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‘Laat degene die de wereld in beweging wil zet-
ten zich uitspreken en zelf in actie komen’, zei 
Socrates in de vijfde eeuw voor Christus. En hij 
had gelijk. Soms hoor je mensen zeggen dat het 
niet uitmaakt wat ze doen of zeggen. Er wordt 
toch niet geluisterd. Maar iedere verandering 
begint klein. Bij een mens.
Ruim een jaar geleden werd ik als wethouder 
in Oss gebeld door een ambtenaar uit Den Haag 
met de vraag of we geen ‘koplopergemeente’ 
wilden worden voor wat betreft homo-emanci-
patie. ‘Natuurlijk niet’, zei ik. ‘In Oss worden 
homo’s niet gepest of gediscrimineerd. Voor 
problemen die niet bestaan ga ik geen oplossing 
zoeken.’ Hoe naïef kun je zijn … Ik ben me pas 
druk gaan maken over homo-emancipatie toen 
bleek dat er voor de opening van de tentoon-
stelling De roze loper in verzorgingscentrum De 
Wellen geen homoseksueel te vinden was die 
voor zijn geaardheid wilde uitkomen. Seksuele 
voorkeur verandert niet naarmate men ouder 
wordt, denk ik. Dat er niemand te vinden was 
had dus een andere oorzaak. En ik herinnerde 
me plots gesprekken met collega’s op school die 
niet openlijk homoseksueel waren, omdat dit 
het lesgeven aanmerkelijk zou bemoeilijken.

Ergens hadden die leraren gelijk. Van een gym-
lerares die eens van een leerlinge te horen 
kreeg dat ze niet door een vuile pot opgevangen 
wenste te worden ... tot een collega wiens ou-
ders van mij ‘eisten’ dat hij geen mentor meer 
mocht zijn. Natuurlijk zijn de leerling en de 
ouders terechtgewezen. Natuurlijk ook stellen 
scholen in die zin de norm. Maar toch ... Wie 

worstelde er tijdens zijn puberteit niet met zijn 
seksualiteit? Ik wel. Ik vroeg me als veertienja-
rige af of ik niet veel te lang en veel te dun was 
om een meisje te vinden. In de puberteit is ie-
dereen kwetsbaar. Maar ik hoorde om mij heen 
geen grappen over mijn geaardheid. Niemand 
zei na de voetbaltraining tegen mij dat ze de 
zeep in de douche niet zouden oprapen zolang 
ik er onder stond. Het is juist in de puberteit be-
langrijk te weten dat je er mag zijn. 

Het is belangrijk te weten dat de wereld op je 
zit te wachten. Dat je precies zo geschapen bent 
als God het heeft bedoeld. En het is de taak, de 
dure plicht, van ieder mens dit een ander te la-
ten merken. Het is niet voldoende ‘tolerant’ te 
zijn. Het is belangrijk je in woord en daad uit te 
spreken!
‘You can’t start a fire without a spark. Zonder 
vonk kun je geen vuur maken’, zingt Bruce 
Springsteen. Daarom ben ik de website 
www.zodoenwedatinoss.nl gestart. Een site 
waarop bekende en minder bekende Ossenaren 
aangeven geen enkele moeite te hebben met ie-
mands geaardheid. En dit expliciet uitspreken 
zouden we allemaal moeten doen. Spreek je uit!

R.P.

Een menswaardig bestaan 
zal pas lukken wanneer 
de mensen hun eenheid 

met alles en allen 
gaan voelen en beleven.

(Willigis Jäger osb) 

Zien

Daar gaan 

de mensen voorbij 

en verbaasd kijken ze

naar de bergtoppen,

de brede stroom

van enorme rivieren,

de eindeloos wijde ronding

van de oceaan 

en de loop van de sterren -

zichzelf 

zien ze echter niet

en elkaar ontmoeten 

doen ze

zonder verbazing.

Augustinus (354-430)

De Roerom van april 2013 
herdenkt dankbaar Hans 
Wildervanck, die zijn edel-
steentje aan De Roerom 
heeft bijgedragen (10). Ook 
gedenken we, na alle aan-
dacht voor bisschopspaars 
kardinaalsrood en pausen-
wit, Jan Bechtold die in 
zijn daagse kloffie mens 
en wereld trouw heeft ge-
diend (11). Zeer lezens-
waardige bijdragen van 
onze vaste medewerkers 
(1.4.6.7.8.14.22) en colum-
nisten (9.17.23). De keuze 
van Denis Hendrickx tot 
abt van Heeswijk heeft 
velen aangenaam verrast 
(12). Wat het zwijgen van 
de vrouwen na hun grafer-
varing nu nog kan oproe-
pen (15). De persoonlijke 
ervaring van een mens met 
een beperking (16) en de 
botte bijl die bisdom Den 
Bosch hanteert maakt de 
roep om kerkelijke leiding 
van ander gehalte steeds 
luider (17). De mening van 
een hooggeplaatste rechter 
(18). En de slotpagina om 
bij te komen (24). 

Redactie
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Brieven

Kerkelijke wetten
Naar aanleiding van de me-
ningsverschillen over de gang 
van zaken in de katholieke 
kerk, wil ik verwijzen naar 
enkele bijbelteksten, die in 
deze discussie nooit aan de 
orde komen en die misschien 
toch een wat ander licht op de 
zaak kunnen werpen. Want 
bij zulke aangelegenheden is 
het van belang te weten hoe 
de bijbel erover denkt. Hier-
bij komt de brief van Paulus 
aan de Galaten mij voor de 
geest. Deze teksten boeien 
mij, omdat Paulus, een Fari-
zeeër, heel goed thuis was in 
de joodse wetgeving. Precies 
daarom spoorde hij christe-
nen op, liet die gevangen zet-
ten en zelfs ter dood brengen. 
Dan - jaren na de dood van 
Jezus - krijgt hij een verschij-
ning die hem zo aangrijpt, dat 
hij als een blad aan de boom 
omslaat. Hij geeft zich hele-
maal over aan Jezus en vindt 
het zelfs niet nodig kennis te 
maken met Petrus en de an-
dere apostelen. Hij ging naar 
Arabië en ‘Pas na drie jaar 
ging ik naar Jerusalem om met 
Kefas - een andere naam voor 
Petrus, R.D. - kennis te maken 
en ben maar veertien dagen 
bij hem gebleven … Daarna 
ging ik naar Syrië en Cilicië 
(Gal. 1,18-21). Na verloop van 
veertien jaar ben ik weer naar 
Jerusalem gegaan samen met 
Barnabas en nam ik ook Titus 
mee. Ik ging op grond van een 
openbaring en legde hun het 
evangelie voor dat ik aan de 
heidenen verkondig - ‘hun’ wil 
zeggen: de mannen van aan-
zien afzonderlijk. Ik wilde er 
zeker van zijn dat ik niet voor 
niets had gewerkt of zou wer-
ken. Maar zelfs mijn metgezel 
Titus, hoewel een Griek, werd 
niet gedwongen zich te laten 
besnijden.’ (Gal. 2, 1-3) Maar 
de mannen van aanzien - hoe 
belangrijk ze precies waren 
interesseert me niet, voor God 
telt menselijk aanzien niet - 
hebben mij hoe dan ook niets 
opgelegd. (Gal. 2, 6)
Hierbij graag aandacht voor 
twee punten. Ten eerste. Be-
snijdenis was een van de be-
langrijkste joodse godsdien-
stige wetten. Paulus heeft er 
zich niet aan gestoord, omdat 

hij luisterde naar zijn gewe-
ten. Ten tweede. Voor God telt 
menselijk aanzien niet. Dit 
geldt volgens Paulus zelfs voor 
de leider van de kerk … ‘Maar 
toen Kefas in Antiochië geko-
men was, heb ik hem in zijn 
gezicht weerstaan.’ (Gal. 2,11) 
‘Wij weten dat de mens niet 
gerechtvaardigd wordt door de 
werken van de wet, maar al-
leen door het geloof in Jezus 
Christus.’ (Gal. 2,16) 

R. Dekkers, pr., 
Eindhoven

Waar doen ze het voor ?

Ik heb ze gezien, 
vrouwen die het koper 
doen blinken, banken boenen, 
vloeren schuren 
mannen die 
groen binnen sjouwen 
en licht eromheen.
Ik heb ze gezien, 
vrouwen en mannen 
die boekjes vouwen, 
bloemstukjes maken 
voor een medeparochiaan.
Ik heb ze gezien, 
pastor, diaken 
en heel veel mensen 
schouder aan schouder 
met respect voor elkaar
Ja, ik heb ze gezien.

Ik heb ze gehoord, 
vrouwen en mannen 
die zingen
vocalisten, solisten, 
sopranen met heldere stem.
Ik heb ze gehoord 
woorden van voorgangers
overwegingen van haar 
en van hem.
Ik heb het gehoord,  
het woord ter bemoediging
de gedachtenis aan hen 
die ons zijn voorgegaan 
Ja, ik heb het gehoord.

Ik heb het gevoeld,
de warmte en het vertrouwen
er samen voor gaan.
Ik ken het verdriet van 
niets kunnen maar ook 
de wil van dóór blijven gaan.
Ik ken het gevoel 
van zoveel lieve mensen
in een parochie bijeen
Ja, ik ken dat gevoel.

En toen ze me vroegen 
op het eind van het jaar
Waar doen ze het voor
Zei ik ... kom 
maar eens kijken
naar de stralen van voldoening.
Kom eens kijken 
naar Het Licht onder ons.

Els de Bruijn-van Oorschot
Hilvarenbeek

Wat hebben we lang naar jullie uitgezien!  (© Foto: Toon van der Heijden)



3DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 8 n APRIL 2013www.deroerom.nl

Peer Verhoeven

Liefde mijn religie

Er was een tijd 
dat ik mijn naasten afwees
als hun geloof niet het mijne was.

Nu is mijn hart in staat 
om alle vormen te aanvaarden ...
Want mijn religie is líéfde.

Waar de karavaan van de liefde 
ook heen trekt, háár weg 
is de weg van mijn geloof. 
(Ibn Arabi in Willigis Jäger Liefde)

Voorjaar

Bewust levende mensen hebben
dagen waarop zij even stilstaan
bij wat hen in ’t leven gevoelig raakt.

Ieder volk en elke cultuur kennen
perioden van het jaar waarin zij
hun eigenheid beleven en voeden.

Onze streken weten nog, al is ’t vaag,
van de stille tijd voor Kerstmis,
van de zes weken voor Pasen, -

weken om schoonmaak te houden:
je lente wordt er frisser, je zomer mooier,
je herfst kalmer, je winter milder van.

Weet wel

Het hart voelt anders 
dan het verstand denkt.
 
Rust helpt vooruit,
zet in beweging. 

De stilte vertelt 
het ware verhaal.

Trek op met

Bid en trek op met 
die nieuwe wegen gaan 
en schrammen oplopen; 
zeggen waar ’t op staat 
en op hun tellen moeten passen.

Bid en trek op met 
die stil en ongezien
doen wat te doen staat; 
de schepping eerbiedigen 
elkaar een naaste zijn.

Bid en trek op met 
die honger stillen, dorst lessen, 
vluchtelingen onderdak geven; 

onmachtigen en ontrechten 
de hand reiken, stem geven. 

Advies

Volg het natuurlijke ritme van
dag en nacht, licht en donker. 
Verwelkom ’s ochtends het licht
en kom ’s avonds tot rust en stilte.

Staar je niet blind
op kracht, macht en succes.
Zie jezelf terug in kwetsbaar 
en teer, in sober en bescheiden.

Besef dat liefde verder reikt
dan her en der, hier en nu.
Weet dat in het goede wat je doet
straks - wie weet hoe - God blijken zal.

Voorbeden

Zoveel gapende wonden 
stekende littekens, blijvende pijn; 
zoveel leed dat wordt geleden. 
Loop er niet van weg.

Zoveel moois te zien, liefs 
te horen en heerlijks mee te maken; 
het wonder van licht en donker.
Beleef het als beloften.

Zoveel begrip en medeleven, 
toegestoken hulpvaardige handen;
hartelijke medemensen. 
Ben er voor elkaar.

Gebed

Zo gemakkelijk te vangen 
door wat moet en zal, door 
sleur en gangetje van alledag.

Zo gemakkelijk meegezogen door 
wat hoort, wordt verwacht 
en om ’t hardst geroepen.

Zo gemakkelijk voorbijgaan aan 
het wonder van het leven, 
aan medemensen, hun lief en leed.

Zo gemakkelijk vergeten 
wie we zijn, hoe bedoeld en 
van Wie van harte bezield.

Blijf ons nabij Gij, nu en straks.

Hoe dan ook

Wat je ook toevalt, overkomt, 
waarmee je ook te maken krijgt  -
laat de hoop, verankerd 
voorbij de horizon, niet varen.

Al wordt je het pad versperd,
de weg naar echt en recht 
keer op keer geblokkeerd -
geef de moed niet op.

Wat het ook van je vraagt,
wat het ook vergt - 
blijf niet weg waar je nodig bent,
ontloop niet wie en wat je zwaar valt.

Niet onze prestaties en werken
zullen uiteindelijk tellen, -
we dienen ons straks af te vragen
hoeveel we hebben liefgehad.
(Willigis Jäger osb)

‘Mijn religie is líéfde. Waar de karavaan van de liefde ook heen trekt, háár 
weg is de weg van mijn geloof’, aldus Ibn Arabi, geciteerd door Willigis Jäger 
in zijn boekje Liefde, waarin Jäger het niet heeft over de liefde van die voor 
die of van deze voor gene, maar over liefde als grond, fundament en wezen 
van de werkelijkheid: verbondenheid, eenheid en harmonie.

(© Foto: Toon van der Heijden)
Hebben basiliek of kathedraal
tempel moskee of kerk

iets te betekenen, vergeleken
met dit wonderschone slakkenwerk?

*
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Gérard van Tillo

Iconen

Iconen zijn typisch Slavisch-Byzantijnse 
religieuze voorstellingen, waarop ook an-
dere culturen zoals de Egyptische en de 
Hellenistische van invloed zijn geweest 
en die voor de oosterse-orthodoxe kerken 
vanouds een bijzondere betekenis hebben. 
 
Liturgie
Er wordt van uitgegaan, dat wat uitge-
beeld wordt reëel tegenwoordig is. De 
kerkvader Basilius de Grote vergelijkt de 
eerbied voor iconen met de verering van 
een portret van de keizer. De verering 
geldt niet het voorwerp, maar het uitge-
beelde. De gelijkenis met het oorspron-
kelijke beeld wordt daarbij van wezen-
lijk belang geacht. Bovendien moest elke 
icoon een opschrift dragen. Kerkvader Jo-
hannes van Damascus zegt hierover, dat 
‘goddelijke genade verleend wordt aan het 
stoffelijke door benoeming van wat er is 
afgebeeld’. Op de berg Athos in het noord-
oosten van Griekenland is een schilders-
boek gevonden, de Hermeia, waarin de 
regels staan die icoonschilders in acht 
moeten nemen. In de orthodoxe kerken 
behoren iconen tot de liturgie en gelden 
evenals de sacramenten en de Schrift als 
verkondiging van de openbaring. Vandaar 
dat vooral monniken tot na de Middeleeu-
wen iconen hebben geschilderd. Voor hen 
was dit een liturgische handeling met een 
sterk religieuze lading. In de icoon pro-
beerden ze de eeuwigheidswaarde en het 
mystiek voelbare zichtbaar te maken in 
traditionele, statische vormen en harmoni-
sche lijnen en kleuren, die de afbeelding 
een ingehouden dynamische kracht ga-
ven. De icoonschilder zag zichzelf slechts 
als instrument in Gods hand. De opvatting 
was dan ook dat iconen van God afkom-
stig waren. Vandaar dat ze niet werden 
gedateerd en ook niet door de maker ge-
signeerd.

Geschiedenis
Iconen maken vond zijn oorsprong in het 
beschilderen van doodskisten. In Egypte 
was het lange tijd de gewoonte om por-
tretten van overledenen en afbeeldingen 
van goden op de houten sarcofagen te 
schilderen. Voor christenen was het ver-
boden afbeeldingen van God te maken, 
maar dat gold niet voor de Jezusfiguur in 
wie God mens geworden is; ook niet voor 
Maria en de heiligen. De eerste bloeitijd 
van de christelijke kunst vond plaats in 
de 2e en 3e eeuw, toen kunstenaars chris-
telijke taferelen gingen afbeelden in de 
catacomben te Rome. Met de groei van de 

christelijke kerk nam de zuiverheid van 
de religieuze traditie af en nam de christe-
lijke kunst vele elementen over uit andere 
culturen. Een andere ontwikkeling was, 
dat aan de iconen een wonderbare kracht 
toegeschreven werd. De voorstanders van 
deze beeldverering werden iconodulen 
genoemd, de tegenstanders iconoclasten. 
Door de maatregelen die het hof van By-
zantium en de geestelijkheid troffen, werd 

tisch. Geliefde thema’s voor iconen zijn 
de portretten van Jezus en Maria in veler-
lei hoedanigheden zoals op te maken is 
uit de stijl, de klederdracht, de afgebeelde 
voorwerpen en de achtergrond van de ico-
nen. Andere thema’s zijn engelen en heili-
gen, gebeurtenissen uit de Schrift, illustra-
ties bij hymnen en gebeden; en afbeeldin-
gen van abstracte theologische begrippen 
zoals de Heilige Drie-eenheid en de God-
heid. Vanaf de 18e eeuw trad een verval op 
in de iconenkunst, waarbij de vroegere in-
spiratie en regelgeving werden losgelaten, 
tot iconen nog weer later in commercieel 
vaarwater terecht kwamen en een massa-
product werden voor de toeristenindustrie.

