
weer was met het vuile goed van een boe-
rengezin van acht mensen. Wat had ik 
een hekel aan de maandag als ik dan die 
stapel met vaatwerk zag. Wat had ik toen 
graag een afwasmachine gezien. Maar…
onvermoeibaar als mijn moeder was, nam 
ze iedere maandag iemand anders van ons 
bij de hand, stak die dan een droogdoek 
toe, terwijl ze zelf in een handomdraai het 
aanrecht vol zette met ‘bezeepsopt’ ser-
vies- en bestekgoed. Later maakten wij er 
grapjes over wie er nu weer voor ‘Afwas-
kwast’ moest spelen. Ondertussen onder-
hield onze moeder ons stevig over het één 
of ander uit het ‘grote’ leven. Zo ben ik-
zelf tijdens de afwas of eigenlijk tijdens de 
afdroog, voorgelicht en verder onderricht 
over waarden en normen van die tijd. En 
nu blijkt, dat ook die traditie is doorge-
gaan, want het meeste opvoedwerk mijn 
kinderen aangedaan, is verricht vanach-
ter het aanrecht. Die klus is inmiddels ge-
klaard en wordt de vaat nu weer te vaak 
en te lang opgespaard, bij gebrek aan een 
‘afwaskwast’. Geef ons heden … een af-
wasmachien!Nel Donkers vaat (© Foto’s Jac van Leijsen)
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Kunstkapel

Cees Remmers

Op een geluidswal in Leid-
schenveen zag ik een paar jaar 
geleden tot mijn verrassing een 
kerkachtig kapelletje staan. 
De eerste de beste gelegenheid 
ging ik van de weg af om dit 
nader te bekijken. Leidschen-
veen is namelijk een Vinex-
locatie in de gemeente Den 
Haag. Daar verwacht je van al-
les, maar een kapel? Boven op 
een geluidswal? Het bleek een 
kunstwerk, een kunstkerkje 

volledig voor ogen toen in 
Dongen aan de Bolkensteeg 
een nieuw kunstwerk was ont-
huld. Op de fundamenten van 
een voormalig kapelletje was 
een nieuw kapelletje gebouwd, 
als kunstwerk, gemaakt van 
het roestige cortenstaal. Op de 
voorzijde staat pontificaal een 
kruis. Op zichzelf al een zeld-
zaamheid, want waar zie je 
tegenwoordig nog een nieuw 
opgericht kruis? Helaas ont-

breekt bij dit kunstkapelletje 
elke informatie over het hoe 
en waarom. Een gemiste kans, 
want wie niet weet heeft min-
der waardering en zorg. Van 
de andere kant is het een boei-
end gegeven dat kunstenaars 
zich tegenwoordig laten in-
spireren door het christendom 
Zoals tienduizenden collega’s 
in tweeduizend. Het kunst-
kerkje en de kunstkapel staan 
in een mooie traditie. 

* ‘Christelijk leiders zullen 
met meer autoriteit spre-
ken als ze vaker zeggen ‘Ik 
weet het niet’.
T. Radcliffe o.p.

* ‘Als je de vrede wilt be-
waren moet je jezelf vaak 
geweld aandoen.’

* ‘Ik heb een verleden om 
te vergeten maar geen toe-
komst om over te dromen.’
Een vluchteling

* ‘Het lijkt erop dat 
sommigen zich drukker 
maken om onze Moeder de 
Kerk dan om onze Vader in 
de hemel.’
Uit een zondagse preek

* ‘De kerk moet zich eerder 
op haar gemak voelen in de 
marge van de samenleving 
dan midden in de wereld. 
Dat kan een bron van 
kracht zijn. Als je werkt in 
de marge heb je minder te 
verliezen, je bent mobieler 
en lichtvoetiger.’
James Kennedy (in Trouw)

* ‘De hel is een plastisch 
beeld om te zeggen: Het 
kwade heeft geen toe-
komst.’
Edw. Schillebeeckx

* ‘De Kerk moet zich altijd 
willen vernieuwen; christe-
nen hebben steeds beke-
ring nodig. Waar dat besef 
ontbreekt, sterft de Kerk af. 
Waar dit geloof leeft, heeft 
de Geest alle ruimte.’
Bisschop Jan Bluyssen

* ‘Saamhorigheid is een 
groot goed maar eenvor-
migheid is zowel de dood 
in de pot als de dood in 
de kerk. Of zoals Paulus 
zegt: In feite zijn er vele 
ledematen maar slechts 
één lichaam…het oog kan 
niet tot de hand zeggen ‘Ik 
heb je niet nodig’. Mensen 
aanvaarden een ander als 
zij zich ook door die ander 
aanvaard weten.’
Uit Wat ons ter harte gaat 
(31 dekens in 1985)

en ik noteerde dit als 
een nieuw woord. 
Op de terugweg naar 
huis in het zuiden 
des lands waren mijn 
gedachten steeds bij 
dit object, dat nooit 
meer uit mijn herin-
nering is verdwenen. 
Terwijl ik mezelf 
toch wel eens gecon-
fronteerd zie met ver-
geetachtigheden die 
ik gekscherend ‘altz-
heimer light’ noem. 
Ik lach een zekere 
angst weg. 

Onlangs kwam het 
kunstkerkje me weer 


