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Na een periode van bijna martelende onzeker-
heid werden zondagmiddag 19 mei de ontzielde 
lichaampjes van de broertjes Ruben en Julian 
gevonden. Omgebracht en verstopt door hun va-
der die daarna een einde aan zijn eigen leven 
maakte. En op 22 mei gingen extremisten met 
kapmessen op klaarlichte dag en midden op 
straat, een Britse soldaat te lijf. Waarna ze bij 
het gruwelijk toegetakelde lichaam met omstan-
ders hebben staan praten over het hoe en waar-
om van hun daad. Twee onbegrijpelijk kwaad-
aardige daden. Daden die, in allerlei varianten, 
helaas vaker voorkomen. 

Het is vrijwel onmogelijk te accepteren dat ook 
kwaadaardige gekte iets menselijks is. Het past 
niet in ons hoofd dat mensen niet alleen in 
staat zijn tot alle goeds, maar zeker ook tot alle 
kwaad. En dat terreur en kindermoord, zolang 
er mensen zijn, nooit helemaal te voorkomen 
zijn. Het liefste verklaren we de daders ziek of 
puur slecht. Want een ziekte is vaak te genezen 
of te voorkomen. En wat slecht is kun je uit-
roeien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat na 
een (zeer) korte periode van rouw in de media, 
de aandacht verlegd wordt naar de schuldvraag. 
‘Dit had hoe dan ook voorkomen moeten wor-
den.’ Naar het schijnt waren er met het gezin 
van Ruben en Julian meerdere hulpverleners en 
instanties bezig. En de Britse inlichtingendien-
sten hadden de daders van de aanslag in Wool-
wich al jaren in het vizier. ‘Hoe kan het dan dat 
er niet op tijd is ingegrepen?”

We kunnen maar moeilijk leven met de weten-

schap dat de wereld niet maakbaar zou zijn. En 
dat de mens niet volledig maakbaar is kunnen 
we al helemaal niet verteren. We zijn veel beter 
dan ooit in staat om door verbeterde hygiëne en 
medicijnen ziekten te lijf te gaan. In de steentijd 
was geweld de meest voorkomende doodsoor-
zaak. Tegenwoordig zijn dat de welvaartsziek-
ten. En de kans dat we door geweld om het le-
ven komen is in Nederland nihil. We blijken tot 
veel in staat. Maar de mens is geen God. Aan 
maakbaarheid zit een grens. Die grens moeten 
we opzoeken maar niet overschrijden.

In het nabije verleden hebben de dood van Sa-
vannah en het ‘Maasmeisje’ geleid tot bureau-
cratisering van de jeugdzorg en een explosieve 
toename van het aantal uithuisplaatsingen. En 
pogingen terreuraanslagen te voorkomen heb-
ben geleid tot een sterke vermindering van pri-
vacy, oorlog en ‘Guantanamo Bay’. 

De mens is geschapen met een vrije wil. En 
daarbij hoort - bij de meesten van ons - een 
sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. 
Maar wanneer we worden geconfronteerd met 
het kwaad lijkt het alsof dit verantwoordelijk-
heidsgevoel omslaat in een sterk gevoel van 
schuld. En net als angst is schuld vaak een 
slechte raadgever. Het kwaad bestaat, hoe ver-
antwoordelijk we ons ook voelen. Uiteindelijk 
hebben we dat te accepteren.

R.P.

Het woud

Het woud
Bomen en stilte
Ochtendgeur en kilte
Spinnen en draden
Glinsterende drup
Nimmer betreden paden
Overal ogen
Oren gespitst
Niets heeft bewogen
Niets is opgehitst
Een bij heeft
wat sap opgezogen

Het woud
Bladerdak en groen
Eeuwenoude stammen
’n Zonnestraal dringt
Als zijnde een zoen

Takken kreunen
Vallend blad
’n Oude boom
Mag nog even leunen

Frans Veer
in Gedichtenbundel
Parkinson Fonds 2011

De zevenentwintigste jaar-
gang van De Roerom is vol-
tooid en de achtentwintigste 
komt. Dit is niet zo van-
zelfsprekend; er gaat helaas 
weer een geestverwant stop-
pen. In de verantwoording 
ervan herkent De Roerom 
heel veel (2). De Roerom 
heeft meer dan 2500 abon-
nees maar ziet dit aan-
tal vooral door overlijden 
slinken. Maar met zoveel 
dankjewelletjes en gepassio-
neerde verzoeken om door 
te gaan is het onverant-
woord nu de handschoen 
in de ring te gooien. Het 
bestaan van een hartelijke 
kerk en samenleving hangt 
af van het veld; zo ook De 
Roerom. De bedankjes en 
verzoeken zijn bemoedi-
gend maar moeten ‘hard’ 
gemaakt worden in feitelijk 
support: een financieel ex-
traatje, nieuwe abonnees, 
tekstbijdragen. Wij hopen 
komende jaargang weer iets 
voor de opbouw van kerk 
en samenleving te kunnen 
te betekenen. Voor nu: een 
prettige vakantie!

Bestuur en redactie
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Redactie

Recent

Het is mooi geweest

De redactie van En Toch heeft een zorgelijke 
start gemaakt en moet u een onprettige medede-
ling doen. Aan het begin van het nieuwe jaar is 
zij tot de conclusie gekomen dat het tijd is om 
op te houden. De afgelopen jaargang zal de laat-
ste zijn. Na het afscheidsnummer zal En Toch 
geschiedenis zijn. De belangrijkste reden is dat 
het aantal abonnees gestaag is teruggelopen tot 
onder de vierhonderd. Wij blijken vrijwel niet 
in staat nieuwe abonnees te werven. Hierdoor is 
de exploitatie van En Toch niet meer rendabel.
De tweede reden hangt hiermee samen. Het feit 
dat wij geen nieuwe medestanders als abon-
nee kunnen werven wijst erop dat de jongere 
generatie zich nauwelijks nog druk maakt over 
de kerken. Dit hangt er natuurlijk mee samen 
dat de meeste jongeren en Limburgers van mid-
delbare leeftijd niet meer kerkelijk meelevend 
zijn, terwijl de kleine groep die nog actief ge-
looft zich grotendeels schikt in de kerkelijke 
koers. Als redactie stellen we vast dat wij wei-
nig meer teweegbrengen met onze artikelen 
over een open manier van christen zijn, onze 
aandacht voor jongeren, oecumene, spirituali-
teit en diaconaal werk. Dit betekent niet dat we 
ons miskend voelen of denken dat u als lezers 
niet echt geïnteresseerd bent. Integendeel, wij 
merken dat de lezers het blad best waarderen, 
bijvoorbeeld doordat zij bij hun abonnements-
geld nog een gift voegen. Deze sympathie verze-
kert ons ervan dat er wel degelijk draagvlak is 
voor onze ideeën, maar dit draagvlak is te klein 
geworden. Op de derde plaats merken wij dat 
het vullen van En Toch steeds moeizamer gaat. 
Onze schrijverskring is kleiner geworden. Onze 
redactiesecretaris heeft telkens moeite de kopij 
tijdig binnen te krijgen met als gevolg dat in het 
afgelopen jaar geen enkel nummer op tijd klaar 
was. Zodoende is er bij ons de rek ook een beet-
je uit.
Alles bijeen vinden wij dat En Toch mensen kri-
tisch aan het denken heeft gezet over geloven 
en gelovig handelen in deze tijd. Maar de situa-
tie is veranderd; er is weinig behoefte meer aan 
een blad als het onze. Als redactie besluiten wij 
met spijt, dat het tijd is om op te houden. Het is 
onze bedoeling komend voorjaar nog een mooi, 
dik én gratis afscheidsnummer te maken. Wie 
wil reageren op ons besluit of een bijdrage leve-
ren voor het afscheidsnummer, kan contact op-
nemen met de redactie.

Redactie En Toch - dat in 1979 door twaalf Lim-
burgse priesters in het leven is geroepen om een 
kritisch geluid te laten horen en positief nieuws 
uit kerk en samenleving te melden.

Jurjen Beumer

Jurjen Beumer, in 1947 te Hoogeveen gebo-
ren, is dinsdag 4 juni 2013, vijfenzestig jaar, te 
Haarlem overleden. Hij was als diaconaal pre-
dikant de grondlegger van Oecumenisch Diaco-
naal Centrum Stem in de Stad. Vanaf 1986 tot 

zijn emeritaat in het voorjaar van 2013 was hij 
als pastor-directeur verbonden aan deze instel-
ling voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en 
mensen met schuldenproblematiek. Aart Mak 
schrijft over Jurjen Beumer het volgende.
‘Jurjen was een bezield mens in zijn spreken, 
schrijven en vooral in zijn omgang met men-
sen. De titel van zijn proefschrift zette al de 
toon van zijn werkzame leven: intimiteit en 
solidariteit. Beide kanten van dezelfde zaak, 
dat waar het in godsdienst en geloof om draait, 
heeft hij intensief beoefend. Hij was zowel thuis 
in de basisbeweging als in de gewone kerk, 
kende de theologische knooppunten even goed 
als de wegen van de stad waar de asielzoekers 
en zwervers samenkwamen. Hij schreef indrin-
gend en ontroerend over bidden in een van zijn 
laatste boeken en hij heeft van Stem in de Stad 
een alom gerespecteerd voorbeeld van gelovige, 
bewogen aanwezigheid in een seculiere wereld 
gemaakt.
Jurjen had het karakter van een pionier. Al-
tijd geladen met onrust, ongeduldig en altijd 
mensen om zich heen verzamelend, ideeën uit-
broedend, plannen makend. Het laatste waar 
hij zich voor had ingezet, nog even doorwer-
kend na zijn pensioengerechtigde leeftijd, was 
de Middeleeuwse Katrijnkapel, gevonden bij de 
verbouwing van Stem in de Stad en prachtig en 
sober aangepast aan de tijd. Bij de opening van 
die kleine plek voor stilte en gebed kon hij niet 
meer zijn. Zijn woorden werden door zijn colle-
ga en vriend Jan Bos uitgesproken. Hij eindigde 
met deze m.i. voor Beumer typerende woorden: 
In deze kapel gebeurt dit allemaal, hier ligt de 
basis van ons werk: ora et labora, bid en werk. 
Wie dat doet komt niet bedrogen uit. Als Stem 
in de Stad hieraan vasthoudt gaat ze een rijke 
toekomst tegemoet, ten dienste van mensen in 
nood in deze barre tijden van crisis en onzeker-
heid. Ga heen in vrede, volg die diepe Stem in 
je en leef ten dienste van. Vrede en alle goeds.’

Jurjen Beumer (© Foto: Heidi Borgart)
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Peer Verhoeven

Stoppen is rotten

Welkom

Al zit het dit jaar wat tegen
toch staat de natuur te popelen
om uit te lopen, zich 
op z’n paasbest te tooien en
honderdvoudig vrucht te dragen -

al zijn ze dit jaar wat van slag 
toch hoor je vogels zingen,
kikkers kwaken, lammeren blaten 
en de mensen trekken er op uit,
wagen zich buiten, ondernemen iets -

want wat leeft beweegt,
naar buiten en van binnen.
Wat stopt rot; wat rust roest.  
Welkom u allen vanavond hier
omwille van elkaar in Gods naam.

+

Onvrede

‘Nadat onze kerk dicht ging heb ik 
nog slechts sporadisch gekerkt.
Maar onderhuids wroette de onvrede: 
ik miste de wisselwerking tussen 
natuur en feestdagen ... 
Door in de lente het christelijk Pasen 
te vieren wordt de lente een feest van 
nieuw leven, dat je niet viert met 
enkel paaseieren en chocolade eitjes, 
met paashazen en paastakken, maar 
in bestaansverhalen over leven 
doorheen de dood, over een niet 
te verantwoorden absoluut vertrouwen 
in de zin van leven en werken ...’ 
(Naar Ed Kronenburg in gesprek met 
Joost Koopmans, De Roerom maart 2013)

Vrede

Bid om vertrouwen
en diepe vrede voor hen die
zo ziek zijn dat de lente
aan hen voorbijgaat,
de lust te leven hen vergaan is.

Bid om vertrouwen
en diepe vrede voor de wereld
die zo hitsig, licht ontvlambaar is;
zo gejaagd dat ze geen rust kent
en zichzelf onder de voet loopt.

Bid om vertrouwen
en diepe vrede voor de kerken:
dat ze in de mensen geloven,
zoeken die kwijt zijn geraakt,
denken aan die vergeten worden. 

Gebed

Als ik wankel, houd me staande; 
als ik aarzel, maak me gaande;
als ik struikel, help me overeind.

Als ik twijfel, wijs me de weg;
als ik huiver, geef me moed; 
als ik treur, wees dan dichtbij -

Gij van wie wij geloven, 
dat Ge met ons pelgrimeert 
door de tijd;

Gij op wie wij hopen 
en voluit vertrouwen 
voor nu en straks. 

Ervoor bidden

Bid voor de mensen -
dat ze vrede hebben met zichzelf
en dat ze waar ze gaan of staan
vredeboden, vredemakers zijn.

Bid voor die voorop lopen -
dat zij vreedzame mensen zijn
met enkel van zins onrecht en
geweld uit te bannen, vrede te stichten.

Hoe moeilijk het ook is woorden te vinden voor wat je bezielt en waarvan je 
vermoedt dat ze verstaan worden, toch zoeken vele pastores er week op week 
intens naar. Hiemee stoppen betekent de boel laten verschimmelen en rotten. 
Daarom toch maar weer door ... 

Bid voor die liefde, 
harmonie en eenheid preken -
dat juist zij geen tweespalt zaaien;
sprekende tekenen van vrede stellen.
 
Hoe dan ook

Hoe ook getaald, hoe ook gekleurd -
we delen met allen
het éne zelfde Leven.  
 