Techniek
Iconen zijn op hout geschilderd. De plaats 
waar de icoon moest komen, werd met 
een beitel uitgediept zodat een verhoog-
de rand ontstond. Het verdiepte gedeelte 
werd meestal met linnen bekleed waar-
over een krijtlaag kwam waarop dan ge-
schilderd werd. Eerst werden de achter-
grondvlakken met bladgoud bedekt en 
daarna kleuren aangebracht. Tot het eind 
van de 18e eeuw gebeurde dit altijd met 
temperaverven - eigeel gemengd met pig-
menten. Waren schildering en bijschrif-
ten gereed, dan werd er een olie-harslaag 
overheen gelegd. In Rusland en Servië 
werden iconen vaak versierd door de rand 
met metaal te bedekken. Soms reikt de 
metaalversiering tot de contouren van de 
afgebeelde figuren. Sommige icoonscho-
len werkten met speciale kleuren. Omdat 
veel verfstoffen bereid werden uit plan-
ten en bloemen, kan aan de plantengroei 
in een bepaalde streek worden nagegaan 
welke icoonschool bepaalde kleuren ge-
bruikte. In de iconografie hebben kleuren 
een bepaalde betekenis. Goud en rood zijn 
goddelijke kleuren, blauw is menselijk. 
Het groen in oude iconen is dikwijls van 
oorsprong blauw, dat onder invloed van 
het eigeel in de ondergrond verkleurd is. 
Momenteel is er bij het vervaardigen van 
iconen een terugkeer waar te nemen naar 
de oude tradities. Met name in de landen 
van herkomst maar ook daarbuiten, zijn 
er kunstenaars die zich in iconen schilde-
ren gespecialiseerd hebben en niet alleen 
zelf iconen vervaardigen maar ook ande-
ren daarin bekwamen. Ook in ons land 
worden dergelijke cursussen gegeven. 
Zelf iconen schilderen kan niet alleen een 
vrome bezigheid zijn, maar er ook aan 
bijdragen om in de westerse Kerk de oor-
spronkelijke inspiratie levend te houden.

Er is sprake van een toenemende belangstelling voor religieuze kunst; met 
name voor iconen. Waardoor onderscheiden die zich? Welke ontwikkeling 
heeft er op dit gebied plaatsgehad? Zijn ze van betekenis voor de westerse 
Kerk?

Andrei Roublev De Heilige Drie-eenheid, 1411 
Tretyakov Gallery, Moskou

deze strijd voorlopig beslist in het voor-
deel van de laatsten. In de periode van het 
iconoclasme (726-843) waren voor iconen 
alleen nog maar profane motieven toege-
staan, waarvoor men teruggreep op helle-
nistische taferelen zoals bloemen en dier-
figuren. Na de dood van keizer Theofilus 
gaf zijn weduwe Theodora de beeldver-
ering weer vrij. De iconen-schilderkunst 
kwam hierdoor opnieuw tot bloei. 

Plaatselijke invloed
Griekenland, Kreta, Byzantium, de Bal-
kan, Polen en vooral Rusland, waar be-
langrijke scholen ontstonden met elk hun 
eigen stijl, werden in de volgende eeuwen 
belangrijke cultuurgebieden voor de ont-
wikkeling van de icoon-schilderkunst. 
Aan de iconen is te zien, dat de plaatselij-
ke cultuur veel invloed uitgeoefend heeft 
op de wijze waarop ze werden geschil-
derd. De Poolse iconen kennen veel effen 
kleuren, geaccentueerd door zware lijnen. 
De Russische zijn herkenbaar aan de ver-
fijnde volkskunst. De Griekse iconen en 
die van de Balkan zijn meer expressionis-
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de teksten en beelden die vanuit het veld De Roerom worden toegezon-
den, maakt de redactie een keuze voor publicatie. Zij pretendeert niet dat 
haar keuze de beste keuze is.

Brabantse uitdrukkingen 

Laatst 
hoorde ik weer een aardig staaltje
van ons beeldend Brabants taaltje.
Want het woordje meepassant
leest u slechts zelden in de krant.
Toch 
voelen de meesten feilloos aan
dat je dan snel je slag moet slaan.
En over snelle slag gesproken
daaraan heeft het 
dit weekend niet ontbroken.
Zodat ik trots en tevreden ben
over ons Ireen en onze Sven.

Anne Franken

Brood en wijn samen

Brood
zet de arbeid van de boer om 
in daadkracht van de stedeling.
 
Wijn
zet de zonneschijn van de dag om
in vrolijkheid in de avond.
 
Maar 
brood en wijn tezamen zetten
de eenling om in gemeenschap.

F. Nagel, Duizel
Liturgiegroep ‘de Kempen’

Zonder liefde

Plicht zonder liefde 
maakt humeurig.
Verantwoordelijk zonder 
liefde 
maakt onbesuisd.
Rechtvaardig zonder liefde 
maakt hard.
Waarheid zonder liefde 
maakt verslaafd aan kritiek.
Opvoeden zonder liefde 
maakt ongezeglijk.
Schrander zonder liefde 
maakt sluw.
Vriendelijk zonder liefde 
maakt huichelachtig.
Ordening zonder liefde 
maakt bekrompen.
Kennis van zaken zonder 
liefde 
maakt betweterig.
Macht zonder liefde 
maakt gewelddadig.
Eer zonder liefde 
maakt hoogmoedig.
Bezit zonder liefde 
maakt gierig.
Geloof zonder liefde 
maakt fanatiek.

Aziatische wijsheid

Kerk

je hoeft niet protestant te zijn 
en ook niet katholiek
je kunt er huppelend 
naar binnen gaan 
of met reumatiek
want of je fris en fruitig bent, 
bejaard of zelfs antiek
je bent er elke week opnieuw 
het hooggeëerd publiek

je kunt er naar verstilling zoeken 
of naar dynamiek
je mag er met je dromen komen 
of met je kritiek
al oog je nog zo sjofeltjes, 
al oog je nog zo sjiek
je bent er meer dan welkom, 
ook alleen voor de muziek

Christien Crouwel, predikant 
Protestantse Gemeente Nuenen
in Open Deur okt. 2012

Dit beeld dat mogelijk uit het be-
gin van de zestiende eeuw is hangt 
in de kapel van Zin in werk - het 
vroegere fraterhuis Huize Steenwijk 
- te Vught. ‘Wij zijn er heel geluk-
kig mee. Het drukt zo treffend het 
grote lijden van de wereld uit’, 
zegt Wim Verschuren. 

Dit beeld van Jezus zonder armen 
heeft niets van doen met het kerkje 
in Normandië waar de gekruisigde 
Jezus tijdens oorlogshandelingen 
zijn handen verloor. Ook Duitsland 
en Engeland maken aanspraak op 
‘Jezus zonder handen’. 

Er bestaan meerdere teksten 
- gedichten - waarin Jezus zonder 
handen een beroep doet op men-
sen mét handen.

Enkel met jouw handen
kan ik mijn werk doen;

enkel met jouw voeten
mensen voorgaan op hun weg.

Alleen met jouw tong 
kan ik vertellen over mijn dood;

alleen met jouw hulp
mensen brengen tot God. 

(© Foto: Tonnie Donkers)

Wie God niet zoekt en vindt 
in alledag, treft Hem ook niet
in heilig boek of kerk. (P.V.)
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We kunnen niet zonder goden
Huub Schumacher

Er hangt iets dreigends in de lucht. In We-
gen van hoop in tijden van crisis van Bob 
Goudzwaard e.a. lees ik: ‘Het lijkt wel 
alsof er een vloek rust op onze moderne 
wereld. We zoeken koortsachtig naar op-
lossingen maar vinden die niet. En deze 
impasse duurt onverminderd voort, terwijl 
vele gezaghebbende internationale analy-
ses - van de opwarming van de aarde, de 
vernietiging van het milieu, de zich ver-
diepende armoede en toenemend geweld 
- vrijwel allemaal concluderen dat die pro-
blemen echt niet mogen verergeren, of de 
gevolgen zijn catastrofaal…’ Ook politiek 
is er van alles gaande. Extremen ter rech-
ter en ter linkerzijde trekken de aandacht 
en kunnen rekenen op stemmen. Angst en 
afkeer beheersen het maatschappelijk de-
bat: angst voor vreemdelingen, afkeer van 
de overheid ‘die er almaar niks aan doet’. 
Wat de gevestigde politieke orde ook doet, 
afkeuring overheerst.

Wat zit er onder?
We lijken onszelf kwijtgeraakt te zijn. En 
zichzelf kwijt is ook anderen kwijt. Het is 
zoiets als een crisis in ons zelfbesef; alsof 
de bodem onder onze gezamenlijkheid is 
weggevallen en ieder een eigen kant op 
rent om iets te vinden waaraan hij zich 
kan vastklampen. Zonder houvast lukt 
het immers niet. Om met een gerust hart 
te leven hebben wij per se goden, een bo-
dem onder onze voeten nodig. En worden 
die goden niet meer in de hemel gevon-
den, dan scheppen we ze zelf wel hier be-
neden, in de vorm van ideologieën waar-
voor we op de knieën vallen met alle ge-
volgen van dien. 

bij ideologie méér aan de hand. Er zit iets 
dreigends in. Waar komt dat vandaan? 
Daarvoor moet je terug naar de Franse 
Revolutie, eind 18e eeuw. Een zekere 
Destutt de Tracy, revolutionair en opvoed-
kundige, was er beroepshalve in geïnte-
resseerd hoe zich bepaalde ideeën in de 
geest van de mens vastzetten. Hij legde 
de grondslag voor ‘de leer over de idee-
en’, de ‘ideologie’. Maar bij hem zat er de 
praktische bedoeling achter: hoe krijgen 
wij onze zuivere revolutionaire ideeën 
nu al vastgeschroefd in de geest van de 
Franse meisjes en jongens, zodat onze 
ideeën ook voor de verdere toekomst be-
waard blijven. Hoe begrijpelijk zijn be-
doeling ook, toch werkte hij hiermee iets 
kwaadaardigs in de hand. ‘Hier zien we 
voor het eerst een bewuste politieke po-
ging om de gangbare ideeën van mensen 
systematisch in bepaalde banen te leiden 
of te manipuleren met het oog op de ver-
wezenlijking van bepaalde maatschappe-
lijke doelen. Dat is inderdaad het hart van 
elke echte ideologie.’ (p.41) Het op zich-
zelf neutrale begrip ideologie wordt dus 
vervormd tot de poging om mensen te in-
doctrineren, hen precies te laten denken 
zoals jij vindt dat ze moeten denken. Het 
werd de poging om mensen dwingend 
oogkleppen op te zetten; ze in de richting 
te laten kijken die jij bepaalt.

Waar het fout gaat
Als God voor mensen verdwijnt en de he-
mel voor hen leeg is, dan zijn ideologieën 
heel welkom. Want die geven mensen 
houvast, absolute doelstellingen om ach-
teraan te gaan. Brandden ze vroeger wie-
rook voor God, nu doen ze het voor hun 
ideologie, zoals: behoud eigen identiteit, 
- een steeds groeiende materiële rijkdom, 
welvaart, - gegarandeerde veiligheid, in-
tussen een van de belangrijkste doelen in 
ons leven. Wat is daar nou verkeerd aan? 
Je mag toch opkomen voor het eigene van 
je volk, voor welvaart en voor de veilig-
heid van je opgroeiende kinderen? Na-
tuurlijk, maar het gaat fout als je deze za-
ken gaat overdrijven, van absoluut belang 
gaat vinden. Vanwege je zorg voor eigen 
identiteit moeten buitenlanders wegwezen 
en vanwege je verlangen naar welvaart 
lijdt tweederde van de wereld honger en 
vanwege het verlangen naar veiligheid 
bouwen we een wapenarsenaal waar-
mee we de hele wereld aan flarden kun-
nen schieten. En zo ver zijn we intussen! 
Onze zorg om een eigen identiteit, wel-
vaart en veiligheid zijn goden geworden. 

Israëls profeten en afgoden
Israëls profeten wisten dat zulke goden 
nooit zomaar uit de lucht komen vallen. 
In tijden van crisis komen ze aanvliegen 
op de wieken van verhalen. Nu de hemel 
leeg is, moeten we immers onze angsten 
aan elkaar kwijt. Al pratend jutten we el-
kaar op. Onze op zich terechte doelstellin-

Destrutt de Tracy

Is gezonde religie niet meer de grond waarop mensen staan, dan schieten de 
afgoden op als onkruid in het voorjaar. In deze tijd zie je dit overal gebeuren, 
in de hand gewerkt door de crisissituatie. Deze zorgt voor benauwdheden. En 
katten in het nauw maken rare sprongen. De bijbel heeft zijn eigen ideeën 
over die sprongen.

Onze wereld heeft kennis en kunde 
tot koning gekroond en geprobeerd 
het zonder religie te stellen. Dit 
heeft grote zegeningen gebracht 
en ons verlost van de bevoogding 
door de kerken. Maar tegelijk zijn 
wij onze oriëntatie kwijt, zijn we 
ontheemden geworden op ’n ver-
dwaald planeetje in ’n leeg heelal. 
(Edy Korthals-Altes)

Ideologieën brengen uitkomst
‘Ideologie’ is eigenlijk een neutraal 
woord. Het betekent ‘een geheel van over-
tuigingen en opvattingen die een bepaal-
de groep mensen aanhangt’. Maar er is 

De intuïtieve geest is een godsge-
schenk en het rationele verstand 
een dienaar. Wij hebben een maat-
schappij geschapen die de dienaar 
vereert en het geschenk is vergeten.  
(Albert Einstein)

gen gaan we aandikken. ‘Zouden we niet 
een meldpunt lanceren voor onze klach-
ten over buitenlanders?’ ‘Is drie sloten op 
de deur niet veiliger dan één?’ enzovoorts. 
Het is vaak vanuit een houding van ‘je 
weet maar nooit…’ Voor de bijbel zijn dit 
afgoden en afgoden gaan over lijken. Ze 
voeren je immers van God, van de Liefde 
af. Wie jouw doelen in de weg staat, gaat 
eraan. De psalmist schildert afgoden als 
volgt sarcastisch af: ‘Ze hebben een mond, 
maar spreken niet; ogen, maar zien niet; 
oren, maar horen niet; een neus, maar 
ruiken niet. Hun handen kunnen niet 
tasten, hun voeten niet lopen en er komt 
geen geluid uit hun keel. Zoals die beel-
den worden ook hun makers en wie op 
zulke beelden vertrouwt wordt zo.’ (Psalm 
115, 5-8)
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Redactie

Samen op pad

Hoog Sensitieve Kinderen

De generatie kinderen van de jaren vijf-
tig, zestig en zeventig is geboren en opge-
groeid in een tijd die zich nog kenmerkte 
door weinig flexibiliteit en door angsten 
en onzekerheden. In een kleine dertig jaar 
heeft deze naoorlogse generatie met de 
nodige strubbelingen en weerstanden de 
maatschappij weer ontvankelijk gemaakt 
voor nieuwe waarden ten aanzien van 
emotionaliteit, intimiteit, seksualiteit en 
creativiteit. Dankzij dit ‘voorwerk’ staat 
onze maatschappij nu open voor nieuwe 
generaties kinderen, de ‘Hoog Sensitieve 
Kinderen’, kinderen die nóg gevoeliger 
zijn en daardoor meer van hun talenten 
kunnen laten zien maar door hun hogere 
gevoeligheid ook de nodige moeite heb-
ben hun plek op aarde te vinden. 

Te herkennen
Naar schatting zijn meer dan 20% van de 
kinderen hoog sensitief, gelijkelijk ver-
deeld over jongens en meisjes. Elk kind 
maakt een lichamelijke, emotionele, men-
tale en spirituele ontwikkeling door. Hoog 
Sensitieve Kinderen laten in hun ontwik-
keling op al deze vier vlakken andere 
kwaliteiten zien. Niet al deze kwaliteiten 
hoeven aanwezig te zijn of zich te tonen, 
maar als geheel moet je er wel een Hoog 
Sensitief Kind in kunnen herkennen.

Lichamelijk
Op lichamelijk gebied zien ze veel en ne-
men ook de kleine veranderingen waar 
die andere kinderen ontgaan. Ze staan 
graag ‘langs de kant’ om te observeren. 
Ze hebben gevoelige ogen en zullen licht 
al gauw ‘fel’ noemen. Ze hebben ook een 
scherp gehoor - ‘de muren hebben oren’- 
en noemen geluiden al gauw ‘hard’.
Ze zijn snel geïrriteerd door kleine onge-
makken zoals een natte mouw of labeltjes 
in kleding en reageren intens op lichame-
lijke pijn. Ze hebben een goed gevoel voor 
subtiele geur- en smaakverschillen.

Emotioneel
Op emotioneel terrein voelen ze stemmin-
gen en emoties snel en goed aan. Ze ma-
ken zich dan ook snel zorgen en zien en 
begrijpen de kwetsbaarheid van anderen 
heel goed: ze hebben een hoog ontwik-
keld inlevingsvermogen … Ze trekken 
naar kinderen toe die enigszins buiten 
‘de groep’ vallen en vervullen zo hun be-
hoefte aan een rustige omgeving met niet 
te veel mensen; ze staan niet graag in het 

middelpunt van de belangstelling. Het zal 
niet verbazen dat ze moeite hebben met 
veranderende omstandigheden en tijd be-
hoeven om aan een nieuwe situatie of 
omgeving te wennen; ze houden niet echt 
van verrassingen. Op jonge leeftijd zijn ze 
al in staat tot zelfreflectie!

Mentaal
Mentaal laten ze zien over een goed ge-
heugen en een grote woordenschat te be-
schikken. Ze hebben een goed gevoel voor 
vreemde talen, maar leren die graag in de 
praktijk via conversatie, liever dan uit een 
boekje. Ze associëren snel de ene gedachte 
met de andere, stellen diepzinnige vragen 
en willen eindeloos weten ‘waarom’. Re-
sultaten van rekenen blijven echter achter 
bij de rest van de vakken. Op school wil-
len of kunnen ze kennis niet letterlijk re-
produceren; die passen ze liever creatief 
toe. Het is begrijpelijk dat ze moeite heb-
ben met structureren en organiseren, een 
hekel hebben aan oefenen en herhalen, 
dichtklappen of zenuwachtig worden bij 
feitelijke, gesloten vragen en liever bele-
vend dan begrijpend lezen: ze beleven de 
werkelijkheid vloeiend en niet als vast, ze 
zijn meer gevoelsmatig dan rationeel in-
gesteld.

Spiritueel
Op spiritueel gebied laten ze een ‘eigen-
wijsheid’ zien. Ze denken diep na over le-
vensvragen en volgen heel gericht een ei-
gen weg waarbij ze vol levenslust, gretig, 
heel blij en enthousiast kunnen zijn. 
Ze hechten daarbij zeer aan de waarheid, 
zijn gericht op liefde, vrede en harmonie. 
Ze geven blijk van respect voor het leven 
en voor andere mensen en ze hebben een 
sterke binding met de natuur. 
Sommige kinderen geven blijk van para-
normale/spirituele kenmerken. Deze zijn 
niet kenmerkend voor alle hoogsensitieve 
kinderen, maar kunnen bij enkelen van 
hen wel overduidelijk aanwezig zijn. Deze 
kinderen kunnen dan geesten of entiteiten 
ervaren, communiceren met elfjes en ka-
bouters. Ze hebben telepathische vermo-
gens, voorzien gebeurtenissen, nemen het 
licht en kleuren van aura’s waar of heb-
ben herinneringen aan vorige levens. 