Hoe rijk of hoe pover ook bedeeld -
we zijn er voor elkaar,
niet enkel voor onszelf. 

Hoe ook geaard, hoe ook gevaren -
we zijn allemaal pelgrims,
onderweg naar wie weet waar.

Enkel en alleen

Niemand weet 
wat honger, dorst,
wat liefde, lijden, leven is -
alleen wie het heeft 
doorgemaakt, aan den lijve ervaren, 
diep gevoeld, intens beleefd. 

Niemand weet wie en waar 
Gij bent, hoe Gij heten moet -
alleen die U treffen 
in de groeve van de pijn, 
de put van het lijden; 
in de trouw van alledag, 
de jubel van de liefde.

Zeg maar niks; zie maar toe (© Foto: Ad Wagemakers)
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Gérard van Tillo

H. Martelaren van Gorcum

De gebeurtenissen rond de dood van de 
martelaren van Gorcum speelden zich af 
in de vooravond van de 80-jarige oorlog, 
toen in de Nederlanden een opstand tegen 
Spanje was uitgebroken onder leiding van 
Willem van Oranje. Door deze politieke 
strijd liep ook nog een religieus conflict 
van de calvinisten tegen de katholieken. 
In de voorafgaande jaren had in de Ne-
derlanden en in sommige andere Euro-
pese landen de Beeldenstorm gewoed en 
in 1567 had Alva de Raad van Beroerten 
ingesteld om de beeldenstormers te be-
rechten. Van protestantse zijde werd de 
strijd vooral gevoerd door de watergeuzen 
onder leiding van de wrede aanvoerder 
Lumey. Vooral de katholieke instellingen 
en met name priesters moesten het ontgel-
den, omdat zij gezien werden als handlan-
gers van Spanje. Velen werden gevangen 
genomen, gemarteld en vermoord.

Gorcum
Op 25 juni 1572 werd Gorcum door de 
watergeuzen ingenomen. Zestien pries-
ters, onder wie de beide geestelijken van 
de grote Sint Janskerk, enkele kanunni-
ken en de franciscanen uit het plaatselijke 
klooster werden gevangen gezet en gru-
welijk mishandeld. Zo probeerde men de 
gevangenen ertoe te bewegen de hoofd-
punten van de Reformatie te onderschrij-
ven en hun geloof in de eucharistische 
tegenwoordigheid en hun trouw aan de 
paus af te zweren. Mede omdat de geruch-
ten over de situatie van de geestelijken in 
de stad toenamen, werd op 30 juni pas-
toor Leonard van Vechel vrijgelaten om 
enkele burgers bij te staan die de volgende 
dag terechtgesteld zouden worden. Toen 
de stemming in de stad enigszins omsloeg 
ten gunste van de gevangenen, stonden 
zij de pastoor toe op 2 juli, het feest van 
Maria Visitatie, in de kerk een passende 
preek te houden. Zij waren in de veron-
derstelling, dat hij voldoende geïntimi-
deerd was om daarbij de nieuwe leer te 
onderschrijven. Maar in zijn preek waar-
schuwde de pastoor voor de valse calvi-
nistische opvattingen en de handelwijze 
van de veroveraars. Kort daarna werd hij 
opnieuw door de geuzen opgepakt. Op 3 
juli werd ook de geestelijke die de Gor-
cumse priesters vanaf hun gevangenschap 
vanuit een buurtparochie verving, aan de 
gevangenen toegevoegd.

Brielle
Op de avond van zaterdag 5 juli moes-
ten de gevangenen hun bovenkleding 
uitdoen en werden ze opgesloten in het 

ruim van een schuit die hen naar Dord-
recht zou brengen, waar ze opnieuw aan 
de hoon van de bevolking werden bloot-
gesteld. Onderweg werden ze nog overge-
laden op een oude mosselschuit. Na een 
korte onderbreking op zondag kwamen 
ze op maandag 7 juli aan in de stad met 
de twee namen, Brielle of Den Briel. Aan 
wal moesten de gevangenen in processie 
rond een daar opgestelde galg lopen en 
Maria-liederen zingen. Daarna werden ze 
gedwongen in processie door het centrum 
van Brielle te lopen onder het zingen van 
het Te Deum en de Litanie van Alle Heili-
gen. Daarna werden ze opgesloten in een 
kerker, waar nog drie andere priesters ge-
vangen zaten. Op 7 juli werden alle ge-
vangenen verhoord en kregen ze de kans 
hun geloof af te zweren. Met hetzelfde 
doel werd op 8 juli door Lumey nog een 
theologisch debat georganiseerd waaraan, 
behalve enkele gevangenen ook twee pro-
testantse predikanten en enkele geuzen 
deelnamen. Maar de geestelijken bleven 
hun geloof trouw. In de nacht van 8 op 9 
juli werden ze meegevoerd naar Rugge, 
even buiten Den Briel. De volgende mor-
gen werden ze een voor een in een oude 
turfschuur opgehangen. Na hun dood 
werden de lichamen van de martelaren 
verminkt, maar enkele inwoners van Gor-

cum wisten te bereiken dat zij in de turf-
schuur werden begraven. Al kort na deze 
gebeurtenissen werd het verhaal van de 
martelaren van Gorcum te boek gesteld 
door schrijvers, die ooggetuigen waren ge-
weest of hun gegevens van ooggetuigen 
hadden gekregen. Later zijn er meer boe-
ken en artikelen over de martelaren van 
Gorcum verschenen. Je krijgt nog een be-
ter beeld van de moed van deze mensen 
als je meer uitgebreide versies van hun 
verhaal leest.

Devotie
Kort na hun dood deden de geruchten 
over hun heiligheid de ronde en werd 
gewag gemaakt van publieke verering, 
wonderen en genezingen. In 1593 werd 
de turfschuur afgebroken. In 1615 groe-
ven jezuïeten de beenderen van de mar-
telaren in het geheim op en verspreidden 
deze over de Zuidelijke Nederlanden. In 
1675 volgde de zaligverklaring door paus 
Clemens X. Pas in 1867 werden de mar-
telaren van Gorcum door Pius IX heilig 
verklaard. Dit uitstel zou te wijten zijn 
aan de protestantse overheersing over 
de Noordelijke Nederlanden. Met name 
de katholieke bisschoppen in Nederland 
zouden omwille van de goede verhoudin-
gen de heiligverklaring hebben vertraagd. 
Hoewel bedevaarten in de Nederlanden 
verboden waren, kwam er na de heiligver-
klaring een publieke devotie op gang. Op 
het martelveld nabij de turfschuur werd 
een heiligdom gebouwd, dat in 1932 door 
een stenen kapel is vervangen. Momen-
teel vormen deze kapel en de parochie-
kerk het centrum van een bedevaartsoord, 
waar ook de plechtigheden plaatsvinden 
van de nationale bedevaart die elk jaar 
rond 9 juli ter ere van de martelaren van 
Gorcum wordt gehouden. Hieruit is op te 
maken, dat er nog steeds mensen zijn die 
beseffen, dat de martelaren van Gorcum 
bijna letterlijk het voorbeeld van Chris-
tus hebben gevolgd. In de oorspronkelijke 
verhalen over deze gebeurtenissen komen 
dan ook verwijzingen voor naar het lijden 
en de dood van Christus en van de eerste 
martelaar Stephanus, over wie de Hande-
lingen van de Apostelen (6.7) vertelt. Er 
blijkt ook uit, dat de vernederingen en de 
dood die de martelaren van Gorcum moes-
ten ondergaan, het katholiek bewustzijn 
in die tijd niet wezenlijk hebben aangetast 
en de weerbaarheid van de toenmalige 
Nederlandse katholieken niet hebben ge-
broken.

Op 9 juli wordt de gedachtenis van de H. Martelaren van Gorcum gevierd. Hun 
lot is intens verweven met de religieuze en politieke geschiedenis van ons 
land. Hoe worden zij herdacht? Hebben zij een speciale betekenis?

Gedachteniskapel en kruisgang op het Martelveld bij 
de bedevaartskerk te Brielle

Titus Brandsma memorial
Elke do. 10.30-12.15 u. Instuif rond 
het evangelie. (024) 360 24 21; 
secretariaat@karmel.nl
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Elk mens verdient het 
gezien te worden

Betty Smits van Sonsbeek  

Jos van den Brand is sinds 1 mei 2012 
geestelijk verzorger in een instelling voor 
dementerenden in Bakel. De bewoners 
van een paar afdelingen lijden aan een of 
andere vorm van dementie, van de ziekte 
van Alzheimer tot vasculaire dementie.

Zo bijzonder
Nadat Jos een jaar lang pastoraal werker 
was in de Dominicus parochie in Nijme-
gen, begon hij met schilderen. Een exposi-
tie in verpleeghuis Margriet was bepalend 
voor het verdere verloop van zijn carrière. 
Jos: ‘Ik ben een mensenmens en de sfeer 
in verpleeghuis Margriet sprak me gewel-
dig aan. Toen ik de vraag kreeg of ik niet 
eens wilde schilderen met de psychogeri-
atrische bewoners, heb ik geen moment 
geaarzeld. Het is zo bijzonder naast men-
sen te mogen zitten zonder te zeggen wat 
ze moeten doen. Twee jaar ben ik vrijwil-
liger geweest. Toen kwam een vacature 
geestelijke verzorger bij een zorginstelling 
voorbij. Ik schreef een drieregelige sol-
licitatiebrief: ‘Ik ben pastoraal werker en 
beeldend kunstenaar en ik kom graag op 
gesprek om dat uit te leggen.’

Het lege nu
De ervaringen die Jos in Margriet had op-
gedaan maakten indruk tijdens het sollici-
tatiegesprek. Hij werd benoemd en is nog 
nooit zo gelukkig geweest als pastoraal 
werker. ‘Het is fijn om er voor mensen 
te zijn, dat je met aandacht en liefde iets 
blijs kunt brengen in een voor ons ogen-
schijnlijk vreemde toestand’, vertelt hij. 
‘Ik werk met en voor dementerende men-
sen. Zij leven in het lege nu. Er is geen 
gisteren, geen morgen, alleen maar nu. 
Maar het nu is leeg. In die leegte kun je 
heel veel liefde schenken, met aandacht 
en veel geduld. Ik heb niet de illusie te 
begrijpen wat er in de hoofden van deze 
mensen omgaat; evenmin de illusie dat ze 
mij (her)kennen. Ik zit er niet voor me-
zelf, ik ben er voor hen.’

Samen
Jos begint daarom ook elke werkdag met 
‘zijn’ mensen persoonlijk te begroeten. 
Een aai over de hand, een vriendelijk 
woord. Hij is daar anderhalf uur mee be-
zig, maar heeft wel een glimlach, oogop-

slag of andere reactie gezien. Samen hui-
len, samen lachen, samen grapjes maken, 
het is voor hem de basis van het contact. 

Vieringen
Jos gaat ook voor in woord- en commu-
nievieringen. Dat vraagt voor dementeren-
den een specifieke benadering. ‘Ook hier 
weer speelt het contact van mens tot mens 
een grote rol’, zegt Jos. ‘Ik begin met alle 
mensen een hand te geven en bij naam te 
noemen. Bij het brood delen noem ik ook 
iedereen bij naam. Bij naam genoemd ben 
je iemand. Wie geen brood kan ontvan-
gen, geef ik een kruisje op het voorhoofd. 
Mijn gebedsmantel trek ik aan voor de 
ogen van de mensen. Ik probeer zoveel 
mogelijk rust te creëren. Een koortje zingt 
traditionele liederen. Mijn overweging 
duurt maximaal drie minuten. Je wordt 
als voorganger uitgedaagd om de essentie 
van het evangelie samen te vatten! Soms 
zijn woorden niet meer toereikend en dan 
speel ik het maar, zoals ik de lege woes-
tijn verbeeld door de altaartafel helemaal 
leeg te maken. We eindigen altijd met 
een Marialied. Dat gaat me door merg en 
been. Er wordt iets geraakt, er komt iets 
terug uit wat ik het oprollend geheugen 
noem.”

Euthanasie
Als ik Jos zo bevlogen hoor praten en 
denk aan de actuele discussies over de 

kwaliteit van het leven, dringt onherroe-
pelijk het vraagstuk van euthanasie zich 
bij mij op. ‘Ik ben ook ethicus van huis 
uit’, zegt Jos. ‘En nu ik een aantal jaren 
ervaring heb met het werken met de-
menterenden, ben ik ervan overtuigd dat 
het helemaal niet zo erg is om dement te 
zijn. Wij ‘gezonde’ mensen vinden het 
erg. Ik vond het verschrikkelijk dat mijn 
dementerende vader mij niet meer ken-
de. Ik kon het niet verkroppen. Het deed 
zo’n pijn. Maar het was míjn pijn, niet 
de zíjne. Waarom willen mensen in de 
bloeiperiode van hun leven een wilsver-
klaring schrijven? Omdat ze redeneren 
vanuit het perspectief, zoals ze nu zijn. 
Bij het vraagstuk over euthanasie wordt 
te snel gedacht vanuit waarden van de fy-
siek en mentaal gezonde mens. Alles wat 
daar afbreuk aan doet moet koste wat kost 
vermeden worden. En daarbij komt: wie 
ben ik om te oordelen dat jouw leven dan 
niets meer waard is. Het ligt anders bij 
ondragelijk fysiek lijden wat als zodanig 
beleefd wordt, maar als ik in de ogen van 
een dementerende kijk en liefde zie, wie 
ben ik dan om hem of haar dit leven niet 
te gunnen?’

De pijn bij mij
‘Mensen vragen mij soms’, zegt Jos ‘of ik 
niet bang ben later zo te worden als mijn 
bewoners. Ik ben niet bang om dement te 
worden, maar ik vind het onverdraaglijk 
dat er dan niemand zou zijn die naar me 
omkijkt met liefde en geduld, niemand 
meer die voor mij zorgt. Want ik vind het 
belangrijk, dat deze mensen op elk gebied 
een goede verzorging krijgen en er ook 
goed verzorgd uit zien. Daar hebben zij 
nu eenmaal andere mensen voor nodig, 
kunnen ze zelf niet meer. Ik zie ook men-
sen’, zegt hij zichtbaar geëmotioneerd ‘die 
niemand meer om zich heen hebben, of 
van wie de familie zich heeft afgekeerd. 
Deze mensen realiseren zich dit wel niet 
meer, maar de pijn zit dan bij mij. Dat 
vind ik het allermoeilijkste om waar te 
nemen. Elk mens verdient het gezien te 
worden.’ 

Redactie

Samen op pad

Maria en kind, door Jos gekozen uit zijn werken. 
(© Foto’s Piet Smits)

Jos van den Brand, meegaand pastor en bezield kun-
stenaar

Al enkele jaren ruimt De Roerom plaats in voor mensen met een beperking in 
de ruime zin. Wat doen ze; wat wordt voor hen gedaan? Betty Smits van Sons-
beek sprak met Jos van den Brand, pastoraal werker en beeldend kunstenaar. 
Zij publiceerde het interview in het parochieblad van de Dominicuskerk te 
Nijmegen. Hiervan een ingekorte versie.
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Mensen hebben altijd weer honger. Een 
uurtje of vier of vijf na etenstijd, zeggen 
ze tegen de anderen thuis: hé, zullen we 
onderhand niet eens gaan eten..!

Zoveel meer honger
Geinig, dat er veel mensen zijn zoals ik 
die nogal eens rond een boek bij elkaar 
komen waarin een soort brood wordt aan-
geprezen dat voor altijd de honger uit-
bant. Dit krijgt geen enkele broodfabrieks-
folder voor elkaar! Er wordt in dat boek 
beslist wel iets anders met die honger en 
dat brood bedoeld dan waar wij bij hon-
ger en brood aan denken. Toch komt zo’n 
boek doodgemoedereerd aanzetten met 
die bekende woorden ‘brood’ en ‘honger’. 
Dat boek heeft blijkbaar in de gaten dat er 
nog zoveel meer honger is dan naar letter-
lijk brood.

Je kunt er niet omheen 
Honger naar wat eigenlijk? Je hongert 
naar zoveel! Waar moet je dan het eerst 
aan denken? Die honger is er vast en ze-
ker. En nog meer dan die letterlijke hon-
ger dient déze honger zich vanonder uit 
m’n lijf aan. Je kunt je toch zo intens 
leeg voelen en - of je het nu wilt of niet 
- je hebt geen rust voordat die leegte op-
gevuld, die honger bevredigd is. Met wat 
dan? Dat is niet op voorhand  duidelijk.  
Je gaat er wel naar op zoek en stiekem 
kijk je naar anderen hoe zij aan hun leeg-
tegevoelens vulling proberen te geven. 
Soms heb je daar wat aan, soms ook niet. 
Zo niet dan zul je wat anders moeten, 
want om geestelijke honger, pas ervoor 
op, kun je absoluut niet heen; integen-
deel.

Soort oerhonger
Wat dit betreft heeft het leven, vind ik, 
echt iets van een continue zoektocht. Als 
er al gevonden wordt, dan is het meestal 
maar gedeeltelijk en gaat het zoeken weer 
verder; eindeloos. Want wanneer heb je 
nou definitief rust? ‘Als je onder de zoden 
ligt’ merken sommigen vrolijk op. Dat 
zeg ik hen niet na, maar die eindeloos-
heid van die geestelijke honger laat ik wel 
stáán. Er speelt een soort oerverlangen in 
je op, een oerhonger, die vanuit je buik 
naar boven roept om buiten jouzelf iets 
definitiefs te vinden wat je voor altijd en 
eeuwig een diepe geborgenheid, een defi-
nitieve vulling, geven kan.

Hoe die bevredigen
Iedereen weet dat je veel kanten op kunt 
om je geestelijke honger te stillen. Je kunt 
het zoeken in de sfeer van - ongelukkig 
gezegd - het materialisme: altijd weer de 
nieuwste technologische snufjes willen 
aanschaffen of toch weer een nieuwe keu-
ken, de nieuwste vloerbedekking ... Meer 
ontspannen: eindeloos computeren, tv-kij-
ken, romannetjes lezen, puzzelen, boeken 
lezen, met je hobby bezig zijn. Ook ver-
slaving aan alcohol, seks, drugs is in. Of 
helemaal in iets opgaan, ergens helemaal 
voor gaan; je met huid en haar aan iets of 
iemand toewijden … Aan wat of wie je je 
hart ook verpandt, vroeg of laat loopt ook 
dat weer met een sisser af en opnieuw 

Over honger gesproken
Huub Schumacher

Als alle soep, aardappelen, pasta’s, groenten, puddinkjes, boterhammen, 
broodjes, beleg, snoepjes, koekjes, frisdrank die de Roerom-lezers afgelopen 
week gegeten en gedronken hebben, nou eens op één hoop bij elkaar lag … je 
zou je ogen niet geloven … zoveel!

Voelhoorns, hongerend naar licht ... 
(© Foto: Toon van der Heijden)

duwt het onuitstaanbare hongergevoel je 
de straat op. 

Super speciaal voedsel
Dat boek waarover het boven ging zegt: 
zet nou toch eens niet langer meer al je 
kaarten op voedsel dat bederft; ben nou 
onderhand alleen eens uit op voedsel dat 
niet vergaat en dat zorgt dat je geen hon-
ger meer hebt! Het boek heeft het over het 
voedsel dat de Mensenzoon geeft. Hoe je 
aan dat voedsel komt? Het boek zegt: door 
in Jezus te geloven. Mijn eerste reactie is 
dan: klinkt vroom, maar ik kan er niks 
mee; van dat ‘je moet in Jezus geloven’ 
word ik alleen maar misselijk. Bah ... vro-
me prietpraat!

Boordevol brood-kracht
Als ik zo reageer - en zo ver ben ik nu 
intussen wel gekomen - dan moet ik me 
eigenlijk schamen dat ik nog altijd op 
een dergelijke oudbakken manier over 
geloven-in-Jezus denk. Het zou namelijk 
wel eens kunnen dat het boek met in-
Jezus-geloven totaal wat anders bedoelt 
dan kwezelachtig gedoe. Het boek denkt 
daar totaal anders over. Het boek bedoelt 
ermee: schenk nou toch eens vertrou-
wen aan Jezus! Dat is toch de mens die 
de benen onder z’n lijf vandaan gelopen 
heeft om mensen ervan te overtuigen dat 
ze zélf, vanaf hun geboorte, al boorde-
vol brood-kracht zitten, boordevol leven-
schenkende krachten. Geloven in hem is 
toegeven dat jij net zo goed als hij in staat 
bent om van de kracht en de energie die 
in je zitten brood en wijn te maken; om er 
je omgeving mee te voeden, te doen groei-
en en op te vrolijken.

Bloedserieus spelletje
Op het laatst van zijn leven nam hij heel 
simpel gewoon brood en een beker met 
gewone wijn in de hand en zei: als je nou 
wilt weten wie ik ben en wie ook jij ei-
genlijk bent … kijk dan naar wat ik in 
m’n handen heb. Hier zie je wie wij zijn. 
Ik adviseer jullie dit bloedserieuze spel-
letje van mij ook te blijven spelen als ik 
er niet meer ben. Niet bang, eet het maar, 
iedere keer weer, dan vergeet je mij niet 
en wat belangrijker is: dan herinner je je 
weer dat je zelf  brood en wijn voor de 
wereld bént! En honger? Die heb je dan 
niet meer; daar heb je totaal geen tijd 
meer voor! Je komt immers benen te kort 
om de honger van anderen te stillen. 

Zacht wrikkend heimwee 
De grote verhalen van de Schriften 
waarmee de ouderen onder ons nog 
zijn opgevoed dragen de jongeren 
niet meer. Er is geen geestelijke 
ruimte meer waarbinnen men zich 
veilig voelt. En toch wordt er, na de 
dood van God, hartstochtelijk ge-
zocht naar een nieuw antwoord op 
dat zacht wrikkend heimwee naar 
een liefde groter dan de dood. 
(Catharina Visser Het merg van de religie 

Dabar-Luyten, p. 8-9)

Barmhartigheid
21 sept. 9.30-16.30 u. Een Barm-
hartig Gesprek met de Natuur.
(073) 657 70 44;
secretariaat@barmhartigheid.nl
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Keuze van de redactie

Gedicht gedacht

Zoete Lieve Vrouw 
van Den Bosch 

Een zee 
van lichtjes, koele ruimte, 
bloemen 
die de tolk zijn van de dank, 
weemoed 
die hier rondhangt in de stilte, 
vragen, twijfels, vroomheid ook, 
haastig even binnenlopen, 
kaarsje aan, een vluchtig kruis 
of wat aarzelende stappen 
weg uit al dat groot gedruis ... 
eventjes hier wat verpozen 
schuifelend met zware tas ... 
Kinderogen die zacht kijken 
naar de Zoete Lieve Vrouw 
die hier zegenend wil tronen 
of ze ons ook zeggen wou: 
‘blijf je kinderogen houden, 
blijf je diepste dromen trouw.’

Adeleyd

Sprakeloos

Vijfentwintig jaar geleden zei een 
van mijn opleiders aan een Riagg 
in Amsterdam: als de kerken er niet 
waren met het goede bericht van 
hoop en naastenliefde hadden we tien 
keer zoveel Riaggs nodig. Een van de 
gevolgen van de uitbanning van reli-
gie uit het publieke domein is dat we 
de verbinding met het onzienlijke en 
ontzagwekkende verliezen. Mensen 
zijn erop aangelegd om met anderen 
en zichzelf in gesprek te zijn over 
grote levensvragen: wie ben ik, waar 
kom ik vandaan, waar ga ik naartoe 
en waarom ben ik hier? Als alles van 
het hier en nu afhangt, staan we bij 
de grote levensvragen sprakeloos. 

Margriet van der Kooi in Wie stelt de 
grote levensvragen nog? in Trouw 
Letter en Geest 1/6/2013

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

Impressie

Overvallen door een kracht 
die dwingt tot kijken 
ontstaat een panorama 
vol kleurenpracht 
eerbiedig mag hij toezien 
door een gordijn 
van hagel en regen 
raakt hemel aarde aan

soms zacht, dan fel 
verkleurt de zon 
naar gloeiend geel 
witte wolken 
met gouden aura 
verlicht door hemels vuur 
oerkracht en aanwezigheid 
van de schilderende schepper 
laat voelen zijn bestaan

plots is het duister 
spanning, verwondering 
een felle bliksemschicht 
van heel hoog 
verlicht het schilderij 
het anker Gods 
valt in de aarde

trillend donker gerommel 
zwelt aan tot zware slag 
dan is het stil.

Joop van Beurden in
Van paal naar paal, 2003

Wee jullie 

Wee, jullie huizenmelkers
die tot aan de grens  
perceel na perceel opkopen 
om lekker op jezelf midden
in ’t land te kunnen wonen.
Jahwe liet me zíén:
massa’s huizen op instorten  
riante villa’s onbewoond;
tien hectaren wijngaard 
en één kruik opbrengst;  
een heel mud koren 
en één vat oogst!

Peer Verhoeven naar  
Harrie Beex Jesaja, 
vroegste teksten

Religieus erfgoed; ook uitgeboerd 
(© Foto: Jac van Leijsen)

Asperges

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

Anne Franken 

Edelsmidse Brom
Getogen naar den Dom 
Is Gerard Bartel Brom
Jan Hendrik bij Sint Jan 
Voltooit zijn vaders plan
Het ambacht is herleefd 
Wat Jan-Eloy dan geeft
En Leo siert het land 
Gesloten wordt dit pand 
 
Jan Engelman 1962
Zie ook p. 20
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Terwijl conventen elders sloten, deed zich 
in Uden een andere ontwikkeling voor. 
Er was vanuit de Udense bevolking een 
roep naar de kruisheren om ‘ons verhaal 
te laten doorgaan’, vertelt Rein Vaanhold 
(74), rector van de naastgelegen Kruishe-
renkapel. ‘Omdat we al bijna vierhonderd 
jaar gevestigd zijn in Uden, zijn we met 
de bevolking vergroeid. We waren actief 
op het gebied van kerk en cultuur, maat-
schappij en onderwijs. Het belangrijkste 
uitgangspunt daarbij was mensen te hel-
pen nadenken over de tekenen van de tijd. 
Zo vinden wij het krimpend aantal kruis-
heren ook een teken van de tijd dat ons 
voor de vraag stelt: hoe krijgt ons erfgoed 
een nieuwe bestemming? Wij vonden par-
tijen die zich maatschappelijk verplicht 
voelden om dit erfgoed niet verloren te la-
ten gaan.’

Verkocht 
De Stichting ZorgGoed Brabant, waarin de 
stichtingen BrabantZorg en BrabantWonen 
participeren vonden het belangrijk dat de 
levensstijl van de kruisheren bleef voort-
bestaan. Daarom hebben we de handen 
ineengeslagen en werd de Stichting Kruis-
herenkapel in het leven geroepen, waarin 
Orde en ZorgGoed Brabant participeren. 
Begin 2009 werden de gebouwen van het 
kruisherenklooster en de kapel verkocht 
aan de Stichting ZorgGoed Brabant. Het 
bestuur van de stichting, waarvan ik voor-
zitter ben, kreeg de opdracht te zorgen dat 
het spiritueel erfgoed van de kruisheren 

zo goed mogelijk behouden blijft en ge-
continueerd wordt door voorwaarden en 
faciliteiten te scheppen én een nieuwe in-
vulling te geven aan de levensvatbaarheid 
van klooster en kapel in de geest van de 
kruisheren.’ 