Therapeutisch
In het algemeen nemen Hoog Sensitieve 
Kinderen de binnenkant gemakkelijker 
waar en laten zich niet misleiden door 
uiterlijk gedrag dat niet strookt met wat 
zich innerlijk afspeelt. Hun intuïtieve 

waarneming is trefzeker. Omdat ze het in-
nerlijk van mensen zo trefzeker kunnen 
waarnemen en benoemen, worden ze al 
snel vredestichters. Ze voelen de impuls 
om tegengestelde belangen te verzoenen, 
harmonie te creëren en conflicten bij te 
leggen. Samen met hun intuïtieve vermo-
gens leidt dit er vaak toe dat deze kinde-
ren vroeg oud en volwassen zijn. Ze be-
grijpen hun ouders soms beter dan deze 
zichzelf of elkaar begrijpen en proberen 
hen vaak te helpen of tussen beiden een 
brug te slaan. Ze worden in hun gevoel 
de ouder van hun ouders en kunnen zich 
gaan identificeren met deze helpende, 
therapeutische rol. Een deel van hun on-
bevangen kind-zijn kan hiermee verloren 
gaan.

Groeivraagstukken
Alle kinderen zijn tot op zekere hoogte 
gevoelswezens. Maar wat Hoog Sensitieve 
Kinderen onderscheidt is dat het voor hen 
lichamelijk en emotioneel onmogelijk is 
zich aan te passen aan een te rationele 
omgeving. Zij worden dan rebels, anders, 
eigenzinnig, zweverig, rusteloos, drome-
rig. Of - wat erger is - ze worden ziek of 
gaan ernstige gedragsstoornissen verto-
nen. Deze gedragsstoornissen uiten zich 
vaak in slecht met de omgeving contact 
kunnen maken, zich van de omgeving af-
sluiten en een gebrek aan realiteitszin.
Het is niet hun intentie opstandig te zijn. 
Zij willen gewoon zichzelf zijn en zijn als 
het ware met één been al zo sterk in een 
hartsbewustzijn verankerd, dat zij niet 
meer terug kunnen. Als daarvoor geen 
ruimte is, kunnen het drop-outs worden, 
eenlingen aan de rand van de maatschap-
pij. Daarbij kunnen ze intens lijden en in 
verwarring raken door het onbegrip dat 
ze ontmoeten en zich gaan afvragen wat 
de zin is van hun aanwezigheid op aarde. 
Als ze hun plek wél vinden en hun kwa-
liteiten tot uitdrukking brengen, zijn hun 
ideeën origineel en inspirerend en zijn ze 
in de omgang met mensen zachtmoedig, 
trouw en niet-competitief.

De Roerom besteedt iedere maand aandacht aan mensen met een beperking in 
de ruime zin van het woord. Wie en waar zijn ze, wat doen ze en wat doen an-
deren voor hen. In deze Roerom schrijft Rinus Roland van Pallasia over hoog 
sensitieve kinderen. 

Rinus Roland



8 DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 8 n APRIL 2013 www.deroerom.nl

Rob van der Zwan

Uiteindelijk is het winst

De bevindingen wijken niet echt af van 
de bevindingen van het eerdere commis-
sieonderzoek. Volgens de commissie ging 
het om tien- tot twintigduizend slachtof-
fers in internaten en instellingen en in to-
taal enkele tienduizenden slachtoffers in 
de periode 1945 tot 2010. Bij ruim veertig 
procent van de onderzochte meldingen 
van seksueel misbruik van minderjarige 
vrouwen is sprake van ernstig seksu-
eel misbruik. Misbruik van minderjarige 
vrouwen kwam veel vaker thuis en in 
de parochie voor; respectievelijk 40% en 
ruim 30% procent. Seksueel misbruik van 
jongens kwam veel vaker in instellingen 
voor. Seksueel misbruik ging in de helft 
van de gevallen gepaard met fysiek en/of 
psychisch geweld.

Jaren vijftig/zestig
Het merendeel van de vrouwelijke slacht-
offers was tussen de 6 en 14 jaar toen het 
seksueel misbruik en/of geweld begon. 
De meeste ervaringen vonden plaats in 
de jaren vijftig en zestig. Vond het seksu-
eel misbruik van meisjes vooral thuis en 
in de parochie plaats, geweld tegen min-
derjarige vrouwen lijkt vooral te zijn ge-
pleegd in instellingen zoals kindertehui-
zen en ziekenhuizen. Bij fysiek en psy-
chisch geweld - zonder dat sprake is van 
seksueel misbruik - wijzen de nieuwe en 
eerdere meldingen veelal vrouwelijke ple-
gers aan; vooral vrouwelijke religieuzen 
die als onderwijzeres of verzorgster werk-
zaam waren. In ongeveer de helft van de 
gevallen is het misbruik en/of geweld eer-
der ergens gemeld, maar vaak ook pas na 
jaren.

Spirituele dorheid
Wanneer je het rapport doorneemt en 
je de verschillende schrijnende gevallen 
leest, is het alsof je de deur van een oud 
en vervallen huis opent. Er slaat je een 
rare lucht en akelige sfeer tegemoet. De 
naargeestigheid die in sommige instellin-
gen en kloosters moet hebben geheerst, is 
niettemin verleden tijd. Het beeld van een 
oud huis is toepasselijk. Religieuzen heb-
ben de spirituele dorheid rondom lichaam 
en lijf achter zich gelaten. Ook zij wonen 
niet meer in dit huis en kijken er net als 
anderen met dezelfde verbazing op te-
rug. De tijd heeft ons op afstand gezet van 
dit ‘huis’, evenzogoed als we op afstand 
zijn komen staan van allerlei andere ge-
woontes, conventies en maatschappelijke 
ideeën uit de jaren vijftig en begin zestig. 

Daarmee is het verleden niet ongedaan ge-
maakt. Slachtoffers ondervinden tot op de 
dag vandaag de gevolgen van de mishan-
deling die ze als kind is overkomen. 

De kerk een volkomen staat
Naar aanleiding van het eerste rapport 
schreef ik een jaar geleden in dit blad dat 
de protestant Deetman onbedoeld een ze-
ker moreel faillissement heeft uitgespro-
ken over de Nederlandse rooms-katholie-
ke kerk. Het is in ieder geval het faillis-
sement van de kerk als ‘societas perfecta’; 
dat wil zeggen een model van de kerk als 
een volkomen autonome religieuze ‘staat’ 
binnen de seculiere staat met eigen leef-
vormen, een strakke hiërarchie, eigen 
religieuze regels en zelfs een eigen wet-
geving. Het Tweede Vaticaanse Concilie 
heeft met het aansprekende beeld van de 
kerk als ‘Gods Volk onderweg’ daarmee 
willen breken. Eind jaren zestig kwam de 
kentering, want het oude kerkbeeld werd 
niet voetstoots door iedereen achtergela-
ten. En er ontwikkelde zich een restau-
ratieve tendens die door de Poolse en de 
Duitse paus is doorgetrokken naar de 21e 
eeuw. 

Tegenstelling
Met de commotie rondom het misbruik 
van de afgelopen jaren krijgt de r.-k.kerk, 
de onbetaalde rekening gepresenteerd 
van uitgebleven kerkvernieuwing. Met de 
zachte dood van de Acht-Mei-beweging in 
2003 verdween het spanningsveld tussen 
behoudende en progressieve krachten uit 
de kerk, in ieder geval uit de beleidsbe-
palende kaders. Dat spanningsveld heeft 
zich nu getransformeerd in een tegenstel-
ling tussen het instituut kerk versus de 
samenleving. De reacties op de misbruik-
schandalen vanuit de publieke opinie, 
overheid en politiek hebben dat wel dui-
delijk gemaakt. Dat die reacties niet altijd 
genuanceerd en houtsnijdend zijn, is weer 
een andere kwestie. Sjaak van der Geest, 
oud-hoogleraar medische antropologie, 
hekelde in een artikel in De Volkskrant 
van 7 januari 2012, het gebrek aan nuan-
ce en stelde dat de beklaagdenbank veel te 
vol zat na het verschijnen van het eerste 
Deetman-rapport. 

Uiteindelijk winst…
Kerkelijke beleidsmakers zijn hoe dan ook 
in een weinig benijdenswaardige positie 
beland. Dit besef klinkt door in de door 
Kardinaal Eijk begin februari 2013 ge-

ventileerde opvatting dat hij niet wil dat 
bisschoppen vaak op tv verschijnen voor 
een interview of aanschuiven bij praatpro-
gramma’s als Pauw en Witteman. Ik vraag 
mij af: kunnen beleidsmakers op dat ni-
veau zich een dergelijke onzichtbaarheid 
wel permitteren? De onmenselijke kant 
van het instituut heeft op een pijnlijke 
maar onweerlegbare wijze ook de mense-
lijke kant ervan blootgelegd. Uiteindelijk 
is dit winst. Betekent dat nu: Societas per-
fecta exit? Het terugtreden van Benedictus 
XVI duidt op een kentering. Zijn opvolger 
Franciscus I staat op een tweesprong en 
is zijn keuzes aan het maken. Mocht de 
idee van de kerk als Gods volk nieuwe be-
tekenis krijgen, dan vrees ik wel dat er in 
de Lage Landen nog maar een klein gods-
volkje onderweg is. 

Ruim een jaar na het verschijnen van eindrapport Seksueel misbruik van min-
derjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk werd 11 maart 2013 het vervolgonder-
zoek seksueel misbruik van en fysiek en psychisch geweld jegens minderjarige 
vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk van de commissie Deetman gepresen-
teerd. Overwegingen van Rob van der Zwan bij dit laatste rapport.

Trots
 
O, als ik spreken kon 
dan zou ik jubelend verkondigen 
dat ik als enige 
onder mijn soortgenoten 
te pronken sta 
tegen een vuurrode achtergrond.

(© Foto en tekst: Toon van der Heijden)

Hof van Lof
31 mei 14.00-16.00 u. Rondleidingen.
(024) 373 25 74  a.rouw9@chello.nl  
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Margreet Spoelstra verblijft op dit moment 
voor een aantal maanden in Zuid-Afrika. Ook 
daar heeft ze ervaringen en ontmoetingen 
waar soms even een bijzonder licht op valt.

Links van de vangrail 
staat een metalen kruisje. 
Uitbundig versierd met plastic bloemen, 
rood en blauw en wit.
Steeds als hij er voorbij fietst, 
ziet de man het staan 
en leest hij de naam.

De man fietst er bijna elke dag. 
Hij traint.
Vanuit Stellenbosch rijdt hij 
naar Franschhoek. En terug.
Bijna zeventig kilometer.
Tussen die twee plaatsen ligt Helshoogte, 
de pas met de bijzondere naam.
Hel komt van helling, 
de helling van de Simonsberg. 
Maar soms heeft het woord 
voor de man die andere betekenis. 
Als het warm is en hoog 
en Franschhoek nog ver.

Links en rechts liggen bossen 
en uitgestrekte wijngaarden;
wordt er gewerkt, spelen er kinderen, 
straalt de schoonheid 
van het berglandschap hem toe.
Maar meestal ziet hij het niet; 
dan is er alleen zijn fiets. 
En het doel. 
En het kruisje 

met die hem onbekende naam: 
Claude Ron Bekaardt, 1970 - 2011.

Hij heeft de naam opgezocht 
op zijn laptop. 
Vond een wetenschapper, 
die een boek over een plant, de guayule, 
geschreven heeft. 
Maar niets over de persoon. 
Nergens een bericht van overlijden. 

Het intrigeert hem.
Want ook al kan hij zich dat 
van zichzelf nauwelijks voorstellen, 
hij heeft het gevoel dat Claude hem helpt. 
Hem een duwtje geeft daar op Helshoogte, 
als het zwaar is en nog ver. 
En hij weet het niet zeker meer, 
het is ook niets voor hem,
maar even leek het zelfs 
of er een soort vraag in hem was 
toen hij laatst weer langs het kruisje fietste: 
Claude, geef je me ook 
dat extra duwtje straks? 
Als het er op aankomt?
Claude, wie was je? 

Een paar weken later.
De man hoeft niet meer te trainen. 
Hij heeft het gehaald.
Bij het kruisje links van de vangrail 
liggen bloemen, Protea’s. 
Ze zijn echt.

Margreet Spoelstra

(© Foto: Gerard de Jong)

Boskapel
14 mei. 20.00-22.00 u. Kerkliederen 
als spiegel van de tijd.
(024) 377 69 68  info@boskapel.nl  

La Verna
27 april. 10.00-16.00 u. Pelgrimeren 
in de stad - ruimte in hoofd en hart.
(020) 346 75 30  info@laverna.nl  

Franciscaanse beweging
27 april-11 mei Franciscaanse voet-
tocht van La Verna naar Assisi (met 
bagagevervoer). (073) 613 13 40
info@franciscaansebeweging.nl

Hooge Berkt
26 apr. 10.30-28 apr. 15.00 u. 
Wandelretraite in de Kempen.
(0497) 55 17 20  info@hoogeberkt.nl  

Petrus en Paulus Tilburg
25 mei 9.00 u. meditatieve wande-
ling. (013) 467 05 80
info@parochie-petrusenpaulus.nl  

Het Ronde Tafelhuis
Vanaf 1 maart iedere vrijdag van 
9.00-12.00 u. Hulp bij financiën, be-
lastingen, gezondheidszorg, 
school en andere zaken.
(013) 455 37 98  
reserveringen@rondetafelhuis.nl

Thomas Oosterhout
21 april 9.30-10.30 u. Christelijke 
meditatie.
06-16935992 (9.30-12.30 u.) 
info@thomasoosterhout.nl

Stadskanaal
Elke laatste zondag van de maand 
r.-k.kerk 17.00 u. Franciscaans  
avondgebed en bezinning.
(0599) 61 53 29 of 61 12 54 

Barmhartigheid
28 mei; Verdiepingsdag. Je hart ope-
nen en verzachten. (073) 657 70 44  
secretariaat@barmhartigheid.nl  

Limburgs museum
Nog tot 1 sept. Sesamstraat in Lim-
burgs Museum. (077) 352 21 12 
www.limburgsmuseum.nl

Achelse Kluis
26 mei. 15.00 u. Orgelconcert.
(040) 206 99 51 (9.30-12.30 u. en 
14.30-17.00 u.) 
abdij@achelsekluis.org (ma di do) 
n.paffen@kloosterwittem.nl  
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Redactie

Hans Wildervanck

In memoriam
In besloten kring heeft zijn familie dins-
dag 26 maart jl. afscheid genomen van 
hun broer, zwager, oom en oudoom Jo-
hannes Bernardus - Hans Wildervanck. 
Hans, geboren te Tilburg 18 maart 1948 
overleed woensdag 19 maart 2013 op de 
leeftijd van vijfenzestig jaar.

Hans was de middelste zoon in een gezin 
van vijf jongens en één meisje. Na samen 
met zijn broer Piet de HBS doorlopen te 
hebben, heeft Hans geprobeerd aan de Ka-
tholieke Hogeschool te Tilburg een studie 
economie te volgen om een paar jaar later 
als (assistent-)boekhouder en corrector te 
gaan werken op een administratiekantoor. 
Vanaf zijn vijfentwintigste begon Hans 
last te krijgen van manisch-depressieve 
buien, maar wist die met behulp van me-
dicijnen redelijk beheersbaar te houden. 
Na vele reorganisaties en fusies, raakte 
hij uiteindelijk werkloos. Ondanks al zijn 
pogingen om een andere baan te vinden, 
belandde hij in de bijstand. Hans was gek 
op klassieke auto’s en deed ook - met ui-
terste precisie - graag aan modelbouw. Hij 
bouwde prachtige modellen van auto’s 
waar de familie Wildervanck in heeft ge-
reden én van militaire vlieg- en voertui-
gen. Postzegels en munten verzamelen 
was ook een hobby van hem, maar klas-
sieke auto’s waren zijn lust en zijn leven. 
Wij konden altijd bij hem aankloppen 
met taalkundige of grammaticale vragen. 
Ook anderen maakten gebruik van zijn 
taalkundige kwaliteiten. Tot begin dit 
jaar heeft Hans het correctiewerk voor De 
Roerom verzorgd, hoewel hem dit telkens 

weer de nodige stress opleverde.
In Hans verliezen wij een lieve broer die 
graag contact onderhield met alle ooms en 
tantes, neven en nichten en vrienden van 
de familie. Hij was nooit te beroerd om te 
helpen. Hij mopperde dan wel eens, maar 
deed het wel. Een man, een man - een 
woord, een woord. Hans was integer én 
goud- en goudeerlijk. 

En als ik dood ga, treur maar niet
Ik ben niet echt weg, moet je weten
Het is de heimwee die ik achterliet

Dood ben ik pas 
als jij me bent vergeten.

(Bram Vermeulen)

Familie Wildervanck
 
Geschokt
Van het bericht dat ons redactielid en cor-
rector, Hans Wildervanck, zijn leven niet 
langer dragen kon, hebben wij geschokt 
kennis moeten nemen. Het leven was voor 
Hans geen feest; zijn wereld klein. Hij was 
niet veeleisend naar het leven maar han-
teerde hoge kwaliteitsstandaarden, waar-
voor hij zijn prijs betaalde. Hij voelde zich 
alleen en opgejaagd door bemoeizorg die 
hem - wellicht goedbedoeld - teveel beper-
kingen oplegde. Hij keek daarom uit naar 
zijn pensionering in april en de vrijheid die 
hem dit zou brengen. Die droom spatte als 
een zeepbel uit elkaar toen de grenzen van 
die vrijheid hem duidelijk werden. Daar 
kon hij niet mee leven; hij wilde niet leven 
in een levenslange afhankelijkheid van an-
deren. Hans ervoer dit als adembenemend. 
Hans was geen prater, geen open boek. Hij 

leefde alleen; was wat somber van aard. 
Hij had op zijn tafel een boekje van Car-
miggelt opengelegd bij een verhaaltje over 
Kijken. Hans was geen man die liep of zat 
te kijken en slechts oppervlakkig waar-
nam. Hij zat en keek en omdat hij voor 
beide activiteiten ook de tijd en de rust 
nam was Hans een goede waarnemer. Te-
genwoordig zien we (te) veel, maar nemen 
we weinig waar. Hans is ook ons in zijn 
last ontgaan. Daar hebben wij het moeilijk 
mee. Hans bevestigde met zijn dood wat 
hij in zijn rol voor De Roerom zoveel jaren 
heeft gedaan. Dat veel wat bij oppervlak-
kige waarneming wel lijkt te kloppen beter 
werd door zijn correctie. In onze ogen was 
Hans een fijn mens met hoge morele op-
vattingen. Jammer dat het leven voor zulke 
zachte mensen te zwaar kan worden. Met 
respect en dankbaarheid bidden wij de 
Eeuwige dat Hans mag rusten in vrede. Be-
stuur en redactie De Roerom,

Henk Peters, voorzitter Stichting De Roerom

(© Foto: Nel Beex)

Nu kan ik zingen 
van liefde en recht; 
nu God en Goed 
mij tegemoet gekomen is.

Integer en hartelijk ging ik 
mijn weg, thuis en overal.

Ik zinde niet op 
wat nergens toe leidt, 
keerde me af van vals en vuil.

Wie kwaad wilden meed ik; 
had niets met hen. 
Ik snoerde de mond 
van laffe laster 
en achterbakse roddel. 

Hooghartig gedrag 
en hautain gedoe waren 
me een ergernis.

Eerlijkheid wilde ik,
voelde me daarbij thuis. 
Met rechtschapen mensen
zocht ik omgang.
Leugens ontmaskerde ik
en bedriegers hield ik buiten.

Dag op dag heb ik wat
goed is aan het woord gelaten 
en wat niet deugt 
het zwijgen opgelegd. 

Mens zijn zoals bedoeld;
de wereld een zegen.

(Naar Psalm 101, Peer Verhoeven)



11DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 8 n APRIL 2013www.deroerom.nl

Johannes Theodorus Bechtold werd op 22 
april 1925 te Schiedam geboren. Hij werd 
opgeleid in humaniora in Nieuwkuijk, 
Leuven en Schimmen. Na zijn noviciaats-
jaar bij de montfortanen in Meerssen leg-
de hij op 8 september 1949 zijn eerste ge-
loften af. Aan het einde van de opleiding 
filosofie en theologie in Oirschot werd 
hij priester gewijd op 20 maart 1955. Hij 
kreeg een benoeming voor Malawi en 
werkte als missionaris in Limbe, Masan-
jala, Bandawe en Blantyre. Van 1969 tot 
1989 was hij leraar op het kleinsemina-
rie Pius XII in Nguludi. Zijn laatste func-
tie was leider van het Pastoral Centre 
in Nantipwili. In 2004 keerde hij terug 
naar Nederland, naar de communiteit in 
Oirschot. Toen het klooster opgeheven 
werd, verhuisde Jan naar Huize Glorieux 
in Eindhoven. Hij werd er liefdevol ver-
zorgd tot aan zijn overlijden. 

Jan was een bewerkelijk kind. Een ty-
pering van zijn moeder vanwege zijn 
zwakke gezondheid en zijn sterke eigen 
wil. Dat laatste heeft Jan tot aan zijn 
dood behouden. Zijn gezondheid is door 
het vele sporten op de middelbare school 
sterk verbeterd. Al heel vroeg toonde Jan 

Peter Denneman smm, provinciaal overste

Jan Bechtold

In tijden waarin veel aandacht uitgaat naar kerkelijke hoogwaardigheidsbe-
kleders en mede met het oog op de komende Week van de Nederlandse Mis-
sionaris is het op z'n plaats om ‘veldwerkers’ voor het voetlicht te halen. Jan 
Bechtold, montfortaan, was één van die vele idealistische en realistische zwoe-
gers in Gods wereld. Hij is in de vroege ochtend van dinsdag 12 februari te 
Eindhoven overleden. ‘Gelukkig de man die zich op wijsheid toelegt en die 
erop uit is om inzicht te krijgen.’ Met deze gelukwens uit Jezus Sirach (14, 20) 
begon Peter Denneman zijn In Memoriam Jan Bechtold. 

Jan Bechtold in Masanjala

een diepe interesse in alles wat met de 
natuur te maken had. Niets was voor 
hem vanzelfsprekend. Alles moest on-
derzocht worden en dat maakt hem bij-
zonder tijdens zijn middelbare school-
opleiding. Via via kwam Jan uiteinde-
lijk op het kleinseminarie in Schim-
men. Hij doorliep het noviciaat en trad 
in bij de montfortanen. Dat gaf hem 
de mogelijkheid om zijn ideaal waar 
te maken: priester-missionaris worden. 
Zo zou hij met en voor anderen pastor 
kunnen zijn. In 1955 ontving Jan de 
priesterwijding. Voor hem was het een 
wijdingsdag die in rouw was gedom-
peld, want een week tevoren was zijn 
vader overleden. Het door hem zo ge-
wenste vertrek naar de missie viel hem 
dan ook zwaar. Hij had grote moeite 
om zijn moeder in haar verdriet alleen 
achter te moeten laten. Gelukkig kon 
hij rekenen op zijn zussen en broer. 
Door die overtuiging gestrekt, vertrok 
hij vol idealisme naar Malawi.

Een kleine vijftig jaar heeft Jan daar 
gewerkt. In zijn vijfentwintigjarig le-
raarschap op het Pius XII-seminarie 
heeft hij zijn steentje bijgedragen aan 

de opleiding van 
menig priester, po-
liticus, jurist en 
arts van Malawi. 
In grote dankbaar-
heid heeft Jan al-
tijd omgezien naar 
die prachtige ja-
ren. Heel eerlijk 
bekende hij dat hij 
van de Malawia-
nen meer heeft ge-
leerd dan zij van 
hem. Hun blij-
heid, spontaniteit, 
opgewekt geloven 
miste hij dan ook, 
toen hij in 2004 
voorgoed in Ne-
derland terugkeer-
de. De communi-
teit van Oirschot 
wordt zijn nieuwe 
thuis. Het valt Jan 
zwaar om te aar-
den en zich thuis 
te voelen. Sowieso 

was Jan niet iemand die zijn gevoelens 
liet zien of onder woorden bracht. Om 
die reden viel het de communiteitsleden 
niet altijd mee om met Jan samen te le-
ven. Jan ging zo zijn eigen weg en vaak 
was het gissen naar wat bij hem op het 
program stond en wat hem echt ter har-
te ging. Ja, al wat groeit en leeft boeide 
hem. Maar over wat hem echt bezig hield 
sprak hij niet vaak. Jan was een denker, 
ietwat naar binnen gekeerd.

Toen de communiteit gedwongen werd te 
verhuizen naar Vroenhof, koos Jan voor 
zichzelf en ging wonen in Eindhoven. 
Zo bleef hij in Brabant, in de buurt van 
zijn familie en dat was hem veel waard. 
In het kloosterverzorgingshuis Glorieux 
kreeg hij een gastvrij onthaal. Hij vond 
er dankzij de hartelijkheid van de zus-
ters, broeders en zijn maatje David wel-
dra zijn draai. Om zijn persoon, zijn ken-
nis en om wat hij uitstraalde werd hij 
door menigeen gewaardeerd. Dat is ook 
wel gebleken tijdens de laatste weken 
van zijn leven. Helemaal afhankelijk van 
anderen kwamen velen hem bijstaan. 
Dankzij hun aller zorg en liefdevolle na-
bijheid is hij in de vroege ochtend van 12 
februari rustig van ons heengegaan. Jan 
heeft zijn leven teruggelegd in de han-
den van de levende God. De Alomtegen-
woordige is Jan altijd nabij geweest. Op 
God bouwde hij zijn leven, aan Hem ver-
trouwde hij toe al wat hij deed en gaf hij 
de gaven ten leven die hij had ontvangen 
terug. Zaterdag 16 februari 2013 heeft om 
11.00 uur het afscheid van Jan Bechtold 
plaatsgevonden in de Montfortkapel te 
Oirschot, waar hij op het kloosterkerkhof 
is begraven. Er zij licht, vrede, rust.

Jan Bechtold
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In het Brabants Dagblad van zaterdag 23 
maart 2013 antwoordt de in meerdere op-
zichten kersverse abt frank en vrij op de 
vragen van Tom Vos. Enkele aangeroerde 
thema’s interesseren ons en waarschijnlijk 
velen op de dag van heden zeer. 

De abt: wet en weet?
De meeste kerkleiders hameren te veel op 
wetten, zegt Denis Hendrickx. Hij vraagt 
zich af of het niet hoog tijd wordt minder 
nadruk te leggen op al die zogenaamde 
zekerheden? ‘Ga de dialoog aan met ge-
loofsgenoten en andersdenkenden. Het is 
toch niet erg dat niet iedereen hetzelfde 
denkt en handelt?’ De nieuwe abt van Ab-
dij Berne wil de kilte uit de kerk verjagen 
en haar weer warmte laten uitstralen. ‘Ik 
weiger te geloven dat het gehamer op re-
gels de kerk zal redden’, zegt hij ‘Jezus 
heeft geen blauwdruk achtergelaten over 
hoe het precies zou moeten.’ Denis Hen-
drickx, vooral ook om zijn grote sociale 
betrokkenheid bij mens en maatschappij 
bekend en geliefd, geeft met deze uitspra-
ken over wet en weet en hoe de kerk deze 
hanteert blijk van grote verwantschap met 
het opkomend hedendaags religieus den-
ken en beleven. Enerzijds het debacle van 
het dogmatisch geloven, al blijft ‘deze en-
gerd’ uitgangspunt van ondermeer het be-
leid van bisdom Den Bosch; anderzijds de 
opkomst van het mystiek beleven en erva-
ren, dat de kerk in het verleden heeft la-
ten liggen en nu buiten haar om opbloeit. 

Dogmatische beklemming
Tjeu van den Berk waarschuwt ervoor om 
‘het visioen’ niet te laten verdwijnen on-
der het materialisme van de maatschappij 
enerzijds en het dogmatisme van de kerk 
anderzijds. Hij roept op tegen beide ten 
strijde te trekken. Een glasharde aanval op 
de bijna onuitroeibare verleiding om de 
werkelijkheid in dogma’s te vangen doet 
de veel gelezen Eckhart Tolle. ‘Dogma’s 
- religieus, politiek of wetenschappelijk - 
komen voort uit het onjuiste idee dat den-
ken de werkelijkheid of de waarheid kan 
omvatten. Dogma’s zijn gemeenschappe-
lijke begrippelijke gevangenissen. En het 
vreemde is dat de mensen houden van 
hun gevangeniscel omdat die hun een vei-
lig gevoel geeft en een - onwaar - gevoel 
van ‘ik weet het’. Niets heeft de mensheid 
meer leed berokkend dan haar dogma’s. 
Het is waar dat elk dogma vroeg of laat 
verdwijnt, omdat de werkelijkheid uitein-
delijk de onwaarheid ervan onthult, maar 
zolang de mensen het eraan ten grondslag 

liggende waanbeeld niet zien, worden 
oude dogma’s vervangen door andere dog-
ma’s. Wat is dat fundamentele waanbeeld? 
Het is de identificatie met denken.’ 

Niet mystiek dan niet
Als een variant op de uitspraak van André 
Malraux, dat de éénentwintigste eeuw re-
ligieus zal zijn of níét zal zijn, moet Karl 
Rahner gezegd hebben dat de kerk in de 
éénentwintigste eeuw spiritueel en mys-
tiek zal zijn of níét zal zijn. De groeiende 
belangstelling voor mystiek wijst erop dat 
hij gelijk heeft. Geloofswaarheden belij-
den raakt onder de mensen in brede kring 
vervangen door Iets of Iemand ervaren, 
beleven. ‘De mensen van onze westerse 
wereld zien religie in het algemeen slechts 
als een systeem van geloofsstellingen, als 
een leer en een systeem van morele eisen. 
Ze kennen religie veel te weinig als weg 
en begeleiding naar de ervaring van een-
heid met het goddelijke en hiermee naar 
een mystieke verbondenheid.’ (Willigis 
Jäger in Over de liefde, 2010) De Poolse 
religieuze Tessa Bielecki breekt een lans 
voor de mystiek door deze van achter de 

kloostermuren midden op straat te bren-
gen. ’Mystiek is voor monnik, moeder en 
melkboer. Met andere woorden voor ie-
dereen. Mystici zijn geen apart soort men-
sen.’ In Visioen en verzet citeert Anne-Ma-
rie Korte de theologe Dorothee Sölle: ‘Het 
gaat erom dat God ervaren wordt en dan 
niet uitsluitend uit het boek ... of alleen in 
de mis ... Er moet kennis van God uit de 
erváring zijn. De kerken dragen hieraan 
ook schuld, omdat zij de mystieke dimen-
sie niet overgebracht hebben.’ (geciteerd 
in misboekje LWH weekend 8/1/2012) 
Voor de bekende kritische theologe Karin 
Armstrong leidt dogmatisme tot verdeeld-
heid en geweld; mystiek tot verbonden-
heid en harmonie. Zo ongeveer denkt en 
schrijft ook Hein Stufkens over de huidige 
religieuze situatie. 

De abt: toegewijde mensen
Denis Hendrickx zegt eerlijk en open met 
een deel van het beleid van de kerk gro-
te moeite te hebben. ‘Ik begrijp bijvoor-
beeld ook niets van het reorganisatiebe-
leid. Er zijn steeds minder priesters en de 
kerkleiding wil maar blijven uitgaan van 
pastorale eenheden met een priester aan 
het hoofd. Zoveel priesters, zoveel een-
heden dus. Mede daarom worden paro-
chies maar samengevoegd. Maar waarom 
zouden pastoraal werkenden of vrijwilli-
gers bepaalde taken van priesters niet op 

Peer Verhoeven

Denis de gedroomde abt

We hadden hem bij de vorige abtkeuze al verwacht als de nieuwe man voor 
Abdij Berne. Nu, voorjaar 2013, is hij naar verluidt in de eerste ronde met na-
genoeg algemene stemmen door de norbertijnen van Heeswijk tot hun nieuwe 
voorman gekozen: Denis Hendrickx. 

Denis aanwezig  toen De Roerom in 2011 vijfentwintig jaar bestond. (© Foto: Jac van Leijsen)
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hun schouders kunnen nemen? Niets mis 
mee. De functie van leidinggevende hoeft 
toch niet voorbehouden te zijn aan onge-
huwde, gewijde mannen?’ De nieuwe abt 
blijkt geen magische opvatting van ambt 
en wijding te huldigen. Dit hoeft natuur-
lijk niemand te verbazen van iemand die 
- hoewel nog vrij jong - al zoveel goed en 
kwaad bewust heeft onderkend en meege-
maakt. Voor hem moet het gaan om toege-
wijde mensen. Mannen én vrouwen. ‘Ja, 
het priesterschap zou ook voor vrouwen 
opengesteld moeten worden. Ik zie daar 
geen probleem in.’ Maar abt Hendrickx 
zal zich waarschijnlijk toch het hoofd sto-
ten. De onzalige wijze waarop parochies 
samengevoegd worden en daarmee ver-
bonden kerken gesloten, is onvermijde-
lijk geworden omdat er een achterhaalde 
dualistische theologie wordt gehanteerd, 
goedgevormde leiders voor de plaatselijke 
gemeenschappen niet erkend zijn en om-
dat de zending van de kerk, gereduceerd 
tot sacramentele kerk, ‘op grote afstand’ 
te realiseren is. 

Minder betrokken 
Op de vraag of kleinschaligheid niet ach-
terhaald is, antwoordt Denis Hendrickx 
resoluut: ‘Nee. Ik zie een parallel tussen 
de parochiefusies en de kabinetsplannen 
om op grote schaal gemeenten samen te 
voegen. Het enige wat je daarmee bereikt 
is dat je de afstand met de burger ver-
groot. Daardoor zal de betrokkenheid juist 
nog verder afnemen. In het onderwijs en 
de zorg komen ze daar niet voor niets op 
terug.’ Schaalvergroting gaat gepaard met 
het verlies van menig ‘heilig huisje’ van 

de mensen. Hiervan zegt Wim van de 
Donk, commissaris van de koningin pro-
vincie Noord-Brabant: Die dreigende kerk-
sluitingen zijn een groot gevaar ... ik ben 
bang dat de kerk dat wat onderschat; zo’n 
kerk is vaak het sociale centrum van het 
dorp.’(De Roerom, maart 2013, p. 24)

Meer dan sacrament
‘Een parochie behelst meer dan het vie-
ren van de eucharistie. Het betekent ook 
ontmoeten’, zegt de nieuwe abt. En ont-
moeting vereist nabijheid, bekend en ver-
trouwd zijn met elkaar. Het klinkt wel-
licht heel gewoon dat een hooggeplaatste 
kerkleider nu eens openlijk zegt dat een 
kerkgemeenschap méér is dan een eu-
charistie vierende gemeenschap. Toch 
worden momenteel allerlei harde maat-
regelen door hogerhand gerechtvaardigd 
met te zeggen dat het erom gaat de eu-
charistieviering mogelijk te houden. Hoe-
veel gewicht abt Hendrickx aan zijn eigen 
uitspraak over de relativiteit van de eu-
charistie hecht valt moeilijk te bepalen. 
Maar toch wordt hier de kern van de he-
dendaagse religiositeit geraakt, de discre-
pantie tussen bisdom en het pastorale veld 
mogelijk inzichtelijk en de doodlopende 
lijn van het huidige beleid duidelijk. ‘We 
hebben de wereld verdeeld in `sacraal’ en 
`profaan’, in eredienst en dagelijks leven, 
in gebed en politiek, in zonde en heilig-

heid. Het goddelijke voltrekt zich echter 
in al wat is. Religie is de omgang met God 
in ons dagelijks leven.’ (Willigis Jäger 
o.c.) Een vanouds overwegend katholieke 
gemeenschap die haar verwervingen uit 
het verleden geheel of gedeeltelijk ter be-
schikking wil stellen voor locaal gezien 
dezelfde maar inmiddels heel pluriform 
denkende en gelovende gemeenschap, 
doet daarmee heel pastoraal werk. Pas-
toraal en pastoraat is niet langer voorbe-
houden aan zorg en werk voor het vieren 
van de sacramenten. De huidige religieu-
ze mens is ongevoelig geworden voor de 
scheiding tussen profaan en sacraal, ge-
wijd en niet-gewijd. Voor hem is het leven 
heilig en te heiligen.