Kerk-wij samen 
Wat houdt dit in? ‘In tegenstelling tot de 
sterk hiërarchische kerk hebben de kruis-
heren een andere kijk op kerk-zijn: de 
kerkgemeenschap wordt gevormd door 
wij-samen, geestelijken en gelovigen. Bin-
nen de kruisherenorde is ook geen top-
bottom structuur zoals in de kerk, maar 
een bottom-up structuur. Het beleid wordt 
aan de basis gevormd en door de leiders 
uitgevoerd, die daarover ook verantwoor-
ding moeten afleggen. Vanuit de visie 
‘kerk-wij samen’ moeten leken ook actief 
betrokken worden bij het kerk-zijn. De 
kruisheren willen hen daarbij daadwer-
kelijk ondersteunen en zien dit als een 
hoofddoel. Mijn doel: in 2014, als ik vijf-
tig jaar priester ben, wil ik met pensioen. 
Dan moet er een club mensen klaar staan, 
die zich wil inzetten om het gedachtegoed 
van de kruisheren verder uit te dragen 
en vorm te geven. De kapelgemeenschap 
moet dan zelfstandig verder kunnen onder 
auspiciën van de kruisherenorde.’

Gerenoveerde kapel 
‘Door de renovatie is de kapel een evene-
mentenlocatie geworden voor respectvolle, 
inhoudsvolle en stijlvolle bijeenkomsten. 
Denk aan concerten, exposities, congres-
sen, recepties, beurzen en debatten. Maar 
ook aan burgerlijke huwelijken en niet-
kerkelijke afscheidsvieringen. De unieke 
historische ambiance voegt hier iets bij-
zonders aan toe. Wil je in de kapel een 
meer intieme ruimte creëren dan kan dat 
door geluiddichte schermen te plaatsen. 
De banken zijn vervangen door stoelen, 
waardoor er verschillende opstellingen 
mogelijk zijn. De kapel is op audio en 
visueel gebied van alle gemakken voor-
zien. Er kan gebruik gemaakt worden van 
een podium, audioapparatuur en van een 
groot presentatiescherm met doorzichtige 
projectie. Alle pilaren zijn voorzien van 
elektriciteit en internet. Ook is ringlei-
ding aanwezig. Religieuze vieringen en de 
verering van onze Lieve Vrouw Ter Linde 
blijven onderdeel uitmaken van de activi-
teiten in de Kruisherenkapel. Zij hebben 
een eigen vaste agenda. Stichting Kapelge-
meenschap Ter Linde organiseert en geeft 
inhoud aan verschillende activiteiten. De 

Mariakapel is dagelijks geopend van  ne-
gen uur ’s morgens tot vijf uur ’s middags. 

Allemaal en iedereen
Rector Vaanhold is tevreden over de zin-
volle nieuwe bestemming van de kapel. 
‘Ik ben er trots op. De kapel hoort thuis in 
de samenleving en de samenleving hoort 
thuis in de kapel. Het nieuwe logo, ont-
worpen door de medewerkers, zegt het 
eigenlijk allemaal. De cirkel om het kruis 
van de kruisheren symboliseert dat ieder-
een op gelijke afstand staat van elkaar. 
Niemand is meer dan een ander. 

Joost Koopmans

Nieuw leven voor klooster en kapel

Dinsdag 18 juni, werd het Kruisherenklooster in Uden na een volledige reno-
vatie opnieuw geopend. De eerste opening vond plaats in 1905. Maar omdat er 
in de loop der jaren steeds minder kruisheren kwamen, kreeg het klooster met 
leegstand te maken.  

Rector Rein Vaanhold

We tellen allemaal mee en dus is de kapel 
van iedereen. Het is helaas een teken van 
de tijd dat de kruisheren in aantal afne-
men. Dit betekent dat het tijd is om door 
te geven. Het geldt niet alleen voor het 
gebouw, maar zeker ook voor het gedach-
tegoed van de kruisheren. We zijn er blij 
mee dat daar veel waarde aan wordt ge-
hecht en dat Stichting Kruisherenkapel dit 
hoog in het vaandel voert. De kapel is in 
goede handen. Wat is er mooier dan zo’n 
prachtig gebouw door te kunnen geven 
aan volgende generaties, met als nieuwe 
bestemming het onderbrengen van stijl-
volle en onderscheidende bijeenkomsten?’

Gerenoveerd klooster 
De renovatie van het klooster is klaar. De 
kloosterkamers zijn omgebouwd tot ser-
viceappartementen, bedoeld voor geïnte-
resseerden vanaf vijfenvijftig jaar. Bij de 
renovatie stond voorop dat de eigenheid 
en de sfeer van het gebouw behouden 
blijven. Zoals de hoge plafonds, de stenen 
vloer, het glas in lood en de refter. Het be-
stuur van de stichting vond het belang-
rijk dat de levensstijl van de kruisheren in 
Uden na de renovatie blijft voortbestaan. 
Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn 
een groep te vormen waarin spirituali-
teit, bezinning en aandacht voor elkaar 
centraal staan. De kruisherenkapel, waar 
ook nieuwe activiteiten worden opgezet, 
kan hierbij een belangrijke toegevoegde 
waarde zijn. Toewijzing van de woningen 
gebeurt door BrabantWonen. Er zijn ze-
ventien appartementen beschikbaar. Mo-
menteel wonen er vijf kruisheren en ne-
gen andere mensen. Zij zijn als het ware 
de pioniers. De officiële opening dinsdag 
18 juni werd voorafgegaan door een mini-
symposium ‘De ziel van het gebouw’. 
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Met behulp van moderne communicatieap-
paratuur is deze laatste reis te construeren. 
Vanuit Vleuten ging het over Eindhoven 
naar Neerbeek in Zuid-Limburg en vervol-
gens over Venlo, Nijmegen terug naar de pro-
vincie Utrecht waar Denis in de buurt van 
Doorn zijn zoontjes om het leven brengt en 
later zichzelf. Jenny Velthuys zet in Elsevier 
van 25 mei 2013 de feiten van dit moderne 
gezinsdrama op een rij en blijft met de vra-
gen zitten die bij iedereen opkomen: was het 
wraak of wanhoop? Hoe kan een liefdevolle 
vader en geliefde collega in staat zijn tot een 
dergelijke zelfdestructie?

‘Harde conclusies’
Naast het verdriet van de achterblijvers, fa-
milie, vrienden en kennissen, zal er wellicht 
ook groeiende wanhoop zijn bij de hulpverle-
nende instanties zoals bureau Jeugdzorg. Vol-
gens Velthuys hadden meer dan tien instan-
ties en hulpverleners zich over het uit elkaar 
gevallen gezin gebogen. De Raad voor de Kin-
derbescherming had in april een kritisch rap-
port geschreven over de samenwerking tus-
sen deze hulpverleners. Het bleek een rapport 
met de langzamerhand spreekwoordelijk ge-
worden ‘harde conclusies’. Alle inspanningen, 
inclusief het kritische rapport, hebben een 
dramatische afloop niet kunnen voorkomen. 

Digitale voetsporen
In onze samenleving is tegenwoordig alles 

communicatie, staat alles in het teken van 
zenden en ontvangen. Ook de laatste levens-
reis die Jeroen Denis met zijn kinderen maak-
te was te traceren via de ‘digitale sporen’ die 
hij had nagelaten en te construeren met be-
hulp van GSM-waarneming, camera’s langs 
de weg, tank- en pintransacties. Digitale voet-
sporen lichten op en wij zijn er verwonderd 
over dat dit allemaal  mogelijk is. Vernuftige 
digitale communicatie kon echter niet door-
dringen tot het landschap van de ziel van 
Jeroen Denis; dat allerindividueelste gebied 
waarin onze driften, drijfveren en stemmin-
gen huizen en soms spoken. Het stagneren 
daarvan maakt ons ergens weer razend en we 
kijken met een priemende blik naar de hulp-
verleners.

Net en web
Het steeds fijnmaziger communicatienet 
dat over de samenleving is uitgerold, vormt 
het decor waartegen je al onze bewegingen 
en schijnbewegingen kunt waarnemen. Dit 
communicatienet is ook een communica-
tie’web’ waaruit we niet kunnen ontsnap-
pen. Tegenwoordig is het gebruikelijk dat 
mensen hun curriculum vitae kleur geven 
met de aanduiding dat ze hun werk, vak of 
vrijetijdsbesteding met ‘passie’ uitoefenen. 
Passie is een moderne deugd en biedt een 
ontsnappingsroute uit ons overgereguleerde 
samenleven. Passie heeft ook iets onmatigs, 
grensoverschrijdends en onbeheersbaars. 

Rob van der Zwan

Onze donkere kant

Op een ochtend begin mei 2013 haalt Jeroen Denis, een vlotte dertiger, zijn zoontjes 
Ruben (9) en Julian (7) op bij hun moeder, zijn voormalige partner. Het voornemen 
is een vakantie in Luxemburg. In werkelijkheid zal het voor alle drie de laatste le-
vensreis zijn. 

‘Een communicatieweb waaruit niet valt te ontsnappen...’ (© Foto: Ad Wagemakers)

Al jaren collecteer ik voor een 
landelijke stichting die onder-
zoek stimuleert naar een lastige 
lichamelijke kwaal. Wat on-
schuldig is begonnen is inmid-
dels een moreel appèl voor mij 
geworden: één uurtje in één 
week van het jaar met een col-
lectebus bij vreemde huizen 
aanbellen. Op jaarbasis stelt dit 
niets voor, maar geloof me: in 
de betreffende week is het een 
behoorlijke aanslag op mijn 
spaarzame vrije tijd.

Eigenlijk is het niet de tijd, 
maar iets anders dat me ieder 
jaar opnieuw tegenhoudt. Ook 
niet het feit dat er nog altijd 
mensen zijn die doen alsof ze 
niet thuis zijn. Evenmin de er-
varing, dat mensen niet bereid 
zijn om een kleine financiële 
bijdrage te geven. Het is iets 
heel anders…

Wanneer mensen hun voordeur 
openen, krijg je als collectant 
letterlijk een kijkje in hun le-
ven. Een vrouw komt met een 
schort aan de deur, vergezeld 
van twee kleine kinderen. De 
kruidige lucht van avondeten 
komt me tegemoet. Een man 
doet open, met op de achter-
grond lawaai van tv, muziek en 
spelende kinderen. Een oudere 
man, ongeschoren en ongewas-
sen, heeft klein geld los in zijn 
zak. Een andere deur wordt ge-
opend door twee jonge mensen, 
die op het punt staan naar de 
sportschool te gaan.

De verschillen tussen mensen 
zijn me te groot geworden. Iets 
wat me gewoonlijk boeit, gaat 
me inmiddels benauwen. Er is 
geen enkele overeenkomst te 
bekennen tussen wat mensen 
op dit tijdstip doen, er is geen 
enkele verbondenheid. Ieder-
een lijkt voor zichzelf met iets 
anders bezig te zijn. Misschien 
hebben we laatste jaren  teveel 
aandacht besteed aan wat ons 
onderscheidt van anderen en 
zijn we vergeten dat wij ook 
iets gemeenschappelijks moe-
ten hebben. Identiteit is wat 
onderscheidt en verbindt. Is er 
alleen nog maar onderscheid en 
geen verbinding, dan hebben 
we geen identiteit meer. 

Collecteren

Het is maar de 
vraag of wij 
echt de don-
kere, niet-ro-
mantische kant 
daarvan willen 
accepteren. Het 
handelen van 
Jeroen Denis 
lag ongetwij-
feld in de sfeer 
van de ‘crimes 
passionels’, een 
explosieve cock-
tail van liefde, 
wraak en wan-
hoop. Wij kun-
nen van hulp-
verleners niet 
verlangen dat 
zij ons van die 
donkere kant 
van onszelf  be-
vrijden.  
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Er was een tijd dat een zeer kleine kring, een 
dorp, een heerlijkheid, een ambacht, voor zich-
zelf kon zorgen. De smid en de timmerman wa-
ren kunstenaar en vakman inéén, want kunst 
en vaardigheid waren nog niet gescheiden. De 
timmerman maakte een tafel zoals de muzikant 
een mis componeerde en de smid een hek smeed-
de. Al die dingen waren functionerende dingen, 
met een ziel geschapen door de handwerkers en 
kunstenaars. Zij waren doelmatig en in die doel-
matigheid fraai. En de religie was de samenbin-
dende, levengevende, centrale kracht ... Maar als 
de aandacht niet meer geconcentreerd op het cen-
trum gericht is, op die Ander die beslag legt op 
ook het allergewoonste, dan gaan mensen dwa-
len. Dan zegt de techniek de kunst vaarwel en 
gaat tuchteloos en doelloos dol doordraaien. De 
kunst, los van de techniek, wordt een geïsoleerd 
paradijsje, een tuintje achter de fabriek. De staat 
wordt neutraal, onverschillig, straks totalitair 
en vijandig, op zijn best nerveus humanistisch. 
(Willem Barnard, 1945)

Bezield één
Zolang kunstenaar en vakman in elkaar over-
gingen, hun werk een ziel had en de religie 
het centrum van leven en alledag was, zolang 
beschouwden zij hun kunstzinnig vakman-
schap als een gave en voelden zij zich lid van 

de samenleving, de mensheid. Ze onderteken-
den hun werk vaak met ’n symbooltje en niet 
met hun eigen naam. Daarom zijn er zoveel 
oude werken van ‘Onbekende Meesters’ en  
staan composities op naam van ‘Anonymus’. 
Een enorm verschil met de dag van heden, nu 
iedereen zijn naam vermeld wil zien, al is het 
een prestatie of bijdrage van niks. De lange 
reeksen namen na of voor een film of tv-pro-
gramma spannen de kroon in deze rage van in-
dividualiteit en uiterlijkheid.

Heilig Hart
Er blijkt een hiërarchie van waarden, van waar 
en waarachtig te bestaan die aanvangt bij het 
besef van een hart in het leven dat mensen be-
zíélt,  - wat ze doen zín geeft, - hen bewust 
maakt van de ene gemeenschap waartoe ze sa-
men behoren - en van het mysterievolle hart 
dat in hen huist en hen tegelijk tebovengaat. 
Waar dit religieuze besef van het ‘Heilig Hart’ 
verdwijnt daar lijden religieuze gemeenschap-
pen zoals de kerken natuurlijk verlies, maar 
erger is dat de mens voor zijn doen en laten 
ziel en zin bijster raakt en dat de samenleving 
uit elkaar valt.   

Het verdwijnen van ieder besef van Gods aan-
wezigheid heeft een gevaarlijke leegte veroor-
zaakt ... Het gevoel van ongeborgenheid is toe-
genomen en er is geprobeerd de leegte te vullen 
met ‘de religie van het succes’. Tevergeefs; het 
moet anders. (J.B. Metz) 

Peer Verhoeven

Pinksteren anders 

Bij de wereldlijke overheden en in het openbare leven lijkt godsdienst steeds meer ver-
bannen te worden naar achter de voordeur. De kerkelijke overheid is bezig zich terug te 
trekken uit het bruisende leven en zich met de betrekkelijk kleine groep van uitdrukke-
lijk gelijkgezinden te settelen in een leerstellig bastion. Terwijl vele mensen wel degelijk 
bezig zijn met de grote levensvragen is de roep om de kerk aan het verstommen. Gedach-
ten die je overvallen bij het lezen en horen van het Pinksterverhaal, lange tijd gezien als 
het geboorteverhaal van de kerk. En mijmeringen als vervolg op deze gedachten.  

Wordt niet langer
naar U gevraagd - 
 
wordt nooit en nergens
meer om U geroepen - 

vertrouwt ons hart
niet langer meer op U -

dan dooft het licht 
verstomt het lied 
stokt het leven -

dan zijn wij,
wie of wat ook geworden,
onszelf niet meer.

Blijf in ons gloeien
en dat wij U zoeken 
voor tijd en eeuwigheid.

Ontvang de geest die helen zal 
en als dauw de aarde drenkt

Goede God, 
wilt U bij me zijn
nu mijn einde nadert.
Juist nu, 
op die moeilijke grens
van leven en dood. 
Tot nu toe
betrof het altijd anderen 
en dan wist ik wel 
dat ik ooit 
aan de beurt zou komen, 
maar het was toch ver weg.
Nu bèn ik aan de beurt.
Dat maakt me best onzeker 
ondanks mijn geloof in U.
Bovendien 
ben ik behoorlijk ziek.
Graag wil ik U vragen 
of mijn pijn 
draaglijk mag zijn -
wees bij me, 
want ik heb U nodig,
Ontferm U over mij.

Wees ook 
bij de geliefden
die ik nu moet loslaten.
Wat is dat zwaar, 
ze waren immers
alles voor me, 
mijn vrouw, mijn kinderen 
en kleinkinderen, maar
ook vrienden en kennis-
sen.
Ze zullen zeker 
in die laatste uren 
dichtbij me zijn.
Ze zwaaien me uit, 
ik moet alleen verder 
over die grens.

Weest U dicht bij me
als een vriend,
als een borg en een gids
naar onbekend land.
God, 
ontvang me in Uw huis,
laat me oogsten 
wat ik gezaaid heb.
Niet omwille van mijzelf,
maar omwille 
van Uw koninkrijk
dat zal komen voor alle
mensen op deze wereld. 
In de naam van Christus, 
die ik heb leren kennen 
als mijn grote voorbeeld 
naar U toe.

Jurjen Beumer, dinsdag 4 
juni 2013 te Haarlem over-
leden, in zijn laatste boek 
Recht uit het hart, Gebe-
den, gedachten, gedichten, 
Narratio 2012

Wees dicht bij me
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Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij 
ademhalen als een gemeenschappelijk 
doel, dat het eigen ik tebovengaat, ons 
met anderen verbindt. Ervaring leert dat 
liefde niet bestaat uit elkaar aankijken, 
maar uit samen dezelfde richting inkij-
ken. (Antoine de Saint Exupéry Vrij)

Geen gedaas of geraas
Pinksteren valt in een fris kleurig jaar-
getijde en is in onze dagen vergeven van 
evenementen. Het bijbelse Pinksterver-
haal ademt de sfeer van durven, met 
storm in de rug eropuitgaan, voor niets 
en niemand nog langer bang de wereld 
in. Pinksteren, het oude feest waarop, 
zo zeggen ze, de christelijke kerken een 
stevig woordje in de wereld gingen mee-
spreken. Je vraagt je af of de kerk in ons 
land en in Europa nog wel in trek, ge-
vraagd, welkom is. En het is de vraag of 
de kerk in plaats van het over expansie, 
actie en ‘de voortplanting des geloofs’ te 
hebben niet ‘het buitenste binnen moet 
keren’, stilte, rust, bezinning zoeken om 
weer gevoel te krijgen voor wat er in het 
hart van mensen schuilgaat en wat juist 
door drukte en rumoer, door spanningen, 
zorgen en crisis overstemd is. 

Onze tijd
Bezinning, onthaasten en verstillen lij-
ken op dit moment niet allereerst nodig 
voor het kerkelijk leven, maar zijn méér 
nog absolute voorwaarden om de over-
spannen, opgejaagde en enerzijds hitsige 
en anderzijds fatalistische westerse we-
reld op de rails te zetten en op de been 
te houden. Wie eerlijk is zal erkennen 
dat onze tijd niet zit te wachten op storm 
en geweld, bliksem en vuur, maar eerder 
- zoals Elia - op stilte, een zachte milde 

bries. Eerder op besef en begrip dan op 
bewijs en voorschrift, eerder op goede 
raad dan op eis, eerder op samen on-
danks alle verschillen dan op betweterig 
enige ware en Einzelgänger.   
De momenten waarop mensen een indrin-
gend en verhoogd besef hebben van het 
leven - ook het eigen leven - zijn meestal 
de ogenblikken dat ze alleen zijn en stilte 
kennen. Een cultuur van lawaai maakt 
doof voor de wezenlijke dimensie van de 
werkelijkheid. (Ton Lemaire)

Het gegeven ritme
In toenemende mate wijzen dichters en 
denkers erop dat de natuur, de ons om-
ringende werkelijkheid, een vast ritme 
kent van licht en donker, van ingetogen 
en uitgelaten, van actie en rust. Grote 
geesten hebben al tijden voorzegd, dat 
mens en samenleving dit ritme niet straf-
feloos en schadevrij aan zijn laars kun-
nen lappen. En dat de inrichters van het 
openbare leven die nauwelijks of geen 
boodschap hebben aan het ritme van dag 
en nacht, van werkdag en rustdag, van 
stil zijn en schateren, en een ritme van 
eigen makelij propageren, - dat uiteinde-
lijk zal blijken dat ze hun mensen een 
slechte dienst bewijzen. Hierom zouden 
de lange openingstijden van winkels - 
met name de supers - ons moeten veront-
rusten. Ook dat de landelijke overheid 
geen keuze maakt in de kwestie ‘zaken 
op zondag open’ en dit overlaat aan de 
gemeentes. Naast het feit dat de com-
mercie hier het ritme van tijd en leven 

Pinksteren anders 

Pinksteren ...
feest van zon en zomer,
van mooi getooid en fris getint. 

Pinksteren ...
feest van geestdrift en durf,
daadkracht en blind vertrouwen. 

Pinksteren ... 
dag van eerbied voor de aarde en
het Mysterie dat haar bewoont.

Pinksteren ...
een dag om sámen te staan voor 
echt en oprecht, waar en waarachtig.

Pinksteren ... 
ken je rust dan gaat ‘buiten’ leven 
ben je stil dan gaat ‘binnen’ zingen.

bepaalt, wordt het verenigings- en cul-
turele leven ernstig bemoeilijkt en voor 
een groeiend aantal mensen onmogelijk 
gemaakt. Het is schijnheilig om dan op 
symposia en congressen het verenigings-
leven bindmiddel van de samenleving te 
noemen.  

Het is stil, fluisterend stil. 
Ik ben één met de stilte
en in de stilte van mijn hart 
luister ik naar dat 
wat ik in het gejaagde gaan
van het dagelijks bestaan, 
niet horen kan, niet horen wil.

Geen weelderige woorden
noch vrome gebaren,    
geen zinloze taal.
Maar echt en oprecht
zachte klanken 
eenvoudig gemeend.

Gevouwen handen          
ze steunen elkaar
ze steunen mij.
Verstrengelde vingers,
bron van warmte en vertrouwen,
van hoop, van kracht.

Het is stil, fluisterend stil.
Ik ben één met de stilte
en in de stilte van mijn hart
heb ik gezocht en gevonden, 
heb ik gevonden wat ontbrak.

(Evelien Lenaerts, student 
Tijdschrift voor Geestelijk Leven 2003,1)... de geest die het bange hart verkwikt 

en ons, tobbers, rust geeft
(© Foto's: Ad Wagemakers)

... de geest die wat verdord is opfleurt 
en wat besmeurd is zuivert
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De gebeurtenissen in Mali sinds 2012 
zijn niet te begrijpen zonder een kijk op 
de landkaart en in de geschiedenis van 
dit land. De republiek Mali in West-Afri-
ka grenst in het noorden aan Algerije, 
in het noord-westen aan Mauretanië, in 
het oosten en zuid-oosten aan Niger, in 
het zuiden aan Burkina Fasso en Ivoor-
kust, in het zuid-westen aan Guinee en 
in het westen aan Senegal. Het land mag 
dan als nationale leuze hebben één land, 
één doel, één geloof, de werkelijkheid is 
anders. Er zijn dertien etnische gemeen-
schappen: de Bambaras, de Bobos, de Bo-
zos, de Dogons, de Khassonkés, de Ma-
linkés, de Minianka, de Peuls, de Sénou-
fo’s, de Soninkés (of Sarakolés), de Sonr-
haïs, de Touaregs en de Toucouleurs. Elk 
met hun eigen taal en cultuur.

Bloeitijd
Het rijk van Mali kende zijn hoogtepunt 
in de veertiende eeuw, toen het nog Man-
de heette. Maar de Fulani - Peul - noma-
den noemden de bewoners Malinké: ‘die 
geluk brengen’. Het lag op het kruispunt 
van de handelswegen voor zout, goud, 
koper tussen de nomaden van de Sahara 
en equatoriaal Zwart Afrika. Dit bracht 
steden als Oualata, Tombouctou, Djenne 
et Niani tot bloei. De arabische geograaf 
Ibn Battuta (1304-1368) was er acht 
maanden en de socioloog avant la lettre 
Ibn Khaldoun heeft de hoofdstad beschre-
ven. Het blijft alleen gissen naar de naam 
van die stad - Niani? - ondanks opgravin-
gen en mondelinge traditie, overgeleverd 
door de dichter-zangers (‘griots’). 

De islam
Als stichter van het land wordt Soundia-
ta Keïta (1235) genoemd. Hij heet ko-
ning der koningen - mansa - en dankzij 
zijn goede militaire en civiele organisa-

tie bracht hij een periode van voorspoed 
en vrede. Onder een van zijn opvolgers, 
Kankou Moussa (1312), kent het rijk 
zijn hoogtepunt en breidt zich uit van 
de Adrar des Ifoghas op de grens met 
Algerije tot aan de Atlantische oceaan 
in Gambia. Zijn pelgrimstocht in 1324 
naar Mekka maakte grote indruk van-
wege het enorme aantal slaven/dienaren 
en de enorme hoeveelheden goud die hij 
meebracht. Op zijn terugreis laat hij zich 
begeleiden door wetenschappers en kun-
stenaars. Een van hen, de architect Abou 
Ishaq es-Sahéli, liet in 1328 de beroemde 
moskee van Tombouctou bouwen. Vanuit 
deze intellectuele en spirituele hoofdstad 
werd in de 15e en 16e eeuw de islam ver-
spreid. Nu nog is 90% van de bevolking 
moslim. Een eeuw later wordt het grote 
rijk aangevallen door onder anderen Tou-
aregs vanuit het noorden en Songhai’s 
vanuit het zuiden. Ook na de Franse ko-
loniale overheersing  van 1883 tot 1960 
blijven deze invloeden en stromingen 
vanuit het zuiden en vanuit het noorden 
bestaan en zorgen voor politieke en mili-
taire spanningen. 

Zwart versus blauw
De grootste botsing is die tussen de blau-
we mannen van de woestijn, de Toua-
regs, en de zwarte bevolking van het 
zuid-westen. De Touaregs zijn van ouds-
her berbernomaden die vanwege hun 
zwervend bestaan geen grenzen kennen. 
Hun eeuwenoude bestaan werd al ver-
meld door Herodotus.(485-425 v. Chr.) 
Doordat ze recent gedwongen werden 
zich te vestigen, voelen ze zich onder-
drukt en niet erkend door het zwarte 
zuiden. Alle Touaregs spreken berbers. 
De berberse taalvariant in Mali heet ta-
macheq. De Touaregs zijn de enigen die 
onder de berbertalen een apart schrift 
hebben bewaard, de zogeheten tifinagh. 
Charles de Foucauld - de kluizenaar van 
Tamanrasset in Algerije - heeft de Alge-
rijnse taalvariant van de Touaregs en hun 
cultuur bestudeerd. 

De Touaregs
De Touaregs zijn een fier en trots volk en 
willen door geen enkel land ‘gekoloni-
seerd’ worden. Zowel in Niger als in Mali 
zijn er vanaf 1916 een aantal opstanden 
geweest, de meest recente in 2006, 2007-
2009.  Bij de onafhankelijkheid van Al-
gerije (1962) en Mali (1960) wilden ze al 
een autonome onafhankelijke staat wor-
den. 