Dankbaar
Aan de gemeenschap van Abdij Berne is 
dank verschuldigd voor de keuze van De-
nis Hendrickx als haar nieuwe abt in de 
komende zes jaar. Het worden zes belang-
rijke, zo niet beslissende jaren voor de 
kerkgemeenschap in bisdom Den Bosch, 
waar de verhoudingen steeds meer op 
scherp komen staan. Het is te hopen dat 
abt Hendrickx zichzelf kan en mag blij-
ven. Dit zou een zegen zijn, niet alleen 
voor katholiek of christelijk gelovigen, 
maar voor allen met wie hij in aanraking 
komt en de hele samenleving die hij van 
dienst wil zijn.

Denis Hendrickx

Soms wilde hij alleen zijn 
om op krachten te komen; 
trok de woestijn in om 
in de leegte zichzelf te vinden.

Soms zocht hij het weidse strand 
om even weg uit alle rumoer 
van de overkant te dromen 
en naar de stilte te luisteren. 

Soms ging hij een berg op 
om zijn visioen te koesteren, 
Vader te spreken en aan de weet 
te komen wat Hij van hem wilde.

Soms ging hij het water op 
en voelde bij ‘t gieren van de wind 
en ’t klotsen van de golven 
hoe kwetsbaar mensen zijn.

(Peer Verhoeven Gedachtenis 29/3/2013 - 
© Foto: Ad Wagemakers)
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De zending van Marcel Broesterhuizen 
geldt echter ook voor doven in de ande-
re Nederlandse bisdommen. Zo heeft hij 
naast Tilburg en Eindhoven ook contact 
met de dovenclubs in Zoetermeer, Nieu-
wegein en Rotterdam en met de bewoners 
van de Gelderhorst in Ede. 

Marcel Broesterhuizen
Marcel werd geboren in Nijmegen, maar 
groeide op in het centrum van Rotterdam. 
In Deventer volgde hij het Stedelijk Gym-
nasium. ‘De katholieke zuil was in die 
protestantse omgeving sterker dan in het 
zuiden. Wij vormden met ons gezin een 
minderheid, op het gym waren mijn broer 
en ik de twee enige katholieken! Er werd 
over ons gepraat zoals er nu over mos-
lims gepraat wordt; met een zekere ach-
terdocht. Dat maakte me wel onzeker. Zo 
vroegen protestanten uit mijn omgeving 
me of ik wel een persoonlijke relatie met 
God had. Ze beleefden hun geloof seri-
euzer. Via vrienden leerde ik de Lutherse 
kerk kennen. Hun liefde voor het evange-
lie én voor de liturgie spraken me aan. Op 
jongvolwassen leeftijd deed ik daarom be-
lijdenis in de Lutherse kerk, zeer tot ver-
driet van mijn ouders. En hoewel ik mijn 
sympathie voor de Lutherse vorm van ge-
loven heb behouden, ben ik toch weer ka-
tholiek geworden. Daar liggen mijn wor-
tels.’

Instituut voor Doven
‘Na mijn opleiding psychologie vond ik 
werk aan het Instituut voor Doven in Sint-
Michielsgestel. Vanaf het begin voelde ik 
me daar zo thuis dat ik dacht: hier blijf ik 
tot mijn pensioen! Wat me zo boeide in het 
werk met die dove jongeren was de inten-
siteit van contact en communicatie. Tech-
nisch gezien ben je als psycholoog met 
stoornissen bezig: is er een communica-
tieprobleem en wat brengt dat voor gemis 
mee? Maar affectief hebben dove mensen 
hun eigen mogelijkheden en voelen ze op 
het vlak van communicatie haarscherp 
aan of iets echt is of niet. In gebarentaal 
drukken ze dat uit. Ik kwam er achter dat 
doven hun eigen waardigheid hebben. Ze 
horen niet in de hoek van ‘die arme gehan-
dicapte mensen.’ Ik heb zelfs mensen ont-
moet die vroeger geleerd hebben om zich 
te schamen voor hun doofheid! Ze zijn in-
dertijd gekolonialiseerd zoals bijvoorbeeld 
inheemse volken ooit, onder druk van de 
blanke kolonisator, afstand moesten doen 
van hun eigen cultuur.‘

Dovenpastoraat
‘Vanuit mijn werk kwam ik ook in con-
tact met het internationale netwerk voor 
dovenpastoraat. Zij organiseerden con-
ferenties en symposia rondom de eigen 
waardigheid van de dove mens. Ooit werd 
de opvatting gehuldigd dat een ziekte of 
een handicap een vorm van onverlost-
zijn is. Het hoort bij de zondigheid van de 
mens. Maar tegenwoordig wordt ook hier 
de opvatting gehuldigd dat ik goed ben 
zoals ik gemaakt ben. Beperkingen ho-
ren bij de normaliteit van het mens-zijn. 
Een handicap is geen beschadiging, want 
zó ben ik beeld van God. En zoals ik ben 
heb ik mijn levensopdracht te vervullen. 
Al doende leerden we dove mensen steeds 
meer te bekijken vanuit hun eigen wereld 
en steeds minder vanuit hun beperking. 
In 2001 vroeg de voorzitter van het inter-
nationale netwerk me of ik in Leuven de 
leerstoel van het pastoraat voor doven wil-
de bezetten. Maar ik was geen pastor en 
theoloog. Ik kon echter wel informatie ge-
ven over de leefwereld van de dove. Daar-
mee ging men akkoord en ik kreeg een 
aanstelling voor dertig procent.’

Pastor voor doven
‘Op mijn werk voor doven merkte ik door 
hun vragen op het gebied van zingeving 
vaak meer als pastor dan als psycholoog 
bezig te zijn. Ze zeiden dan wel eens te-
gen me: we hebben eerder een pastor dan 
een psycholoog nodig! Op een gegeven 
moment ben ik toen met een werkgroep 
van doven naar bisschop Hurkmans ge-
gaan om hem onze wens voor een do-

venpastor kenbaar te maken. Ik merkte 
bij hem een duidelijke interesse, maar hij 
was bang niet aan ons verzoek te kunnen 
voldoen door gebrek aan mankracht en 
financiën. Na een verdere gedachtewis-
seling vroeg hij of ik dit werk zelf op me 
zou willen nemen in mijn vrije tijd! Uit 
wat ik hiervoor verteld heb, snap je dat 
ik dat wel wilde worden: pastor voor do-
ven. Maar dan niet als vrijetijdsbesteding, 
maar als echte baan. Op mijn negenenvijf-
tigste kon ik met flexpensioen en met dat 
inkomen werk ik nu als pastor voor de 
doven. Voorheen werd dit soort pastoraat 
gezien als ‘zorg-pastoraat’, maar daarmee 
misken je weer de eigen waarde van de 
dove mens, die zijn eigen taal en cultuur 
heeft. Vroeger moesten ze, net zoals ge-
kolonialiseerde volken, afstand doen van 
hun eigen cultuur; ze moesten integreren 
in de maatschappij. Daarom hebben ook 
dove mensen een bevrijdingstheologie no-
dig of beter gezegd een ‘inheemse’ theolo-
gie. We leven in één wereld met verschil-
lende onderstromen. Elke stroom heeft 
zijn eigen kracht en dat is goed, want met 
elkaar vormen we één groot geheel.‘

Kerk en doven 
‘De kerk moet als aanwezigheid van een 
menslievende God in de wereld gastvrij 
zijn, niet gaan zitten wachten tot de men-
sen naar haar toekomen, maar zelf naar 
mensen toegaan en zo deel van hun le-
ven worden. Veel dove mensen zijn van 
de kerk vervreemd geraakt omdat ze als 
horende kerk ver van de wereld van de 
doven af staat. Het aantal katholieke dove 
mensen wordt geschat op vijfduizend. Met 
vijfhonderd van hen heb ik, via de do-
venclubs die over het land verspreid zijn, 
contact. Dove jongeren zijn er niet te vin-
den. Zij hebben ofwel geen kerkelijke bin-
ding meer of ze gaan liever naar evangeli-
cale groepen, waar meer emotie en saam-
horigheid is en waar zij vooral ook andere 
dove jongeren ontmoeten. Als diaken 
voor het dovenpastoraat wil ik allereerst 
dáár zijn waar de doven zijn. Zo wil ik 
via scholen dove jongeren inschakelen als 
maatschappelijke stagiaire bij het doven-
pastoraat. Ik probeer ook om dove men-
sen zelf actief te betrekken bij de planning 
en uitvoering van pastorale zorg en bij het 
oprichten van een categoriale parochie. 
Als we uitgroeien tot een stabiele gemeen-
schap van personen die zichzelf financieel 
kan bedruipen kan er een categoriale pa-
rochie van en voor doven worden opge-
richt, naar analogie van de schippersparo-
chie. De mensen voor een bestuur heb ik 
al. Op deze manier ben ik volgens de bis-
schop een soort bouwpastoor. Maar wat ik 
vooral wil zijn is de uitgestoken hand van 
de kerk naar dove mensen; hen het gevoel 
geven dat wij ze willen!’

Joost Koopmans

De waardigheid van de dove mens

In heel Nederland is er vanuit de r.-k. kerk maar één pastor voor dove mensen. 
Hij heet Marcel Broesterhuizen (63) en werd op 25 september door bisschop 
Hurkmans tot diaken gewijd. Pastorale zorg voor en onderwijs aan doven is 
nauw verweven met de geschiedenis van het bisdom Den Bosch. Denk aan het 
Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel. 

Marcel Broesterhuizen
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Peer Verhoeven

Mag niet gezegd worden

De vrouwen vluchtten 
ontredderd weg van het graf 
en zeiden er niemand iets over.
(Het lege graf, Marcus 16) 

Toen ik achttien was, had ik een heel die-
pe ervaring. Het gebéurde aan me. Als ik 
dat probeer te vertellen ga ik stamelen. Ik 
voelde me in die tijd niet gelukkig. Maar 
dwars door alles heen ervoer ik ineens een 
Liefde die alles omvat. Ik was een heel nie-
tig wezentje in een heel Grote Werkelijk-
heid, die mij vulde met liefde en zin. Het 
voelde als God. Was het Iemand of Iets? ... 
Wat ik voelde was een geheimvolle Aanwe-
zigheid die mij eindeloos te boven gaat en 
die tegelijk verborgen is in alles. Ik voelde 
me verbonden met alles en iedereen ... Ik 
was niet anders dan tevoren; ook de we-
reld was nog altijd even gebroken als al-
tijd. In zekere zin werd ik daar nog gevoe-
liger voor. Toch was er iets gebeurd, dat 
voor altijd invloed zou hebben.

Deze ervaring maakte in 2010 Louise Ma-
rijnissen openbaar, - eertijds docente aan 
de Pabo Nijmegen en nu bezig om men-
sen te begeleiden op de weg van de mys-
tiek: de bewustwording en niet te benoe-
men beleving van hun menselijke diepte. 
Over dergelijke intense diepe ervaringen 
van een werkelijkheid, waarvan alles en 
allen deel uitmaken en waarin de mens 
zich op zijn plaats en geborgen mag voe-
len heeft Iris van Haaren in 2007 - op 
aandrang van anderen - in alle beschei-
denheid een boek geschreven met de titel 
Waarover je niet spreken kan.Glimp van 
een andere werkelijkheid. Deze titel roept 
meteen het slot van het paasevangelie van 
Marcus in herinnering.

Tegen het einde van de voorbije eeuw ver-
scheen vanuit het Engelse Oxford het ver-
slag van een onderzoek naar ‘religieuze 
ervaringen in de kinderjaren’, getiteld 
Het oorspronkelijke visioen. De titel al-
leen al wijst er op, dat er bij vele - zo niet 
alle - kinderen een visioen van een mooie, 
lichte,  veilige met allen gedeelde werke-
lijkheid bestaat. Maar de titel bevat ook al 
wat in het boek telkens bevestigd wordt: 
dit visioen mocht niet, maakte je tot ’n 
onnozele hals, ’n antiquiteit. 

In de voorbije en ook nog in de huidige 
tijd is de samenleving alles wat niet te 
grijpen en te bégrijpen is gaan zien als 
onwaar, onwerkelijk, niet-bestaand en 
dacht men enkel zinnig en veilig te kun-
nen varen op wat maakbaar en bereken-
baar, haalbaar en achterhaalbaar is. Er 
verdween en dimensie, een onderlaag, een 
boventoon uit het bestaan van mens en 
samenleving.

Ik héb, zeggen wij.
Jou is gegéven zegt de bijbel. -
Ik zíe, zeggen wij.
Jou is verschénen, zegt de schrift. -
Ik hóór, zeggen wij.
Je wordt áángesproken, zegt de profeet. -
Ik heb een beroep.
Je hebt een roeping, zegt de religieus. -
Ik heb talent, wordt gezegd.
Het is een gave, zegt je geweten. -
Wij némen kinderen.
Kinderen kríjg je, zegt het lieve leven. 
(Peer Verhoeven)

De westerse mens van onze tijd is zijn god-
delijke, zijn meest wezenlijke dimensie 
kwijtgeraakt en daarmee ook zichzelf, zijn 
zicht en zin op en in het leven. Er moeten 
in zijn bestaan weer tijden, in zijn dagen 
weer momenten zijn dat hij stil wordt, tot 
zichzelf inkeert ... ’ zei een halve eeuw te-
rug de christen/humanist Romano Guar-
dini, daarin bijgevallen door de vermaarde 
joodse violist Yehudi Menuhin: Een sa-
menleving die geen vasten en bidden meer 
kent en waarin nog nauwelijks iemand ge-
neigd is tot zuivering en identificatie met 
de oneindigheid, is ernstig uit haar even-
wicht.  

Van hoog tot laag ... van overheid tot on-
derdaan ... van kerk tot huis- en Tweede-
kamer ... dit eens heel ernstig nemen met 
Pasen in crisistijd ...

Stilte, rust,    
bezinning en inkeer
zijn wat de wortels, 
in de aarde verborgen,
zijn voor een boom.

Je ziet ze niet, 
maar ze zijn van levensbelang, 
want wortels voeden stam en tak 
en zonder wortels verdroogt 
de boom, verdort en gaat om.

Wortels staan voor meditatie, 
bezinning, stilte, rust; 
de boom voor actie, groei, bezig zijn. 
Beide zijn nodig, echt des mensen 
en kunnen niet zonder elkaar.

Meditatie stopt niet zodra je opstaat 
van je kussentje of uit je stoel.
Rust, stilte, inkeer en bezinning 
verdiepen ons vertrouwen in het leven
en inspireren ons dagelijks doen en laten.         
(Geïnspireerd door Augustin Okumura)

Iris van Haaren Waarover je niet spreken kan. 
Glimp van een andere werkelijkheid, Uitg. Terra 

Lannoo 2007, ISBN 978 90 2097 433 1; 
De Roerom maart 2009, p. 12

Loes Marijnissen Vanuit het binnenste van de 
ziel. Christelijke mystiek, contemplatie en 

zenmeditatie, Uitg. Abdij van Berne 2010; ISBN 
978 90 8972 026 9

Een tijd geleden zat ik met nog twee mensen buiten bij het restaurant van klooster Val-Dieu 
in de Ardennen. Toen we aanstalten maakten weg te gaan zei ik: ‘Blijf nog even zitten want ik 
wil van daarginds een foto maken.’ ‘Hoezo?’ vroegen de twee verwonderd. ‘Daar is alleen een 
muur met een raampje.’ Voor mij was het wel een heel bijzonder rampje. Ik zag iets wat niet 
te zien was, iets mysterieus. En als ik nu naar de foto kijk is dat nog zo. Als ik anderen nu de 
foto laat zien, krijg ik twee reacties. De een haalt de schouders op; de ander reageert met ‘Nou 
je dat zo zegt.....’ (© Tekst en foto: Toon van der Heijden)
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Deze nachtelijke uren ben ik op mijn ka-
mer. Met drie andere revaliderenden. Afge-
scheiden door een gordijn. Er gebeurt altijd 
wel iets. Niets lijkt wat het is. Door het gor-
dijn heen kun je zien naar welke zender 
je buurman kijkt. Het is zo vreemd. Stil 
en onrustig. Het is de stilte van de nacht. 
Maar mijn innerlijke wereld golft en bonkt 
en schokt. In de nacht gebeurt het afscheid 
nemen. Van je dromen, je contacten, je le-
ven; van je verlangens. In de nacht krimpt 
je wereld in; gebeurt je ineenstorting. De 
wereld stort in. In de nacht sterft de ziel. In 
deze nachten sterf ik aan mijn ziel. In de 
nacht raak je ontredderd, steekt angst op 
als een hevige ‘grote storm’.

Ik voel spreken
Ik lig daar enkele weken. Wat gebeurt er? 
Er komt iets naar me toe en het raakt me 
aan. Beelden? Dromen? Illusies? Het zijn 
woorden. Woorden van ver. Niet gezocht. 
Zij vinden mij. En zij klinken in mijn hart 
en ik voel spreken. ‘In de stilte van de 
nacht.’ In de stilte van de nacht ... in de 
stilte van de nacht. ‘Vanwaar zijn zij ge-
komen!’ Waar heb ik deze woorden eerder 
gehoord? Ja, ze klonken in de kerstnacht-
viering. Bijna drie maanden geleden; in de 
viering in de kerk van Biddinghuizen. In 
de stilte van de nacht.
Zo luidde het thema van die viering. In de 
stilte van de nacht wordt dit kind geboren. 
In de stilte van de nacht bestaat de liefde 
wel. In de stilte van de nacht bloeit de 
bloem. In de stilte van de nacht waakt de 
vrouw bij haar kind. In de stilte van de 
nacht geven dieren warmte en in de stilte 
van de nacht is het vredig. Zo zongen we 
het uit. 

Opgetild
Niet in het open veld maar in het revalida-
tiecentrum komen op enig moment deze 
woorden aangewaaid tot mij. Als ik daar 
zo lig in mijn bed. Op de A gang, kamer 
1, het bed meteen rechts van de deur. 
De woorden hoeven niet door de deuren. 
Zij hebben een eigen toegang naar mij. 
Zij raken me aan en schieten zo door naar 
mijn ziel; naar mijn bewust en onbewust 
zijn. Zij raken me en ik ‘sta op’. Zij ver-
lichten mijn ontreddering, verfrissen mijn 
doemstemming, tillen me op uit de diepte. 
En ik ben nog in leven. 