Deze hang naar zelfbeschikking werd in 
2011 geformaliseerd door de oprichting 
van De nationale beweging voor de bevrij-
ding van de Azawad (MNLA). Ofschoon 
de Touaregs nog geen 10% van de be-

Pieter Reesink

Verscheurd land en vergane glorie

Al enige tijd maakt het Afrikaanse land Mali substantieel deel uit van de 
nieuwsberichten. Om wat er gebeurt te kunnen plaatsen is enige kennis van 
het land onontbeerlijk. Vandaar dat De Roerom Pieter Reesink gevraagd heeft 
om nadere informatie over Mali.  

volking uitmaken en slechts ten noor-
den van de Niger (noordoost-Mali) in de 
meerderheid zijn, eisen ze een groot ge-
bied op: de regio van Tombouctou, Kidal 
en Gao. Bij de MNLA voegden zich ook, 
na de val van Khadafi, de oud-Touaregre-
bellen, die in de jaren negentig van de 
vorige eeuw in Libië gevochten hebben. 
De opstand van 17 januari 2012 waarbij 
de Touaregs oprukken naar het zuiden, 
komt dus niet uit de lucht vallen. Deze 
kende meer dan een halve eeuw voorge-
schiedenis. 

Ingepalmd 
Oorspronkelijk distantieerde de leider 
van de MNLA zich op 19 januari 2012 van 
elke band met religieuze of islamistische 
groepen zoals Al Qaida in de Maghreb 
(AQMI) en Ansâr eddin. ‘Wij plaatsen 
ons in een context van ‘laicité’ overeen-
komstig onze geschiedenis, onze tradities 
en onze cultuur… Het gaat ons niet om 
godsdienst, het gaat ons om het overle-
ven na vijftig jaar dominantie.’ Tevens 
vraagt de beweging meer aandacht voor 
gezondheidszorg en onderwijs en de mis-
daden van het Malinese leger tegen de 
Touareg bevolking te stoppen. Vanwege 
een militaire coup in de hoofdstad Bama-
ko en een verzwakt leger kan de MNLA 
snel zijn ‘eigen’ gebied militair verove-
ren. Gao valt op 31 maart 2012 in hun 
handen, Tombouctou op 1 april. Op 6 
april wordt de onafhankelijkheid van de 
Azawad uitgeroepen, door niemand er-
kend en door de internationale gemeen-
schap verworpen. Eind mei laat de MNLA 
zich toch inpalmen door Ansâr eddin, 
een militante islamistische groepering die 
de sjariea wil invoeren en samenwerkt 
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met de Beweging voor de Eenheid en Ji-
had in West-Afrika (MUJAO). 

Fors beschuldigd
Deze gelegenheidscoalitie marginaliseert 
de MNLA. Vanaf eind juni zijn praktisch al-
leen nog de AQMI, Ansâr eddin en de MU-
JAO militair bezig. Eind december wil de 
MNLA vreedzame besprekingen voeren met 
Bamako en zijn eis beperken tot een regio-
nale onafhankelijkheid, een soort autono-
mie. Op 14 januari 2013 komt het Franse 
leger Mali te hulp. De MNLA biedt hun 
zijn medewerking aan. Dat het de MNLA 
ernst is om samen met de Fransen en het 
regeringsleger de islamistische terroristen 
te bestrijden, bewijst het feit dat ze begin 
februari twee belangrijke kopstukken uit-
leveren, gevangen genomen bij de Alge-
rijnse grens: Mohamed Moussa Ag Mou-
hamed van Ansar ed-din en Oumeïni Ould 
Baba Akhmed van de MUJAO. Maar op 7 
februari stopt de samenwerking als de pro-
cureur niet alleen AQMI, Ansar eddin en 
MUJAO aanklaagt maar ook de MNLA. De 
beschuldiging is fors: ‘terrorisme, opstand, 
aantasting van de binnenlandse veiligheid, 
verwoesting ... drugshandel enz. enz…’ 
Eind februari 2013 eist de Economische 
Gemeenschap van Staten van West Afrika 
(CEDEAO) dat de MNLA zich ontwapent. 
Maar de MNLA weigert dit begin maart uit 
angst voor represailles van het leger tegen 
de bevolking van de Azawad vooral in ste-
den zoals Kidal en Tessalit, waar de Fran-
sen samen met de MNLA de orde bewaken. 

Wat gaat het worden?
De vraag is wat er gebeurt als alle Fran-

sen zich terugtrekken. Kan de MNLA het 
vertrouwen winnen van de regering in 
Bamako en een vreedzame dialoog aan-
gaan? Zal de toekomstige Afrikaanse 
VN-vredesmacht met aan het hoofd Bert 
Koenders, oud-minister van ontwikke-
lingssamenwerking, zonder militaire 
middelen in staat zijn het geweld te be-
teugelen? Kan de MNLA zich onthouden 
van geweld en van samenwerking met 
de veel sterkere en beter uitgeruste isla-

Stad Kidal, geschreven in tifinagh

mistische bewegingen (AQMI, ansâr ed-
din, MUJAO)? De toekomst zal het uitwij-
zen. Momenteel is het land nog steeds 
verscheurd en is de oude vergane glorie 
verder weg dan ooit.

Sankoré-moskee van Tombouctou uit 1400

Mali recent

Opstandige Toearegs hebben woens-
dag 5 juni 2013 een dorp in Noord-
Mali moeten prijsgeven. Het was de 
eerste keer dat het Malinese leger 
direct met Toearegs in gevecht was 
sinds het Bevrijdingsleger van Azawad 
(MNLA) vorig jaar Noord-Mali in bezit 
nam en een onafhankelijke staat uit-
riep. De Toearegs, een nomadisch volk 
dat een Berber-taal spreekt, voelden 
zich slecht behandeld in het door an-
dere etnische groepen gedomineerde 
Mali. Hun opstand werd echter al 
spoedig overgenomen door islamisti-
sche groepen, die oprukten naar het 
zuiden. Het leger van Mali had er geen 
verweer tegen. Frankrijk greep in en 
stuurde troepen. Later werden die aan-
gevuld met militairen uit een aantal 
Afrikaanse landen. Die verdreven de 
islamisten, maar verhinderden niet 
dat de Toeareg-beweging MNLA weer 
een aantal plaatsen in bezit nam. De 
grootste daarvan is Kidal, waar de re-
gering is gevormd van wat in feite een 
Toeareg-staat is. 
(Reuters.AP. ANP)
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Wie om zich heen kijkt in ons nog steeds 
welvarende kikkerlandje, die valt heden 
nog over de verworvenheden die de ma-
teloze inzet van religieuzen hier en elders 
tot stand heeft gebracht: onderwijs en vor-
ming, sociaal werk, jeugdzorg, zieken- en 
bejaardenzorg, landbouwinnovatie, eman-
cipatie, vluchtelingenzorg, ontwikkelings-
werk en noem maar op. Allemaal zaken 
die door het beste in mensen tot stand 
zijn gekomen, het beste in andere men-
sen hebben wakker geroepen en kansen 
geboden die anders buiten het bereik van 
velen waren gebleven. Alle reden dus om 
geweldig trots te zijn als je kunt zeggen 
dat jij deel uitmaakt van die bewegingen. 
Deel van zo’n ontwikkelingsketen; het 
schakeltje dat mensen met mensen heeft 
verbonden. Maar religieuzen kloppen zich 
niet op de borst. Zwetsen niet over wat 
zij met hun broeders en zusters tot stand 
hebben gebracht. Laten zich daar niet op 
vóórstaan. Hun linkerhand wil niet weten 
wat hun rechterhand heeft gedaan.

Vooral ook kanjers
Maar als ik op de jaarlijkse prijsuitreiking 
van de Konferentie Nederlandse Religieu-
zen in Den Bosch uitermate hartelijk en 
gastvrij welkom ben geheten door zuster 
Renée Geurts, gaat het in de tweede zin 
al weer over het (seksueel) misbruik van 
een handvol medebroeders en zusters dat 
zó’n smet heeft geworpen op het goede 
dat tot stand is gebracht, dat het wel lijkt 
alsof alle religieuzen vooral als stiekeme 
slechteriken worden gezien. Zouden reli-
gieuzen dan ooit de hovaardige gedachte 
hebben gekoesterd dat het kwaad geen vat 
op hen had en dat zij supermensen zon-
der smet of gebrek waren? Als niet-religi-
eus heb ik altijd wel beter geweten en ook 
ervaren, maar dat heeft nooit mijn diepe 
bewondering voor deze idealisten vermin-
derd. Dit is onverminderd mijn grondhou-
ding gebleven. Want naast zwakkelingen 
leverde elke groep ook kanjers aan wie 
honderdduizenden mensen, miljoenen 
zelfs, te danken hebben dat ze konden 
worden die ze zijn geworden.

Buiten hun kring
Eigen roem stinkt, zullen religieuzen den-
ken. Daarom wijzen ze liever naar ‘kan-
jers’ buiten hun eigen kring die in de lijn 
van de religieuzen ook voor de minsten 
zorg hebben. Hen stellen zij wel tot voor-

beeld. Omdat ze hopen dat het goede 
voorbeeld navolging krijgt. Een vonk kan 
overslaan. En die goede voorbeelden zoe-
ken ze dan op gebieden waar ze zelf met 
hart en ziel in de weer waren: onderwijs 
en vorming, zorg en missie. Niet in een 
poging - zoals Rob van der Zwan van het 
Missionair Service Centrum Tilburg dui-
delijk maakte - om heimwee te koeste-
ren naar een prachtig en wat Nederland 
betreft een voltooid verleden lijkt. Maar 
vooral om oog te krijgen voor het gege-
ven dat het verhaal van de religieuzen op 
allerlei onverwachte manieren dóórgaat. 
Om zich te herkennen in anderen die in 
andere tijden vanuit eenzelfde inspiratie 
zorg hebben voor ‘Zijn naamgenoten in 
ons midden’. Niet gevangen in de tegen-
stellingen tussen progressief of conserva-
tief. Ook wat vechten tegen de bierkaai of 
windmolens lijkt haalt wat uit, maakt het 
verschil. Dat hebben de religieuzen in de 
geschiedenis laten zien. Mensen kunnen 
bergen verzetten.

De Ander in de ander
In een tijd waarin alleen resultaten tel-
len en alleen wat te tellen is er toe lijkt te 
doen, is het goed te beseffen dat de naam 
van God is ‘Ik ben er’. Zijn naam ligt niet 
in iets doen, maar in het ‘er zijn’ waar je 

Henk Peters

Rare lui die religieuzen

Zaterdag 25 mei is in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch de Religieuzen-
prijs 2013 uitgereikt aan het Jeannette Noëlhuis Amsterdam voor haar inzet 
ten behoeve van vluchtelingen. De inspiratie van het Jeannette Noëlhuis sluit 
nauw aan bij de traditie en de spiritualiteit van religieuzen. De prijs die één 
keer in de twee jaar wordt uitgereikt en dit jaar voor de derde keer, bestaat uit 
een kunstwerk en een geldbedrag van € 5.000,-. Namens De Roerom was Henk 
Peters bij de uitreiking aanwezig en beschrijft zijn impressies gloedvol.

geroepen wordt. Noodgedwongen door hun 
vergrijzing - minder in aantal en kracht -, 
komen religieuzen misschien wel dichter 
dan toen ze nog volop in de weer konden 
zijn, bij de kern van hun roeping; door er 
alleen maar te zijn. De voorzitter van de 
Konferentie Nederlandse Religieuzen, broe-
der Cees van Dam, wees in zijn toespraak 
op ruimte maken voor een bewogenheid 
om mensgerichtheid en menswaardigheid. 
Ruimte voor de Ander in de ander.

Jeannette Noëlhuis
Diezelfde bewogenheid heeft de jury van 
de religieuzenprijs herkent in de mensen 
van het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam, 
in hun werk ten behoeve van vluchtelin-
gen en de wijze waarop zij zich inzetten. 
De kerngroep van het huis zegt het in ei-
gen woorden: ‘Wij zijn een leefgemeen-
schap met een levensstijl die gebaseerd is 
op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe 
actie voor een betere samenleving. Een 
gemeenschap die ontstaan is vanuit de 
Catholic Workerbeweging in de Verenigde 
Staten. Ons streven is om het evangelie 
handen en voeten te geven door vreed-
zame getuigenissen op plekken waar het 
wringt en door concrete hulp aan de arm-
sten. In het Matteüsevangelie zegt Jezus 
immers ‘Al wat jullie hebben gedaan voor 
een van de onaanzienlijksten van mijn 
broeders en zusters, hebben jullie voor 
mij gedaan’. Daarom leven we samen met 
tien tot twaalf mensen zonder papieren, 
die soms nog wel en soms ook niet uit-
zicht hebben op een verblijfsvergunning. 
We (proberen te) delen wat we hebben 
met anderen die minder hebben. We vra-
gen geen salaris voor wat we doen, maar 

Leden van de Kerngroep Jeannette Noëlhuis en KNR voorzitter broeder Cees van Dam (© Foto: Miranda Roijers)
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ontvangen wel kost en inwoning. In de 
kerngroep werken christenanarchisten en 
democraten, softe vegetariërs en gewe-
tenloze vleeseters, hardcore protestanten 
en latijn prevelende katholieken, jong en 

Broeder Gerard Mathijssen osb en Frits ter Kuile van Jeannette Noëlhuis (© Foto: Miranda Roijers)

zich jong voelenden, man en vrouw, sa-
men onder één dak. Het is onze overtui-
ging dat onze gemeenschap kan bloeien 
dankzij de steun van veel mensen, enge-
len en heiligen en Gods erbarmen.’