Ik bedaar
Vraag me niet naar de duur hiervan. 
Seconden, een paar minuten. Ik bedaar 

in mijn innerlijk. Ik kan weer voelen dat 
mijn partner Marja thuis aan mij denkt. 
Ik ervaar dat het bezoek mij liefdevol 
vervult. Ik ervaar dat ik in goede handen 
ben. Ik bedaar en val in slaap. Zo kan dit 
nog een paar maal in de nacht gebeuren. 
Deze zes woorden helpen me de nachten 
door, die ik in de Hoogstraat doorbreng. 
Als ik zes maanden later thuis ben en 
weer in mijn eigen bed slaap zullen de 
woorden wegblijven. Ik ben gered.

Dank je wel
Lange tijd later vertel ik over deze erva-
ring aan een paar vriendinnen. Dan zegt 
er een: Op de momenten dat je dit in al 
die nachten hebt ervaren, toen sprak God, 
De Eeuwige tot jou. Ik heb het nooit zo 
gevoeld en verklaard of ik weet niet wat. 
Maar zo’n duiding heb ik er niet aan 
gegeven. Ik heb geen behoefte om het te 
ontkennen of te bevestigen. ‘Als jij dit zo 
zegt, dank je wel daarvoor.’

Ben Roest

Deze nachten zijn anders

Overdag rol ik achter therapeuten aan. Van afdeling naar oefenzaal. Overdag is 
het programma vol en ben ik een bezet persoon. ’s Avonds heb ik quality time. 
Het is het moment voor bezoek, voor ontvangst en afscheid. Voor gesprekjes 
en wat ontspanning. De nachten zijn vreemd. Er is geen vertrouwde omge-
ving. De afdeling komt tot een schijnbare rust.

Weggezakt
Het heeft me verder geholpen om mijn 
blikveld en leefwereld nog een tijdje open 
te houden. Op mens en G’d. Het zijn ech-
ter geen woorden voor eeuwig leven. La-
ter raak ik deze zekerheid, dit vertrouwen 
en dit geloof weer kwijt. Ik moet verder 
afdalen in mijn innerlijke wereld tot op 
de bodem van mijn ziel. En toen ook deze 
bodem uit de ziel wegviel, zakte ik door 
mijn ziel heen naar chaos, Toohoewa-
boohoe. Onverschilligheid is de naam van 
mijn dood. Gelijk Jona overboord gegooid 
in de oersoep. Het is geen leven daar. 
Geen enkel woord redt me dan.

Wie?
‘In de stilte van de nacht’ schiet mij niet 
meer te hulp. 
Mijn hulp komt in de naam van de Heer; 
mijn hulp komt in de naam; 
mijn hulp komt
Mijn hulp 
Mijn.
mij.

Wie komt mij nog helpen ...

Nellie van Kemenade Mystery Atelier Nuenen (www.nellieart.nl)
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In alle tijden hebben mensen 
zich vragen over het leven ge-
steld en zullen dit blijven doen: 
vragen om antwoorden. Toch 
zijn het niet de antwoorden die 
mij interesseren. Het is boeiend 
om na te gaan uit welke erva-
ringen hun vragen voortkomen.

In het tijdperk van de catechis-
mus leerden mensen antwoor-
den op vragen die ze zelf niet 
hadden gesteld en die misschien 
hun vragen niet eens waren. Er 
wordt vaak gezegd, dat mensen 
zich op een gegeven moment 
niet meer herkenden in de ant-
woorden. Maar ik denk, dat het 
vooral de vragen waren die te 
ver van hun leven waren komen 
staan.
Dit leidde tot een nieuwe en le-
vendige periode in de kerkelij-
ke geschiedenis: de tijd van de 
vernieuwingen. Als God leven 
en liefde wil, waar komt dan 
het lijden vandaan? Gelovigen 
gingen uit gelovigheid vragen 
stellen aan hun eigen geloof-
straditie. Het leidde tot kritische 
bewegingen, tot veranderingen 
maar ook tot verwarring. Voor 
menigeen werden de vragen zo 
intens, dat er binnen de kerk 
geen antwoord meer te vinden 
was.

‘Gelukkig’ ontstond toen de 
multiculturele samenleving. 
Mensen met andere culturen en 
religies leefden niet meer alleen 
buiten Nederland, maar werden 
onze buren. Het werd nood-
zakelijk om te weten waaruit 
de verschillen bestonden. Met 
vragen ter kennismaking bena-
derden we de ander en zijn cul-
tuur: hoe wordt met het milieu 
omgegaan, hoe wordt gedacht 
over leven na de dood? En na-
tuurlijk konden we niet anders 
dan die vragen ook aan onszelf 
stellen, maar dat bleek gemak-
kelijker dan het vinden van een 
bevredigend antwoord.
Toen ebde de aandacht voor de 
multiculturele samenleving weg 
en wilden mensen eigenaar en 
vooral regisseur van hun eigen 
leven worden. Zij gingen zich-
zelf vragen stellen, om er ver-
volgens hun eigen antwoord 
op te geven. Maar of de vragen 
daarvoor bedoeld zijn?

Levensvragen

Donderdag 4 april jl. kreeg de Antoniuspa-
rochie te Best bericht van bisdom Den Bosch 
dat zowel het parochiebestuur als de pastores 
Richard Schreurs en Hans van de Laar ver-
vangen worden. De directe aanleiding voor 
dit ontslag is dat bestuur en pastoresteam 
weigeren mee te werken aan de fusie van de 
parochies in Best, Oirschot en De Beerzen. 
Zoals zovele parochiebesturen, pastores en 
vrijwilligers heeft het merendeel van de 
mensen van de goedlopende Bestse Antonius-
parochie weinig fiducie in de vorming van 
overgrote pastorale eenheden. Pastoraat - niet 
beperkt tot sacramentenpastoraat - is alleen 
mogelijk op grond van nabijheid en vertrou-
wen. Velen vrezen dat de kerk in Brabant 
door het beleid van het Bossche bisdom en 
door de sfeer die dit beleid schept binnen 
afzienbare tijd nog nauwelijks te herkennen 
zal zijn. Het gaat niet alleen om de volgens 
velen onmogelijke schaalvergroting van 
parochies en het verlies van dierbare kerk-
gebouwen en andere bezittingen, maar ook 
om de inhoud van de pastoraal. Er bestaan 
grote meningsverschillen over de houding 
van de officiële kerk ten aanzien van mensen 
die andersgeaard of andersgevaren zijn. Er 
blijft vanuit het bisdom gehamerd worden op 
de noodzaak van priesters als leider van de 
lokale geloofsgemeenschappen. Zonder deze 
ongehuwde gewijde mannen geen parochies, 

Redactie

De Botte Bossche Bijl

terwijl er zich zeker in het recente verleden 
zoveel gedreven en goedgevormde leiders 
voor de geloofsgemeenschappen hebben 
aangediend. Er is van hen - mannen en vrou-
wen - geen gebruik gemaakt; ze zijn nooit 
voor vol aangezien. De kerkelijke leiding 
blijft uitgaan van een overleefde dualistische 
theologie, waarvoor het veld nauwelijks nog 
gevoel heeft. Intussen zijn de mensen goede 
voortrekkers onthouden. Dit gaat zich heel 
gevoelig wreken. Los van het bisdom als 
geloofsgemeenschap verdergaan, roept bij 
velen bedenkingen op. Steeds meer mensen 
individueel of als gemeenschap kunnen het 
kerkelijk beleid niet meer in overeenstem-
ming brengen met hun geweten. Als ze 
‘gaan’ gaan ze omdat ze niet anders kunnen. 
De bisdomstaf zou nooit de band met een 
parochie moeten verbreken en had het ook 
niet zover mogen laten komen als nu in Den 
Bosch en Tilburg al gebeurd is en mogelijk 
in Best te gebeuren staat. De Antoniusparo-
chie daar gaat het besluit van de bisdomstaf 
aanvechten, maar heeft ook al maatregelen 
getroffen om ‘op eigen benen’ elders te 
kunnen doorbestaan. Maar met al dit gedoe 
verliest de kerk weer iets van de menselijke 
warmte en de gemeenschappelijke pelgrims-
tocht door het leven die christelijk religieuze 
mensen zouden moeten kenmerken. Hopen 
op betere tijden en dat de lucht opklaart.  

Voorgevel Antoniuskerk Best (© Foto: Berna Verhoeven)               (© Foto boven: Ad Wagemakers)
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Yvo van Kuijck wordt in 1951 te Nijmegen 
geboren. Bij de ouderen dreunt dan het bom-
bardement van 1944 nog na. De dood van een 
oom in concentratiekamp Vught brengt vragen 
rond recht en onrecht van kindsbeen af in Yvo’s 
leven. Vader, advocaat, en moeder, maatschap-
pelijk werkster, weten van wanten. Yvo, de 
oudste, en zijn drie jongere zusjes groeien op 
in de Dominicusparochie en voelen zich thuis 
in de kerkelijke cyclus van feesten en de mooie 
liturgie. Met vijf jaar wordt Yvo al ‘bloempot-
misdienaar’; vervolgens acoliet, medewerker 
aan het parochieblad en zo meer. 

Zichzelf zijn
Na de lagere school gaat Yvo naar het Domini-
cuscollege; intern. ‘Even weg uit het meiden-
huishouden’, zegt hij. ‘Dat opende mij de ogen 
voor de boeiende wereld van diverse karakters 
in die gemeenschap. Je leert er met verschil-
len omgaan. Ik was een slow-starter, bleef op 
de achtergrond, observeerde nauwkeurig en 
leerde in die verscheidenheid mezelf te zijn.’ Na 
een jaar is het daar genoeg en gaat Yvo naar de 
Nebo van de redemptoristen. Een leerzame tijd 
waarin hij betrokken raakt bij de Pax Christi 
Voettochten.

Rechten en filosofie
Na het behalen van zijn gym-alpha in 1970 is 
de vraag: hoe nu verder? Er is in die jaren in 
kerk en samenleving van alles gaande. Poli-
tieke modellen, maatschappijopvattingen en 
vergezichten te over. Yvo kiest voor rechtenstu-
die en filosofie. ‘In de loop van de geschiedenis 
komen alle belangrijke ethische kwesties aan 
de beurt. In de deugdenleer van Aristoteles 
wordt het dilemma al weergegeven: te forse 
dapperheid leidt tot roekeloosheid en te grote 
voorzichtigheid tot lafheid. En Jean-Paul 
Sartre, de linkse filosoof van de modernen, 
stelt in zijn De wegen van de vrijheid de eeu-
wige vraag naar vrijheid en geweten. Verder 
vormen bisschop Bekkers, Anna Terruwe, Han 
Fortmann de geestelijke voedingsbodem van 
Yvo van Kuijck. Hij raakt steeds meer thuis in 
de ingewikkelde materie van recht, rechtvaar-
digheid en humaniteit.

Grondslag van recht 
In 1975 studeert hij in Nijmegen af bij onder-
meer professor Kees Schuijt. Waar alles om 
draait is: Hoe komt wat wij ‘recht’ noemen en 
in regels is vastgelegd tot stand en is dat nog 
echt rechtvaardig voor alle betrokkenen? Recht 
kan té rechts zijn, voortkomen uit rechtse 
belangen. Te links kan ook. Het gaat erom de 
grondslagen van het recht voortdurend kritisch 
te bevragen in het licht van de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Met deze bagage betreedt hij 
als rechtelijk ambtenaar in opleiding de gerech-
telijke arena. Hij is een groot aantal jaren aan-
klager. Dan belandt hij bij het Hof in Arnhem 
waar hij de zwaardere zaken in hoger beroep 
op zijn bord krijgt. 

Humaan en barmhartig
Vanaf 2011 is hij voorzitter van de Penitentiaire 
Kamer, belast met beslissingen over TBS-
zaken. Hier gaat het om de wijze van straffen. 
‘De samenleving - straat en politiek - is in dit 
tijdsgewricht behoorlijk ‘punitief’, eist steeds 
zwaardere straffen. Dit lijkt wel voldoening te 
geven bij zware misdrijven, maar vraag is of 
dat binnen ons rechtssysteem past en daarom 
juist geen onrecht wordt. Ook degene die de 
meest afschuwelijke dingen heeft uitgehaald 
heeft recht op een toekomstperspectief; ook de 
mensen in de TBS. Je moet ze de mogelijkheid 
geven via een proefverlof weer te wennen aan 
het vrije leven. Je mag de sleutel naar een her-
kansing nooit weggooien en niemand alle hoop 
ontnemen. In de psalmen wordt al gezegd, dat 
je het kwade moet haten maar de zondaar be-
minnen. Ook teksten in het Nieuwe Testament 
ademen deze geest. Ons recht bepaalt alleen 
maar het ethisch minimum en moet blijven zoe-
ken naar het optimaal humane in regelgeving 

Leon Goertz

In gesprek met een rechter

De Veluwezoom met Oosterbeek aan de Rijnoever is een paradijselijke omgeving. Er wo-
nen mensen die met vallen en opstaan iets moois van hun leven willen maken. Het recht 
moet ook de gevallenen weer fatsoenlijk op de been helpen en toekomst bieden. In zijn 
functie aan het gerechtshof in Arnhem bemoeit Yvo van Kuijck zich hiermee en wil hij de 
rechtspraak humaan inzetten; ook in de kerk.

Priorij Emmaus
20 apr. 14.00-16.30 u. Zin-
gen met je ziel.
(0346) 56 21 46 (ma t/m vr 
9.00-12.00 u.) 
info@priorijemmaus.nl  

Binnenstadsparochie
25 april: 10.00-12.00 u. Ma-
riënhage Eindhoven: Vrouw 
en geloof. (040) 221 80 89 
w.kleene@planet.nl  

Abdij van Egmond
26 april 19.00-19.45 u. Sa-
cramentskapel Abdijkerk: 
Contemplatieavond.
(06-49080090 (Janneke Krij-
ger) benedictushof@
abdijvanegmond.nl

Klooster Wittem
27 april. 9.30-17.00 u. Kloos-
terarrangement, Grenzen 
verkennen.
(043) 450 17 41(ma di do) 
n.paffen@kloosterwittem.nl  

Salesianum
25 mei vanaf 10.00 u. Sale-
siaanse familiedag.
(073) 549 56 71
osfs@hetnet.nl  

Elim 
11 mei: 10.00-16.00 u.: Me-
ditatief kaarsen beschilde-
ren. (013) 463 85 05 
stiltecentrum@elimgroep.nl  

Limburgs museum
Nog tot 1 sept.: Sesamstraat 
in Limburgs Museum.
(077) 352 21 12
www.limburgsmuseum.nl  

Correcties

IMOSS
De Roerom maart 
2013 verwijst op 
p.13 naar IMOFF, 
bureau voor ste-
denbouw. Dit moet 
zijn: IMOSS, bureau 
voor stedenbouw.

WOLSING
In dezelfde Roerom 
p.14 moet de naam 
van de fotograaf Jan 
Wolsing zijn.

Mr. Yvo van Kuijck
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en uitvoering daarvan. Een goede rechter 
heeft altijd ‘een slecht geweten’ omdat hij, 
op zoek naar de waarheid en een juiste 
belangenafweging, nooit zeker weet of hij 
de juiste beslissing neemt.’

Recht geen wiskunde
Recht in nu eenmaal geen wiskunde. Het 
vraagt voortdurend om een kritische hou-
ding. ‘Jammer dat de behandelaars van 
TBS-veroordeelden de laatste tijd steeds 
terughoudender worden om proefverlof 
aan te vragen. Ze zijn bang voor de onder-
buikgevoelens van de straat en de one-
liners in de politiek. De angst voor reci-
dive en de roep om wraak zijn begrijpe-
lijk. Maar samenleving en politiek blijken 
te weinig vertrouwen te hebben in de 
behandelaars en in de rechter die toetst of 
de behandeling voldoende resultaat heeft 
gehad. De eenzijdige roep om veiligheid 
leidt uiteindelijk tot onevenwichtigheid 
en rechteloosheid.’ Geen enkel rechts-
systeem kan elk risico uitsluiten, tenzij je 
mensen volledig afschrijft. Maar voor zo’n 
systeem heeft onze samenleving gelukkig 
niet gekozen. Het blijft uiteindelijk altijd 
het slachtoffer recht doen, maar ook de 
geestelijk gestoorde dader. 

Codex op de schop
In deze wereld van de rechtspraak is 
Van Kuijck ook nog eens katholiek. ‘De 
nestwarmte van vroeger in het gezin en in 
de parochie beviel me wel. Ook nu nog in 
bepaalde mate; zeker in vergelijking met 
de reformatorische kerken. Maar helaas, 
ook bij ons katholieken is er veel dat niet 
meer klopt. In Oosterbeek hadden we in 
de persoon van Anton Wissing gelukkig 
een heel wijze en aimabele pastoor die 
zelfs mijn tweede huwelijk een passende 
sacramentele vorm wist te geven.’ En-
thousiast werkte Yvo mee in de parochie; 
als lid van het parochiebestuur. Maar 
na pastoor Wissing kwam al gauw de 
clustervorming met alle schaalvergroting 
en afstandelijkheid van dien. Alles werd 
weer strakker en de liturgie oppervlakki-
ger. Waarom zou je dan nog naar de kerk 
gaan? 

Heimwee
‘Met andere bezorgde katholieke gelovi-
gen was ik betrokken bij het Beraad In-
zake Parochiële Aangelegenheden (PIBA). 
‘Landelijk gezien was er verdraaid veel 
behoefte aan zo’n horizontaal overleg van 
verantwoordelijke leken die nog zo gek 
waren om de parochiële kar te trekken. 
Maar de bisschoppen negeerden ons en 
werkten ons zelfs tegen. Het eigen aan-
deel van de leek in de kerk, uitdrukkelijk 
onderschreven door het Tweede Vaticaans 
Concilie, werd weer eens niet serieus 
genomen.’ De almacht van de hiërarchie, 

vanuit het Vaticaan aangestuurd, lijkt op 
een verkalkte gerontocratie: oude mannen 
die buiten de alledaagse werkelijkheid 
staan en de wereld van vandaag niet meer 
kunnen inspireren. Het is moeilijk om de 
kerk als instituut nog serieus te nemen. Ik 
denk met weemoed terug aan de pasto-
rale geest van bisschop Bekkers en aan 
mensen als Edward Schillebeeckx en Hans 
Küng die met hun theologische onderbou-
wing ons geloof bij de tijd brachten.’ 

Foute structuur
Vanaf 2004 raakte Yvo van Kuijck als ju-
rist betrokken bij de rechtsgang rond het 
seksuele misbruik in de kerk. ‘In de vorm 
van de bisschoppelijke Beoordelings-en 
Adviescommissie (BAC) van Hulp en Recht 
probeerden we voor alle betrokkenen een 
en ander netjes op een rijtje te krijgen. 
De followup die de bisschoppen aan onze 
adviezen gaven was weinig professioneel. 
Hierdoor en vanwege een meningsverschil 
over procedurele kwesties is de voltallige 
BAC 1 januari 2008 opgestapt. Toen ging 
het nog maar om een handvol klachten 
over seksueel misbruik per jaar, maar in 
2008 was het hek van de dam. Na het 
rapport van de commissie Deetman con-
cludeer ik dat de kerk ook hierop ‘te laat 
en met te weinig’ heeft gereageerd ... De 
grote fout in onze kerkstructuur is dat alle 
macht in één hand ligt en een top-down-
structuur kent. De kerk kent geen schei-
ding van macht en de geloofsgemeen-

schap wordt onvoldoende gehoord. Niet 
alleen juridisch maar ook pastoraal leidt 
dit tot ernstige misstanden. Daarom moet 
de kerkstructuur op de schop. De kerk 
heeft nu geen toekomst. De schandalen 
van uiteenlopende aard, die de laatste tijd 
vanuit het Vaticaan aan het licht komen, 
wijzen steeds meer in die richting. Zonde 
eigenlijk.’

Toch
‘Hoewel ik nu nog zelden naar de kerk 
ga, ben ik toch gelovig en heb ik behoefte 
aan religieuze belevingen. Vroeger trok 
ik me met enkele vrienden terug in abdij 
De Slangenburg of de Achelse Kluis om tot 
rust en bezinning te komen. Nu spreekt 
me vooral het mededogen van het Zen-
boeddhisme erg aan. Daarin gaat het er 
- zonder krampachtigheid - vooral om het 
leven in zijn wezenlijke facetten te doorle-
ven en te accepteren dat we sterfelijke we-
zens zijn. De Ars moriendi - de kunst van 
het sterven - is daarbij ook heel belang-
rijk. Maar ook in deze slaat de kerk vaak 
de plank mis en is ze niet overtuigend 
bezig. Met haar achterhaalde leerstellin-
gen brengt ze de Ars vivendi - de kunst 
om eerst hier te leven - verkeerd voor het 
voetlicht.’ Het leven van een mens moet je 
evenwichtig op koers houden. Juridische 
structuren en spirituele beleving horen 
daarin hand in hand te gaan. Boeiend om 
vanuit rechtswetenschap en religie hier-
mee bezig te zijn.

Pieter Baan Centrum, Utrecht
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Berichten

ATD Vierde Wereld

De Internationale Beweging ATD Vierde 
Wereld in Nederland doet een beroep op ie-
dereen en vraagt om steun. Meer dan ooit 
hebben zij die steun hard nodig. Wordt 
lid/donateur en maak de lidmaatschapsac-
tie tot een succes: Steek je hoofd niet in het 
zand voor de armoede in je land.
Bel, schrijf als je lid wilt worden of als je 
een bijdrage overmaakt op ING-bankreke-
ning 2752200 van Stichting Vierde Wereld 
Nederland, Den Haag, dan ben je dona-
teur. 

(073) 361 57 87; www.atd-vierdewereld.nl   
e-mail: denhaag@atd-vierdewereld.nl

Begijnenhofgesprekken

In de lezing van de Begijnenhofgesprek-
ken zondag 21 april van 10.30 tot 12.30 u. 
in De Herberg op het terrein van Eckart-
dal, Nuenenseweg 1, 5632 KB  Eindhoven. 
spreekt Prof. Dr. Hans Achterhuis (Twen-
te) over De kunst van het sterven. Hans 
Achterhuis is Denker des Vaderlands en 
emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de 
Universiteit Twente. Hij is vooral bekend 
geworden als een filosoof die niet aarzelt 
om zich buiten zijn vakgebied als publiek 
intellectueel over maatschappelijke en po-
litieke vraagstukken te buigen. De nadruk 
in zijn werk ligt op de sociale filosofie, 
waarbij hij zich heeft gericht op thema’s 
als ontwikkelingshulp, welzijnswerk, 
schaarste en technologie. Kom op tijd; er 
zijn maar honderd zitplaatsen. De toegang 
is gratis, bij de uitgang is collecte voor de 
onkosten.

Informatie: www.begijnenhofgesprekken.nl 
of bel (040) 242 12 63 of (040) 241 58 21 
(mevr. Spiertz) 

Kerk kunst en kamperen

Keiland is zeven dagen lang, van zondag 
4 t/m 10 augustus 2013, een mix van 
kunstzinnige workshops, gebedsvierin-
gen, elkaar ontmoeten en genieten van 
Terschelling op natuurkampeerterrein 
Swartduin, gelegen aan de westzijde van 
het eiland.
’s Ochtends kunnen de deelnemers kiezen 
uit een afwisselend aanbod van work-
shops zoals beeldende kunst, muziek, 
schilderen, drama, meditatief wandelen 
en inzet voor de natuur. Voor kinderen en 
tieners een apart workshopprogramma. 
’s Middags is er tijd om zelf in te vullen 
en alle gelegenheid om Keilanders te ont-
moeten. Elke morgen en avond is er een 
gezamenlijke oecumenische gebedsvie-
ring. De ochtendviering is lichtvoetig en 
laagdrempelig; de avondviering is medita-

tief met een stilte van een aantal minuten. 
Tijdens de vieringen wordt gezongen, kort 
bijbel gelezen of een verhaal verteld en is 
er ruimte voor bijdragen vanuit de work-
shops. Het kamperen is heel eenvoudig, in 
de natuur. Er is genoeg speelruimte voor 
kinderen en het terrein is omringd door 
bossen en duinen, op fietsafstand van de 
zee.
Keiland is voor iedereen- singles, stellen 
en gezinnen - en is gericht op mensen 
die ongedwongen en speels met geloof 
bezig willen zijn, met respect voor ieders 
mening en beleving. 

Informatie: www.keiland.net of mail naar 
info@keiland.net; (055) 844 49 05 (Ger-
trudeke van der Maas) of (0592) 40 58 48 
(Marjan Wolynski) 

Door Gods nederigheid geraakt

De nadering van de 300e sterfdag van hun 
stichter vormde voor de Montfortanen 
in Nederland de aanleiding om opnieuw 
de vraag te stellen naar de betekenis van 
Montfort in deze tijd. Wiel Logister smm 
deelt  in zijn nieuwste pennenvrucht 
zijn omvangrijke kennis over de asce-
tisch ingestelde Louis-Marie Grignion 
de Montfort (1673-1716) met de lezers. 
Het boek Geraakt door de nederigheid 
van God legt verband tussen de armoede 
en nederigheid van Montfort en diens 
zondebesef. Tijdens het symposium van 
27 april  van 10.30 tot 14.30 u. (inclusief 
lunch) in de Montfortkapel, Montfortlaan 
12A, Oirschot reacties op het boek vanuit 
verschillende achtergronden; daarnaast 
artistieke verbeeldingen van Montfort 
door Jaap Min  in de kapel en een muzi-
kaal intermezzo. Aanmelden vóór 20 april 
bij provincialaat@montfortanen.nl; mevr. 
Spiertz (043)608 82 00.

Meer informatie: http://montfortanen-ne-
derland.nl/symposium-27-april-2013.html

Schuldhulpmaatje

Staatssecretaris Jetta Klijnsma maakte 
begin april bekend dat ze 80 miljoen 
euro beschikbaar stelt om de groeiende 
schuldenproblematiek in ons land aan te 
pakken. Goed nieuws. SchuldHulpMaatje 
hoopt mee te mogen doen bij de besteding 
van het beschikbare bedrag. SchuldHulp-
Maatje is een initiatief van de landelijke 
kerken in Nederland in samenwerking 
met gecertificeerde schuldhulpverleners. 
Al langere tijd hebben kerken te maken 
met een groeiende vraag naar diaconale 
hulp door schulden. Vanuit het besef dat 
een gift alleen niet helpt, is gestart met 
het maatjesproject, SchuldHulpMaatje. 
Zij zijn er voor iedereen, ongeacht geloof, 

geaardheid of huidskleur. Zij komen bij 
mensen die preventieve hulp nodig heb-
ben door dreigende werkloosheid, echt-
scheiding of arbeidsongeschiktheid. Ook 
geven ze begeleiding tijdens een schuld-
hulpverleningstraject en bieden ze nazorg 
om te voorkomen dat mensen opnieuw 
in de schulden raken. SchuldHulpMaatje 
werkt samen met sociale diensten, stads-
banken, maatschappelijk werk en diaco-
nieën van kerken. 
Op de website www.schuldhulpmaatje 
via de homepage het rapport van Regio-
plan en de reactie van wethouders in een 
aantal gemeenten waar SchuldHulpMaatje 
werkt. SchuldHulpMaatje is een projectal-
liantie van een groot deel van de Neder-
landse kerken en christelijke organisaties: 
Kerk in Actie, LKDB, Evangelische Al-
liantie, Vincentius Vereniging, de migran-
tenkerken, PCOB, Stichting Encour en de 
NEN 8048 schuldhulpverleners van De 
Budgetteer. SchuldHulpMaatje werkt o.a. 
samen met NVVK, Divosa en KBVG.

Nicole Zupanc in Abdij Rolduc 

Nicole Zupanc, veelzijdig Duitse kunstena-
res, exposeert nog tot en met 28 april haar 
werken in Abdij Rolduc Heyendallaan 
82, 6464 EP Kerkrade; (045) 546 69 17 te 
Kerkrade.
Nicole Zupanc - Würselen 1971 - begon 
ooit met houtskooltekeningen en aquarel-
len. Inmiddels werkt ze met allerlei verf-
technieken en maakt ze ook beelden en 
sculpturen. ‘Ik zou het vreselijk vinden 
als ik me op één stijl zou moeten vastleg-
gen’, zegt Nicole ze. ‘Ik ontdek aan de ver-
re horizon van de kunst steeds weer iets 
nieuws.’ De basis van haar werk bestaat 
uit acrylverfschilderijen, waarin ook draad 
verwerkt is. Het werk van Nicole Zupanc 
is nog tot en met 28 april te zien in de 
kruisgangen van Abdij Rolduc in Kerkra-
de. Deze zijn dagelijks gratis te bezoeken. 

Informatie bij Matheu Bemelmans, 
06-21503933, www.rolduc.com
e-mail: m.bemelmans@rolduc.com 
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Boeken

Geloofwaardig leiderschap

Joke van Saane is godsdienstpsycholoog 
aan de VU te Amsterdam. Op een zeer 
systematische wijze beschrijft zij alle as-
pecten van leiderschap. Zij geeft de voor-
naamste theorieën weer die bestaan over 
leiderschap, geeft daarover haar mening 
en komt zo tot eigen modellen. Deze past 
ze dan toe op leiderschap in geloofsge-
meenschappen. In het laatste hoofdstuk 
toont ze het belang aan van spiritualiteit 
voor goed leiderschap, ook in de zakelijke 
wereld. Hoewel het boek zich niet als zo-
danig voordoet, heeft het sterk het karak-
ter van een cursusboek, sterk informatief 
en analytisch. Ervaringen met betrekking 
tot leiderschap komen slechts op zeer ab-
stracte wijze aan de orde. Om het boek op 
zijn waarde te beoordelen en te gebrui-
ken moet de lezer de inhoud zelf tot leven 
brengen vanuit eigen ervaringen. Voor 
mezelf bleek daarbij dat ik in de beschre-
ven structuren en processen meer de klas-
sieke kerkgemeenschappen herken dan de 
democratische geloofsgemeenschap waar-
in ik me thuisvoel. Het boek biedt een 
spiegel voor mensen die leiding geven, 
maar om hen ertoe te brengen die ook 
voor zichzelf te gebruiken is de test van 
de bijhorende website echt wel nodig.

Jef De Schepper

Joke van Saane Geloofwaardig leiderschap
Meinema 2012; ISBN 978 90 2114 330 9

164 blz. € 18,50

Ontwikkeling en traditie

De spanning tussen ontwikkeling en tra-
ditie is fundamenteel in de geschiedenis 
van mensen. Als daarbij nog de botsing 
tussen culturen komt wordt het spannend. 
Hoewel dit van alle tijden is, is dit door 
kolonisering en ontwikkelingswerk ver-
sterkt en versneld. Het is boeiend om dit 
gebeuren in zakformaat te bekijken. Dat 
is wat Sieth Delhaas doet in haar boek 
over de Luo-weduwen in Kenia, die zich 
onttrekken aan de traditie dat zij met al-
les wat zij zijn en hebben geërfd worden 
door hun schoonfamilie en daar dikwijls 
een slavenbestaan moeten lijden. In jour-
nalistieke stijl vertelt Delhaas uitvoerig 
over een klein Nederlands ontwikkelings-
project, waarin Luo-weduwen gesteund 
worden in hun opzet om zich los te ma-
ken uit deze traditie en hun eigen leven 
op te bouwen. Uitvoerige gesprekken met 
betrokkenen en verslagen van bezoeken 
aan de plaats geven een beeld van de stap-
pen die gezet worden en de moeilijkheden 
die overwonnen moeten worden. Nadruk 
ligt daarbij op de zelfredzaamheid van de 
betrokken vrouwen. Ook de centrale rol 
van de initiatiefneemster, Rentia Hendrikx 

en haar eigenzinnige aanpak loopt als een 
rode draad doorheen het boek.
De persoonlijke stijl maakt het lezen van 
de verhalen in het boek zeer boeiend en 
aangenaam. Dat kan niet gezegd wor-
den van het boek als geheel. Dat lijdt aan 
overdaad en herhaling, waardoor van de 
lezer veel geduld en uithouding gevraagd 
worden. Deze worden uiteindelijk wel be-
loond met een gedetailleerd beeld van een 
ontwikkelingsproject.    Jef De Schepper

Sieth Delhaas Weerbarstig erfgoed 
Globalisering in zakformaat. Valkhof Pers 2012 

ISBN 978 90 5625 371 4; 315 blz. € 22,50

Voor een rechtvaardige wereld

Ter gelegenheid van de nacht van de theo-
logie 2012 heeft Huub Oosterhuis zijn 
visie op het christelijk geloof nog maar 
eens gedreven uitgeschreven in een pam-
flet. Het bevat niet echt iets nieuws voor 
iemand die Oosterhuis kent, maar is toch 
het lezen waard. Het is als een preek van 
een goede predikant, waarvan je al lang 
weet wat hij te vertellen heeft, maar die 
je toch weer meesleept door de gloed van 
zijn betoog en de kunst van zijn poëtische 
taal. Het is ook goed er nog maar eens aan 
herinnerd te worden op een moment dat 
dit geluid door andere overstemd wordt. 
Een nuancering van de visie of een repliek 
op de tegenkrachten vind je niet in dit be-
toog. Die zouden het sterker en actueler 
maken.      Jef De Schepper

Huub Oosterhuis Red hen die geen verweer 
hebben, Ten Have 2012

ISBN 978 90 2590 190 5; 55 blz. € 4,95

De religieuze alledag

De zware ongenoegens en de herhaalde 
aanrijdingen van de kerkelijke overheid 
enerzijds en de mensen, ook de gelovigen 
onder hen, anderzijds hebben een diepe 
oorzaak. De kern van de moeilijkheden 
is, kortweg gezegd, dat de kerk de secula-
risatie ziet als de ontgoddelijking van het 
leven, terwijl onder de mensen het besef 
groeit dat secularisatie juist betekent dat 
het goddelijke geen aparte sector van de 
werkelijkheid is, maar gegeven met het 
leven, met alledag. Vanuit dit nieuwe of 
vernieuwde besef denken, doen, vieren en 
belijden vele christen-religieuzen. Het is 
dan ook van eminent belang dat dit nieuw 
religieus aanvoelen gevoed wordt, ver-
duidelijkt, bevestigd. Dit doet Maaike de 
Haardt, hoogleraar Religie en Gender aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen, heel 
duidelijk in haar boek Raam op het zui-
den. Zij zoekt de vindplaatsen van het re-
ligieuze, overstijgende in Huiskamer, keu-
ken en eetkamer, tuin, slaapkamer ... Wie 

er aan de hand van wat Maaike de Haardt 
schrijft God niet vindt, wordt toch min-
stens aangenaam en uitnodigend aan het 
denken gezet over zin en betekenis van 
het ‘gewone’ leven. Zeer aanbevolen. 

Peer Verhoeven 

Maaike de Haardt Raam op het zuiden
Religie en spiritualiteit in het alledaagse

Uitgeverij Meinema 2013
ISBN 978 90 2114 337 8; € 15,00

God op het boekenbal

Evert Jan de Wijer, predikant te Zoeter-
woude, becommentarieert hedendaagse 
bestsellers - niet alleen boeken - vanuit 
theologisch perspectief. Hij ontdekt ver-
rassende parallellen en ook opmerkelijke 
verschillen tussen hedendaagse producten 
van de geest en de bijbel. In antwoord op 
het denken, beweren en suggereren van 
de tijd van nu blijkt de bijbel veel rele-
vants te bieden te hebben. De Wijer doet 
dit met scherpte en met humor en geeft 
daarmee een verlederend inzicht in de 
huidige samenleving én in de bijbel. God 
op het boekenbal is een aangenaam boek 
met een realistische, vaak verrassende 
kijk op de oude Schrift. Moet je zeker 
lezen!       Peer Verhoeven

Evert Jan de Wijer God op het boekenbal
Uitgeverij Skandalon 2013 

ISBN 978 94 9070 868 9 
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Nel Beex

Uw parochieblad

Veranderingen

Deze week vroeg ik me heel bewust af: 
‘Kan ik me een tijd voorstellen waarin de 
ene verandering zo snel gevolgd wordt 
door de andere? Om bij de paus te blijven. 
Gisteren was Benedictus XVI nog de grote 
baas van de r.-k.kerk en nu Franciscus 
I. Wat mogen en kunnen wij en de paro-
chies van hem verwachten? 
 