Nog steeds
Zo zouden de Nederlandse religieuzen 
het kunnen zeggen. Hun oversten en ver-
tegenwoordigers die bij de prijsuitreiking 
aanwezig waren onderstreepten met ap-
plaus dat zij in het groepje ongeregeld 
dat de prijs kreeg hun broeders en zus-
ters zagen en dus geen heiligen, al waan-
den zij zich bij de prachtige harpmuziek 
van Wendy Rijken misschien wel even 
in hemelse sferen.De beweging van gelo-
venden blijft mensen op z’n best voort-
brengen. Kanjers waar anderen zich aan 
kunnen optrekken. De Konferentie Ne-
derlandse Religieuzen kan zichzelf niet 
nomineren voor zo’n ‘prijs van beves-
tiging’ die ze anderen van harte gunt. 
Maar de Nederlandse Religieuzen ‘zijn 
er’ al lang als zij geroepen worden; en 
nog steeds geldt, dat het aanstekelijke 
kanjers waren en zijn. Dit is geen nieuws 
of goed nieuws dat ook maar eens in de 
krant moet! 

Kleding is een middel om iemands identi-
teit aan te geven. Bij bijzondere gelegen-
heden is dat heel duidelijk: een Ajax-shirt 
op straat en in het stadion, half bloot op 
de gay-paradeboot en het leren jack van 
de Hells-Angels op de forse pruttelfiets. 
Deze uiterlijke vertoning spreekt boekde-
len. 

Grijze muizen
De kast is de centrale waar al die spullen 
liggen te wachten om op het gepaste mo-
ment de identiteit en de groepsverbonden-
heid van de drager te etaleren. Daartoe 
behoren ook de kleinere attributen zoals 
het hoofddoekje, het witte boordje, hals-
en oorversieringen zoals hartjes, kruisjes 
en wellicht ook de Davidsster, ying-yang 
en halvemaan-symbolen. Zo komt tennis-
ster Maria Sharapova er rondborstig voor 
uit tot welke geloofsgroep zij behoort. 
Anderen zijn terughoudend of zelfs bang 
om hun identiteit te tonen. Ze blijven 
met hun goedje ín de kast. Dit maakt van 
mensen grijze muizen die hun dierbaar-
ste overtuiging voor anderen verstoppen 
en elkaar veroordelen tot een schimmig 
bestaan.

Léon Goertz

Kast

Afhankelijk van het weer en hun stemming vragen veel vrouwen zich dage-
lijks af wat ze nu weer eens zullen aantrekken. De kast gaat open en er is 
keuze genoeg. Daaronder ook hun lievelingstextieltje waarin ze zich op hun 
gemak voelen en mee voor de dag willen komen.

(© Foto: Ad Wagemakers)

Wat een misser!
Op 30 april, koninginnendag werd de 
veelzijdigheid van de Nederlanders op het 
gebied van cultuur, sport en alle mogelijke 
hobby’s grootscheeps uit de kast gehaald 
tijdens de rondvaart op het IJ te Amster-
dam. Geld noch moeite werden gespaard 
om aan de hele wereld onze kleurrijke 
diversiteit te tonen. Maar het wezenlijke 
facet van de Nederlandse ziel ontbrak: de 
religieuze en levensbeschouwelijke rijk-
dom van de Nederlanders. Dit is de spi-
rituele bron die het klaarspeelde om met 
vallen en opstaan vanuit het verleden 
mede door de politiek een humane sa-
menleving te creëren en tot op vandaag in 
stand te houden. In de ogen van velen een 
schandalige misser dat juist deze boot on-
der de waterspiegel verdwenen was. Dat 
tijdens de eedaflegging enkele bestuurders 
vanuit diepe overtuiging dan toch verwe-
zen naar iets dat boven ons maaiveld uit-
steekt, was een schrale troost. 

Wanneer zij ook?
Open en eerlijk voor de dag komen kan 
feestelijk zijn. Zo worden we elke zondag-
ochtend verwend door de diverse kerk-

klokken die hun geloof bejubelen. Wan-
neer komt de tijd dat ook de talloze mina-
retten op bijzondere moslimfeesten uit de 
kast komen en luidkeels lofzingend Allah 
aan de ruimte toevertrouwen?



16 DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 10 n JUNI 2013 www.deroerom.nl

De theologie spreekt in dit ver-
band graag van een godsbeeld. 
Daar klinkt in door wat je hei-
lig is, waarvoor je op de knieën 
gaat. Als je het eigen godsbeeld 
wat helder hebt, heb je al heel 
veel van jezelf duidelijk. Dit 
speelt een grote rol bij de drie 
studiedagen die Huub Schuma-
cher in Gemert geeft onder de 
titel Het hangt van de mens af. 

Evenveel als mensen
Evenveel godsbeelden als 
mensen. Ieder doet ‘de dingen 
des levens’ vanuit het eigen 
godsbeeld. Drie van die ‘din-
gen des levens’ komen achter-
eenvolgens op de studiedagen 
aan bod: eerste studiedag - de 
omgang met leed en verdriet 
en met troosten; tweede stu-
diedag - de wijze waarop wij 
met anderen omspringen, op-

voeden, beïnvloeden, ook ge-
lovig; derde studiedag - welke 
plaats ruimen wij in ons leven 
in voor bidden. Iedereen kijkt 
daar anders tegenaan en gaat 
er op een eigen manier mee 
om; en bij alle drie is het per-
soonlijke godsbeeld de motor. 
Het hangt dus van de mens af.

Beelden veranderen
Godsbeelden veranderen met 
de mens mee. Mensen maken 
van alles mee en dat kleurt 
hen, ook wat hun kern be-
treft! Dingen die op een be-
paald moment in het leven 
iemand heilig zijn kunnen 
gaandeweg wijzigen; God kan 
voor iemand een ander ge-
zicht krijgen. Zo ook op rui-
mer niveau. Als je kijkt naar 
de lange termijn - drie à vier 
generaties bijvoorbeeld - dan 

Redactie

Studiedagen Gemert 

Waar je voor gáát, wat je heilig is … is iets persoonlijks en voor iedereen anders. Er een 
naam aan geven is een uitdaging, want het speelt natuurlijk iedere dag een onvoorstel-
baar grote rol. Je  diepste ziel kleurt je immers bij álles wat je doet. 

Gerard van Lankveld Klaïda 2007, Poort van Gemert (© Foto's: Berna Verhoeven)

kun je bij mensen geleidelijke 
overgangen waarnemen naar 
een veranderend godsbeeld. 
En elke mens zit met zijn 
godsbeeld ergens op deze ‘ver-
anderende’ grote lijn. Zo heb 
je mensen, moderne mensen, 
die nog altijd rondlopen met 
een godsbeeld van vroegere 
generaties. Dat kan, kan heel 
goed. Het hangt van de mens 
zelf af.

Wat gaan we doen?
Bij elk van de drie dagen 
wordt uitgegaan van één mo-
derne theoloog: Eugen Drewer-
mann, Anton Houtepen, Roger 
Lenaers. Alle drie hebben een 
modern godsbeeld ontwikkeld 
dat momenteel grote aantrek-
kingskracht heeft. Dat gods-
beeld moet aan het begin van 
de dag telkens eerst helder 
worden. Vervolgens vragen we 
ons dan bijvoorbeeld af hoe je 
dan zou omgaan met leed en 
verdriet. Dat kan natuurlijk 
zoals Drewermann dat doet, 
maar het kan ook in de geest 
van een verouderd maar ver-
trouwd godsbeeld, want ... 
het hangt van jezelf af. Vanuit 
het godsbeeld van Houtepen 
- tweede dag - kijken we hoe 
we zelf met ‘beïnvloeden en 
opvoeden van anderen’ om-
gaan. Op de derde studiedag 
staat het godsbeeld van Le-
naers centraal en kijken we 
van daaruit wat ‘bidden’ voor 
ons zou kunnen betekenen. 
En ook hier: wat bidden voor 
jou persoonlijk betekent hangt 
weer helemaal van jezelf af. 
Op deze manier scherpen we 
ons eigen godsbeeld, onze ei-
gen ‘drive’.
 
Wat waar wanneer
De drie studiedagen zijn op de 
zaterdagen 28 september 2013, 
23 november 2013 en 1 maart 
2014 van 9.00 tot 14.00 uur in 
de aula van het Commanderij 
College (VMBO gebouw), 
St. Josephstraat 17 Gemert. 
Kosten per dag  € 12,50. 
Inlichtingen, praktische 
informatie, aanmelden e.d.: 
hoefjetannetje@tele2.nl  

Franciscaanse beweging
21 sept.-4 okt. Franciscaanse 
voettocht van La Verna naar 
Assisi. (073) 613 13 40;  
info@franciscaanse
beweging.nl

Klooster Wittem
2,9,16,23,30 juli 19.00 u. 
Vakantie Vesper en Rondlei-
ding. (043) 450 17 41 (ma 
di do);  
n.paffen@kloosterwittem.nl  

Hooge Berkt
7 aug. 16.30 u.-11 aug. 
13.00 u. 4-daagse retraite 
voor beginners, God lezen in 
het alledaagse leven. 
(0497) 55 17 20; 
info@hoogeberkt.nl  

Thomas Oosterhout
9 juni t/m 31 aug. Zomerex-
positie vol muziek.
06-16935992 (9.30-12.30 u.) 
info@thomasoosterhout.nl  

Thomashuis Zwolle
24 aug.-31 aug. in Le pro-
montoire, Selestat Elzas: Zo-
meracademie Martin Buber: 
Weg van het ik. (038) 425 
44 12; thomashuis@
kloosterzwolle.nl  

Petrus en Paulus Tilburg
24 aug. 9.00 u. parochiekerk: 
Meditatieve wandeling.
(013) 467 05 80; info@
parochie-petrusenpaulus.nl  

Ignatiushuis
29 juni-6 juli Retraite te voet 
- internationaal - in de Franse 
Alpen. (020) 679 82 07; 
ignatiushuis@gmail.com  

Achelse Kluis
22 juni 19.00 u. Concert in de 
Abdijkerk. 
(040) 206 99 51 (9.30-12.30 
u. en 14.30-17.00 u.);
abdij@achelsekluis.org  

Priorij Emmaus
Enkele weken in juli en aug, 
exacte data in overleg: Tijd 
voor jezelf. (0346) 
56 21 46 (ma t/m vr 9.00-
12.00 u.);  
info@priorijemmaus.nl  
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Waar zou het zijn? 
Waar zou het zijn, dat land van licht?
Wie, waar is God, ’n stem, ’n naam?
Wie wijst de weg, ik ben alleen.
Wie helpt mij door het duister heen?
Wie neemt mijn hand 
en leert mij gaan?

Waar zou het zijn, de eeuwigheid?
Wie zal er zijn, wie kent dat land?
Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood?
Duurt liefde langer dan de dood?
Ik weet zo weinig,
ben zo bang.

Mijn ogen zoeken overkant,
een glimp van wie er voor mij ging.
De zee is diep, de golven hoog.
Wie kleurt voor mij een regenboog?
Begaanbaar pad
de verte in.

Waar sal dit wees? 
 
Waar sal dit wees, die land van lig?
Wie, waar is God, ’n stem, ’n naam?
Wie wys die weg - ek is alleen.
Wie help my deur die donker heen?
Wie neem my hand
en leer my gaan?             
 
Waar sal dit wees, die ewigeid?
Wie sal daar wees, wie ken die land?
Wie skink die wyn, wie deel die brood?
Duur liefde langer as die dood?
Ek weet so min
ek is so bang.
 
My oë soek die anderkant
’n glimp van wie al reeds daar is
Die see is diep, die golwe hoog.
Wie kleur vir my die reënboog?
Begaanbaar pad
die verte in.

Het lied Waar zal het zijn? muziek Jos 
Lamboo, tekst Margreet Spoelstra - in 
het Zuid-Afrikaans vertaald door Riana 
Scheepers - is opgenomen in het Nieuwe 
Liedboek dat zaterdag 25 mei jl. in Mon-
nickendam is gepresenteerd. Dit lied staat 
ook in Margreet Spoelstra Tot het bestaat, 
Stichting Docete Utrecht 2012.

Tot het bestaat

Riviersonderend in de Westkaap, Zuid-Afrika (© Foto: Gerard de Jong)
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In 1981 besloten Riet de Wolff - die inmid-
dels overleden is - en Bernard van Bal-
veren om de wereldwinkel in Oss nieuw 
leven in te blazen. Dat gebeurde aanvan-
kelijk kleinschalig vanuit de woning van 

productie. In 2006 richtte de landelijke 
vereniging de Stichting FaiRSupport op, 
bedoeld om het stoffige imago van de We-
reldwinkels op te poetsen. De opzet van 
de stichting was erop gericht om de vrij-
willigers van de winkels te helpen bij het 
vergroten van hun herkenbaarheid in aan-
geboden producten en inrichting. Voor die 
ondersteuning droegen de winkels 4% van 
hun jaaromzet af. In april ontstond er on-
enigheid binnen de vereniging over de in-
zet van financiën. Ook wilde de landelijke 
vereniging meer inbreng in het aangebo-
den assortiment van de winkels. Een flinke 
groep winkels in de omgeving van Gro-
ningen en Gouda is toen afgehaakt. Theo 
betreurt dat, want die negatieve publiciteit 
komt de Wereldwinkels niet ten goede. 

Geen patent 
De Wereldwinkels hebben geen patent op 
fair trade producten. Tegenwoordig vind 
je in de supermarkt ook veel fair trade ar-
tikelen in het schap. Theo vindt dat een 
prima ontwikkeling, want daarmee komt 
er meer draagvlak onder het idee van fair 
trade. De supermarkten kunnen wel meer 
stunten met de prijzen door groot in te 
kopen. Soms kiezen ze ervoor om op één 
artikel verlies te nemen om op een ander 
winst te pakken. Een Wereldwinkel kan 
daaraan niet meedoen. Die moet het heb-
ben van klanten die daar principieel ko-
men kopen om het werk van de Wereld-
winkel te ondersteunen.