Parochie H. Jozef Cuijk heeft de naam 
Parochie Heilige Martinus gekregen en 
omvat de geloofsgemeenschappen Heilige 
Agatha Sint Agatha, Heilige Lambertus 
Beers, Heilige Jozef Cuijk, Sint Martinus 
Cuijk, Heilige Martinus Katwijk, Klein 
Linden en Heilige Antonius van Padua 
Vianen. Hoe kijkt men daar tegen deze 
grote verandering aan? ‘De fusie van onze 
zes geloofsgemeenschappen stelt ons voor 
de uitdaging om te werken aan een toe-
komst die haalbaar en maakbaar is voor 
onze parochie: waar leven te vinden is, be-
trokkenheid en verbondenheid over oude 
grenzen heen. Verandering stelt je voor uit-
dagingen, brengt je in contact met nieuwe 
mensen en mogelijkheden. Verandering 
kan dromen werkelijkheid laten worden 
als je durft los te laten, onbekende wegen 
te gaan en over grenzen heen durft te kij-
ken ... ’ Van harte succes!

Ook de R.K. Parochie van de Heilige 
Nicolaas te Valkenswaard staat opnieuw 
voor een verandering. Wie gaat hier het 
voortouw nemen, nu de pastor van Waal-
re niet meer de eerst-aanspreekbare meent 
te kunnen zijn? En in het weekend van 
27, 28 april vertrekt de dan pensioenge-
rechtigde pastorale werker René Hornikx. 
‘Op dit moment is het in de parochie een 
periode van komen, dan weer gaan en te-
rugkomen. Dat laatste geldt voor pastor 
Willy Schaar die gelukkig zover hersteld 
is, dat hij de helpende hand kan bieden 
aan diaken Bas Leijtens …’ René is een 
echte verhalenverteller. ‘Door het vertellen 
van verhalen komt God aan het licht …We 
vinden zijn verhalen in de maandelijkse 
Nieuwsbrief voor de vrijwilligers van de 
parochie, hij verhaalt de bijbel in de Bijbel-
cursussen van voor- en najaar, die hij sa-
men met zijn vrouw Lisette geeft …’ 

Wat lezen we in Wij samen kerk, r.k. 
parochie Druten en Puijflijk? ‘Ik herin-
ner me de vrouw die vertelde over de be-
grafenis van haar man. Het was ook zo’n 
stralende vroege lentedag. Van wat er al-
lemaal bij het graf gezegd was kon ze zich 
niets herinneren. Alleen het zingen van de 
vogels had ze gehoord. En dat hoorde ze 
nog steeds. ‘Vreemd’, zei ze, ‘vraag me niet 
om het uit te leggen, maar die vogels heb-
ben me op de been gehouden! Mijn hele le-
ven heb ik mijn twijfels gehad over hemel 
en hiernamaals. Maar sinds dat gevoel 

van lente bij het gaf van Harrie ben ik er 
zeker van dat het leven doorgaat. Eeuwig 
leven heeft voor mij de klank van lentege-
zang van vogels op het kerkhof. Als de na-
tuur weer zo blij opnieuw tot leven mag 
komen, dan zal het leven van Harrie toch 
niet zo maar voorgoed voorbij zijn.’ Wat 
vogels al niet vermogen…!

In de San Salvatorgemeenschap Den 
Bosch hebben de pastoraatsgroep en het 
bestuur van San Salvator in Beweging een 
reflectiedag gehouden. De Salvatoriaan 
verhaalt: ‘Een dag waarop rustig naden-
ken met elkaar over belangrijke vragen 
betreffende onze geloofsgemeenschap alle 
ruimte kon krijgen … Wie willen we als 
geloofsgemeenschap van San Salvator zijn 
in 2020? Waar staan we dan? In de mid-
dag hebben we met elkaar nagedacht over 
de vraag hoe we dan bij dat doel in 2020 
kunnen komen en welke stappen er de ko-
mende jaren gezet moeten worden. Je zou 
kunnen zeggen dat we ons bezig gehouden 
hebben met een doorontwikkeling van ons 
visiedocument en beleidsplan ‘Visioen van 
Liefde’. Een brainstormdag …De concrete 
uitwerking? Die komt er! En onze geloofs-
gemeenschap willen we wel daarbij betrek-
ken.’ 2020! Nog zo ver weg, maar toch!

Over verandering gesproken! In Effata, 
parochieblad Effataparochie Nijmegen 
wordt het leven besproken van Stefan 
van Dierendonck, aan de hand van zijn 
debuutroman En het regende brood. ‘Het 
succes is volkomen terecht. Schrijven kan 
Van Dierendonck … De auteur is priester 
geweest van het bisdom ’s-Hertogenbosch, 
ooit met pauselijke dispensatie gewijd, om-
dat hij pas 23 jaar oud was ... Hij kwam 
landelijk enkele malen in het nieuws: als 
jonge priester toen hij in zijn parochie in 
Elshout wegens zijn strikte opstelling in al-
lerlei conflicten terecht kwam en een jaar 
of vijf later toen hij erachter was gekomen 
dat hij aan een glutenallergie leed en dus 
telkens ziek werd van de hostie. …Uitein-
delijk heeft hij het priesterambt neergelegd 
en dat trok opnieuw de aandacht van de 
media … Toch is het boek geen autobiogra-
fie. Het is een roman. Het is fictie met wor-
tels in de werkelijkheid ... ‘Lees het en zie 
waar de schoen wrong!

Kerkbode, informatieblad parochie Edith 
Stein Vught laat Romano Guardini aan 
het woord. Van alle tijden.. ‘Wij moeten 
weer iets verwezenlijken van datgene wat 
contemplatieve levenshouding heet – maar 
verwezenlijken, niet alleen interessant er-
over spreken. Overal is actie, overal orga-
nisatie en bedrijvigheid - maar vanwaar 
worden deze geleid? Vanuit een innerlijk 
dat bij zichzelf niet thuis is, maar denkt, 
oordeelt, handelt vanuit hetgeen aan de 

oppervlakte ligt, het loutere verstand, de 
wil iets te bereiken, de zucht naar macht, 
bezit en genot; dat geen contact meer heeft 
met de waarheid, met het centrum van 
het leven, met het essentiële en blijvende, 
maar ergens in het voorlopige en toevallige 
rondzwalkt. Daarom moet de diepte van 
de mens weer ontwaken. In zijn leven moe-
ten weer tijden, in zijn dagen ogenblikken 
zijn dat hij stil wordt, tot zichzelf inkeert 
en zich met open hart een van de vragen 
voorlegt die hem die dag getroffen hebben. 
In één woord: hij moet weer bidden en me-
diteren.’

Parochie Onze Lieve Vrouw van Altijd-
durende Bijstand Milsbeek meent met het 
parochieblad te moeten stoppen. ‘Zoals 
eerder is kenbaar gemaakt, is het om finan-
ciële reden voor het parochiebestuur niet 
meer mogelijk om de uitgifte van het paro-
chieblad op de huidige wijze voort te zetten. 
Tijdens de bijeenkomst van SL!M is de con-
tinuïteit van het parochieblad en het even-
tueel omvormen hiervan tot een dorpsblad 
aan de orde geweest…. Dat blad zou volle-
dig onafhankelijk van de parochie moeten 
kunnen opereren en hierin moeten in prin-
cipe alle verenigingen en (oud)-inwoners uit 
ons dorp hun voor het gehele dorp bestemde 
nieuws kunnen plaatsen. Het streven is om 
dit kosteloos huis aan huis te blijven ver-
spreiden….’ Een enorme verandering!

De oecumenische filmwerkgroep van Pa-
rochie H. Willibrordus Waalre met als 
werkthema ‘vluchtgedrag’ kondigt in 
Drieklank de film Habemus Papam aan. 
‘Hoe ver liggen je grenzen voor wat je nog 
accepteert? Habemus papam waarmee be-
kend wordt gemaakt dat het conclaaf een 
nieuwe paus heeft gekozen, begint met de 
dood van de paus en het conclaaf dat zijn 
opvolger kiest. Eenmaal gekozen raakt de 
nieuwe paus - Michel Piccoli - in een diepe 
persoonlijke crisis vanwege de vele verant-
woordelijkheden die hem boven het hoofd 
hangen. Wanneer de paus de benen neemt, 
blijven de kardinalen, de verbijsterde psy-
choanalyticus en een wanhopige PR functi-
onaris gevangen achter in het Vaticaan.’ 
In deze film althans!
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Jeanne van Leijsen

Waardelief

Waardelief,
zo begint een minnebrief uit begin 1700 
van een soldatenliefje aan haar held. De 
brief is nooit besteld. Maar samen met 
nog zo’n 700 brieven in een grote kist te-
rechtgekomen op een zolder van een ka-
zerne in de voormalige garnizoensstad 
Doesburg. Nu prijkt deze kist als post-
icoon in het Museum voor Communicatie 
in Den Haag. Keurig opgesteld in een gla-
zen vitrine, de deksel half opengeklapt 
en iets hellend naar voren, zodat bezoe-
kers er net een blik in kunnen werpen. 
En bovenop ligt dan een handgeschreven 
vergeelde brief met als aanhef ‘Waarde-
lief,’. Een pracht van een groet, als je het 
mij vraagt. En dat de briefschrijfster het 
meende, bleek wel uit het feit dat een 
bronzen ringetje was ingesloten als be-
wijs van haar trouw aan haar soldaat. Zo 
aandoenlijk. Waarom die brief destijds 
niet is aangekomen blijft een raadsel. De 
conservator vertelt desgevraagd dat nog-
al wat jongens op weg naar of van onze 
voormalige koloniën en dito slagvelden 
dit niet hebben overleefd. Op de achter-
kant van een andere brief uit de Does-
burgkistcollectie staat zelfs ‘gedeserteerd’ 
geschreven.

Vertraagd vanwege treinoponthoud kom 
ik in de instructieruimte van het voorma-
lige Postmuseum voor een lesje ‘Brieven 
uit vroeger tijd’. Ik begroet de inleider en 
de andere deelnemers met een eigentijds 
excuus. Gelukkig niet echt veel gemist. 
Met grote zorgvuldigheid en ‘behand-
schoend’ mogen we eeuwenoude brieven 
betasten, uitvouwen en lezen. Dat laat-
ste valt niet mee, want de schrijfstijl is 
plechtstatig Oud-Hollands. Bijzonder is 
ook, dat in het begin van het posttijdperk 
er geen enveloppen werden gebruikt. De 
brief werd op een bepaalde manier dicht-
gevouwen en met een lakzegel gesloten. 
We leren verder over de interessante ge-
schiedenis van de postbezorging. Naast 

de Doesburgkist zijn er ook veel handels-
brieven, diplomatengeschriften en een 
bijzondere familiecorrespondentie uit de 
VOC-tijd. Een pracht van een kleine ge-
schiedenis parallel aan de vaderlandse, 
waar we op school over hoorden. Bijzon-
der tijdsdocument. 

pen en vertellen vaak onverbloemd over 
die excentriekeling van een voormalig 
dorpsgenoot. Ook wordt druk geschre-
ven over Vincents eerste broertje - met 
dezelfde naam - die precies een jaar voor 
zijn geboorte is overleden en waarvan 
nu de grafsteen wordt gerestaureerd. Die 
steen is te vinden in de tuin rond het 
oude kerkje aan het Van Goghplein mid-
den in Zundert. Ook dankzij een prach-
tige serie op tv siddert dit dorp weer van 
Van Gogh. Dat belooft weer wat voor het 
corso in september. Fijn om dit mee te 
beleven.

Nog een belevenis. Eindelijk hangt de 
lente in de lucht als ik mezelf met een 
megagrote bos bloemen na een lange 
werkdag met afsluitend etentje de bo-
venverdieping van de intercity in wring. 
Een charmante heer uit de belendende 
coupé ziet me worstelen met de te smalle 
deur, springt overeind en houdt vervol-
gens iets te lang mijn arm vast. Hij grist 
als door een wesp gestoken zijn jas van 
de bank en gebaart dat ik daar moet gaan 
zitten. ‘Iets goed te maken? Of ben je ja-
rig of heb je goed je best gedaan?’ Terwijl 
ik nog naar adem hap, vertel ik hem dat 
hij het maar op het laatste moet houden. 
‘En waar gaat die bos nu naar toe? Woon 
je alleen? Heb je overigens al gegeten?’ 
Dacht ik het niet! Lentekriebels! Speel 
ik nu het spelletje mee of … ‘Njaa…ik 
heb al gegeten’. ‘Koffie dan? Je lust best 
nog wel koffie als we d’er zijn,’ dringt 
hij aan. Maar dan verstoor ik wreed zijn 
droom als ik vertel dat mijn ‘Waarde-
lief’ mij komt afhalen. Hij kijkt van me 
weg, diept met een resoluut gebaar zijn 
digitaal speeltje op uit zijn broekzak en 
verschaft zich met enkele handzwiepen 
toegang tot de virtuele wereld. Daar is 
vast meer te halen. In de raamspiegeling 
verschijnt een glimlach op mijn gezicht. 
Liefs van…

Net als de briefwisseling tussen Vincent 
en Theo van Gogh. Momenteel vieren we 
het feit, dat Vincent honderdzestig jaar 
geleden is geboren en in dat kader mag 
ik op basisschool ‘Zonnebloem’ in zijn 
geboortedorp Zundert een aantal keren 
met groep 8 en met brieven aan de slag. 
Prachtig vinden de leerlingen het als 
stukken uit het levensverhaal van Vin-
cent worden voorgelezen, gelardeerd met 
oorspronkelijke briefteksten. Hoewel de 
meeste van de ruim 800 brieven van Vin-
cent en Theo in het Frans zijn geschre-
ven met vaak als aanhef ‘Mon Cher’. Be-
doeling van dit Brievenproject is om ech-
te brieven te (leren) schrijven die gaan 
over thema’s uit Vincents leven en die 
dan worden gestuurd aan bekenden van 
de leerlingen. We besteden veel aandacht 
aan de aanhef of aanspreking in die brie-
ven en krijgen zo meteen ook gevoel bij 
de aard van de relaties die de kinderen 
hebben met de briefschrijvers. Ikzelf was 
heel verrast te ervaren, dat blijkbaar tus-
sen de woorden ‘vriend’ en ‘vriendje’ een 
veel groter verschil in taalgevoel bestaat, 
dan alleen de verkleinvorm doet ver-
moeden. Het is zo anders nu in en met 
de sociale media. Heel veel ouders en 
grootouders klimmen met graagte in de 

Waardelief

(© Foto’s: Jac van Leijsen)
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Namen

Cees Remmers

Johannes Gerardus Josephus Maria heette de 
man. Met zo’n rijtje weet je meteen dat we met 
een rooms-katholiek te maken hebben. Maar de 
man met deze namen gezegend, bleek dusdanig 
veel trauma’s aan zijn roomse verleden te heb-
ben overgehouden dat hij een rechter al deze 
voornamen liet schrappen en hem toestond 
voortaan met alleen de voornaam Jo door het 
leven te gaan. De kwestie speelde in Maastricht.

Ik ken deze casus niet en ik neem aan dat de 
rechter niet over ijs van één nacht is gegaan en 
ik matig me dan ook geen oordeel aan over de 
naamsverandering. Opvallend is het wel en ik 

ven al fier met me mee. Ze drukken een belang-
rijk deel uit van mijn identiteit. Antonius om-
dat ik naar mijn vader ben genoemd. Henricus 
omdat mijn moeder met haar twaalf kinderen 
een groot vertrouwen had ik Henri Belletable, 
oprichter van de Heilige Familie. Jozefus om-
dat er voor gewone mensen niks anders opzit 
dan het hele leven hard werken. Maria omdat 
Zij als Moeder Gods het beste met je voorheeft. 
In mijn werkkamer staat een ingelijste foto van 
Henri Belletable, gekregen met mijn plechtige 
communie. Op de achterkant schreef iemand: 
‘Toontje, bidden en geloven geeft je steeds hulp 
van boven.’

* ‘Minder priesterroepin-
gen en de deconfessionali-
sering van de samenleving 
kan voor het episcopaat 
toch geen reden zijn om te 
streven naar een kleinere 
zuivere rest van orthodoxe 
gelovigen….ik ben ervan 
onder de indruk hoe pasto-
rale werkers samen gestalte 
geven aan Woord en Com-
muniediensten… en ik ben 
voluit katholiek.’ 
Ruud Lubbers
 
* ‘Als ik moet kiezen tus-
sen een Kerk die een onge-
luk krijgt op straat of een 
Kerk die ziek wordt omdat 
ze alleen maar met zichzelf 
bezig is, kies ik zonder aar-
zelen voor de eerste.’
Bisschop Bergoglio

* ‘Toen Johannes Paulus II 
overwoog om af te treden, 
schijnt kardinaal Ratzinger 
hem dat te hebben afgera-
den met de woorden: beter 
een halve- dan anderhalve 
paus!’
Een poolse prelaat

* ‘Er wordt verteld dat 
Franciscus zijn pij voortdu-
rend weggaf aan een arme 
en in zijn onderbroek thuis 
kwam … Toen zijn mede-
broeders hem verboden dat 
nog een keer te doen ver-
klaarde hij zich akkoord. 
Van toen af zei hij tegen 
mensen in de kou: Ik mag 
mijn pij niet afgeven, maar 
jullie mogen hem wel af-
pakken.’
Gelezen in Trouw

* ‘Het is ondenkbaar om de 
herder op de berg te heb-
ben en de kudde in de val-
lei te laten.’
Bisschop Bergoglio

* ‘Het leven zit vol dub-
belzinnigheden; die kun je 
proberen uit elkaar te pluk-
ken en te analyseren. Dat 
is zoiets als een horloge uit 
elkaar halen; dan liggen 
alle onderdelen op tafel, 
maar tikken - ho maar.’
TV maker Hans Goedkoop

verbaas me over de radi-
cale ingreep. Hierbij laat 
ik me leiden door het lou-
ter positieve gevoel dat ik 
heb bij mijn eigen voor-
namen: Antonius Henri-
cus Jozefus Maria. Ik ben 
sowieso een van de vele 
rooms-katholieken die 
aan dit geloof geen kras 
op de ziel heeft overge-
houden. Het vraagt tegen-
woordig enig lef om dit 
frank en vrij te zeggen. 

Mijn doopnamen herin-
neren me aan het waarom 
ze aan mij zijn gegeven. 
Ik draag ze mijn hele le-