Ad Wagemakers

Een winkel van formaat 

Idealisme 
Naast zijn baan als leraar in het onder-
wijs was Theo al vroeg betrokken bij de 
MOV-groep van zijn parochie. Dat gaf 
hem na een tijd te weinig voldoening. Hij 
volgde een cursus Wereldwijs bij de pa-
ters in Boxtel en raakte in 1983 betrokken 
bij de wereldwinkel in Oss. Zo verkocht 
hij bijvoorbeeld artikelen via een kraam-
pje in de hal van kerken. Kort daarna 
besloot de gemeente mee te werken aan 
huisvesting voor de winkel, op voorwaar-
de dat de vrijwilligers het pand zelf zou-
den opknappen. Het vakmanschap van 
Theo als leraar timmeren en schilderen 
kwam daarbij uitstekend van pas. Vaak 
stond hij daarna op koopavonden en op 
zaterdagen in de winkel. Vijftien jaar ge-
leden werd de groep omgevormd tot een 
stichting en Theo werd gevraagd om co-
ordinator te worden. Hij stuurt de inkoop 
aan, coördineert het werk van de vrijwil-
ligers en voert gesprekken met nieuwe 
kandidaten voor werkzaamheden in de 
winkel. 

Compliment waard
Nadat hij gebruik maakte van de vut-re-
geling kwam net de Vereniging van We-
reldwinkels met ideeën over een uniforme 
winkelinrichting. Opnieuw werd een be-
roep gedaan op Theo’s talenten: hij tim-
merde de complete winkelinrichting. Via 
zijn oude school kon hij een aantal leer-
lingen stage laten lopen om het schilder-
werk uit te voeren. Behalve het idealisme 
van Theo om bij te dragen aan een betere, 
rechtvaardigere wereld zijn er nog zo’n 
vijfendertig vrijwilligers in Oss die zich 
voor hetzelfde doel inzetten. Een compli-
ment waard!

Was er onlangs enige deining rond de Wereldwinkel, de inzet van velen om dit 
fenomeen levend te houden, is er niet minder om. Een gesprek met Theo Ger-
ritsen, coördinator van de Wereldwinkel in Oss, onder het genot van -hoe kan 
het ook anders- een kop eerlijke koffie!

Theo Gerritsen (© Foto: Ad Wagemakers)

Riet. Het begin werd gemaakt met de ver-
koop van koffie en toen dat wat winst op-
leverde werd het assortiment uitgebreid 
met kleine cadeautjes. Dankzij de me-
dewerking van de gemeente Oss werd in 
1984 een voormalige kleuterschool be-
trokken en sinds 1994 is de winkel geves-
tigd in een ruim pand in het centrum.

Koepel 
De winkel is lid van de Landelijke Vereni-
ging van Wereldwinkels, een koepel die 
zorg draagt voor de centrale inkoop van 
producten waarvoor producenten en ver-
voerders een reële vergoeding krijgen. Ze 
beoefenen ‘Fair Trade’ dat eisen stelt aan 
sociale omstandigheden - zoals geen kin-
derarbeid - en zorg voor het milieu bij de 

Salesianum 
Elke 1e en 3e zondag van de maand 
Eucharistieviering. 
(073) 549 56 71; osfs@hetnet.nl 

Boskapel 
Iedere woensdag 19.30-20.00 u. Me-
ditatieve viering. 
(024) 377 69 68; info@boskapel.nl  

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

Helvoirt
Rondleidingen door de Helvoirtse 
H. Nicolaaskerk met uniek interieur 
vanaf 10 juli t/m 7 augustus. Van 20 
t/m 28 juli in deze kerk tevens expo-
sitie van 12 iconen geschilderd door 
Geert Hüsstege. Deelname gratis; 
graag een vrijwillige bijdrage. Infor-
matie en bespreken: Jan Verstijnen 
06-51422976.
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Al wie de Heer aanroept zal gered wor-
den. Maar hoe kan men Hem aanroepen 
zonder in Hem te geloven. Hoe in Hem 
geloven zonder van Hem te hebben ge-
hoord. Hoe van Hem horen als niemand 
Hem verkondigt. En hoe zullen zij Hem 
verkondigen als zij niet zijn gezonden. 
Gelijk er geschreven staat: hoe liefelijk 
zijn de voeten van hen die het goede 
nieuws brengen. Zo ontstaat dan het ge-
loof door de prediking; en de prediking 
geschiedt in opdracht van Christus. (Ro-
meinen 10,13-15) 

St. Paulus was een van de favoriete heili-
gen van Jan van Eijndhoven. De tekst uit 
de Romeinenbrief stond dan ook op zijn 
overlijdensannonce. Terecht, want dit is 
zijn levensdevies geworden toen hij dove 
medemensen op hun levensreis moest 
gaan begeleiden. Deze woorden werden in 
1955 letterlijk waar, toen hij van bisschop 
Mutsaerts de opdracht kreeg leraar te wor-
den aan het Instituut voor Doven, in die 
tijd nog Rooms Katholiek Instituut voor 
Doofstommen geheten.

In zijn ‘Dossier van een emeritus’ schrijft 
hij: ‘Toen ik in Limburg op bezoek was bij 
de verkenners en de kajotters van de pa-
rochie kreeg ik van mijn pastoor - pastoor 
Damen - een telefoontje dat ik aannam 
met de woorden: Met kapelaan Van Eijnd-
hoven. En ik werd stil toen hij zei: Je bent 
geen kapelaan meer.’ Jan moest in die da-
gen echt een teleurstelling verwerken. Hij 
was graag kapelaan gebleven en daarna 
pastoor geworden, waarvoor hij ook alle 
capaciteiten bezat. Maar de opdracht van 

Christus kreeg hij door de opdracht van 
de bisschop en bij zijn priesterwijding 
had hij gehoorzaamheid beloofd. Mens, 
priester en directeur, - bij een man als Jan 
van Eijndhoven vloeien deze namen en 
taken in elkaar over.

Hij kende iedereen op het Instituut en 
dit niet oppervlakkig maar met naam en 
toenaam, wie het ook was en van welke 
dienst ook. Natuurlijk hadden degenen 
voor wie hij was gekomen een streepje 
voor: de leerlingen en hun ouders, voor 
wie hij vaak een toevlucht was. Dag en 
nacht stond hij klaar en voor de men-
sen voor wie het leven koud en hard was 
stond zijn deur altijd open. Hij had geen 
hobby’s zoals hij zelf zei en had die ook 
niet nodig, want zijn dagen waren al over-
vol. 

Ook na zijn afscheid van het Instituut 
nam hij taken op zich. Hij bleef betrokken 
bij alle mogelijke stichtingen, lid van de 
Priesterraad, werd kanunnik en erekanun-
nik van het kapittel van de Sint Jan. Geen 
hobby’s of toch? Met hart en ziel bleef hij 
zijn internationale contacten aanhouden 
en met name zijn lidmaatschap van de 
International Catholic Foundation for the 
service of Deaf people (I.C.F.). Hij vond het 
ook erg belangrijk om mee te denken over 
de mogelijkheid Indiase priesters naar Ne-
derland te halen.  

Hij was een prettige collega, hield ervan 
om na het werk een avond door te buur-
ten. Een uitje op zijn tijd, al was het maar 
naar de Beekse Bergen en samen op va-
kantie in Frankrijk, Italië; een cruise.
Internationaal was het instituut bekend, 

Joop van Corven

Jan van Eijndhoven

‘Eijndhoven-portret’ Riky Schellart-van Deursen

beroemd. Uiteraard vooral in de wereld 
die met de dove medemens te maken had, 
met de doofblinde mens en de dubbelge-
handicapte mens. Bezoekweken, waarbij 
demonstraties werden gegeven; internatio-
nale cursussen, met name de short course 
voor opvoedend en onderwijzend perso-
neel in scholen voor doofblinden. Altijd 
vol geboekt. Ook had hij alle belangstel-
ling voor de technische vooruitgang en 
de cochleaire inplantatie juichte hij toe. 
Als leek durf ik daarvan geen uitleg te ge-
ven. Hij heeft wereldwijd zijn sporen na-
gelaten, het Goede Nieuws gebracht. Niet 
steeds zoals Paulus ‘met liefelijke voeten’. 
Want ging het om de dove mens, dan kon 
hij heel hard zijn. In eigen land kwamen 
talloze oudleerlingen jaar in jaar uit naar 
het instituut voor de jaarlijkse retraite en 
die was pas echt geslaagd wanneer direc-
teur mijnheer Van Eijndhoven zijn preek 
had gehouden. 

De laatste jaren zijn niet gemakkelijk voor 
hem geweest. Lichamelijk werd hij zwak-
ker en hij had groot verdriet om het over-
lijden van zijn huisgenote Marietje, die hij 
al kende vanuit zijn kapelaansjaren. De 
laatste maanden is hij goed verzorgd op 
Eikenburg aan de Aalsterweg in Eindho-
ven. Hij ruste in vrede.

Jan van Eijndhoven 1927-2013

Elim
25 juni 19.00-20.00 u. Meditatie-
viering. (013) 463 85 05;  
stiltecentrum@elimgroep.nl  
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Redactie

Berichten

Fotowedstrijd 

‘Geloof in het dagelijks leven’ is het the-
ma van de fotowedstrijd die Ark Mission 
organiseert vanwege haar 100-jarig jubile-
um. Foto’s tot 1 augustus insturen via de 
Facebookpagina en www.arkmission.nl/
fotowedstrijd. De inzendingen worden ge-
publiceerd op de Ark Mission Facebook-
pagina; stemmen op je favoriete foto kan 
tot 1 september. Naast de publieksprijs 
kiest een vakjury haar favoriete foto. Pu-
bliekswinnaar en juryfavoriet worden 
eind september in het Nederlands Dag-
blad gepubliceerd. ‘We zijn benieuwd 
naar alle creatieve inzendingen. Het zou 
mooi zijn als we op deze manier het ge-
loof weer onder de aandacht brengen 
en het gesprek op gang helpen’, zegt di-
recteur Hans de Rijk van Ark Mission 
dat zich sinds 1913 inzet om de Bijbelse 
boodschap te verspreiden. 
 
Ark Mission, Donauweg 4, 1043 AJ Amster-
dam; (020) 480 29 81; info@arkmission.nl

Spiritualiteitsonderwijs Plus

Een nieuwe cursus Spiritualiteitsonderwijs 
Plus, bedoeld voor wie zich graag verder 
willen verdiepen in een bepaalde mystie-
ke auteur of een spiritueel thema en die 
met medestudenten willen onderzoeken 
wat het thema met hen doet en voor hen 
betekent in hun leven en/of werk. Zes 
lesochtenden; iedere lesochtend bestaat 
uit een college mystieke tekstlezing en 
een college thematiek. In de middag on-
der deskundige begeleiding gesprek met 
medestudenten over wat die ochtend aan 
de orde is gesteld. Deze cursus bestaat 
uit vier blokken van elk zes lesochten-
den. Het eerste blok start september a.s. 
Uitgebreide inhoudelijke informatie is te 
vinden op www.schoolvoorspiritualiteit.nl, 
onder ‘Spiritualiteit à la Carte’. Informa-
tie via (024) 361 21 62, Corrie van Baal of 
Wendy Litjens.

Titus Brandsma Instituut Toernooiveld 300, 
6525 EC Nijmegen; 
e-mail: schoolvoorspiritualiteit@
titusbrandsmainstituut.nl

Arme Kant van Nederland/EVA

Alliantiedagen
In het najaar van 2013 kunnen we elkaar 
weer ontmoeten voor informatie en in-
spiratie, voor ontmoeting en uitwisseling, 
voor discussie en visieontwikkeling op de 
Alliantiedagen. Noteer alvast de datum in 
uw regio en zegt het voort: 4 oktober re-
gio Oost, Zutphen; 11 oktober regio Zuid-
west, Rotterdam; 17 oktober regio Noord, 
Beilen; 25 oktober regio Zuidoost, Roer-

mond; 1 november regio Noordwest, Am-
sterdam-Sloterdijk. Het programma wordt 
in de loop van juni definitief vastgesteld. 

Voor de smalle beurs
Het Dominicanenklooster in Huissen heeft 
elk jaar weken voor mensen met een 
smalle beurs. De week ‘Bundel je kwa-
liteiten’ is voor vrouwen met een mini-
mumuitkering en vindt plaats van 5 tot 
9 augustus. Een week positieve perspec-
tieven en zelfvertrouwen ontwikkelen. 
Eigen talenten ontdekken, onderlinge uit-
wisseling, herkenning en versterking, op 
adem komen en stil worden, staat centraal 
in deze week. Er is gelegenheid om met 
mensen in dezelfde situatie ervaringen 
uit te wisselen; er is de mogelijkheid om 
het ritme en de kracht van het klooster 
te ervaren en er worden in de ochtend en 
avond programma’s aangeboden om stil te 
staan bij de eigen kwaliteiten en om de ei-
gen kracht te ontdekken, creatief bezig te 
zijn en meditaties te volgen. 

www.armekant-eva.nl; 
e-mail: info@armekant-eva.nl

Laatste Dag Oude Muziek 

Zondag 30 juni is in de Landcommanderij 
Alden Biesen de laatste editie van de Dag 
Oude Muziek. Vanaf volgend jaar komt er 
een vernieuwd project waarin muzikaal 
erfgoed een prominente plaats krijgt. Ar-
tistieke ontmoeting, ontdekking en crea-
tie zijn de uitgangspunten waarmee Paul 
Craenen het nieuwe programma zal sa-
menstellen. Voor de editie 2013 is gekozen 
voor Hendrik van Veldeke. Gedurende vijf 
jaar is gepoogd zijn muziek weer tot leven 
te wekken. ‘Het wordt een waardige orgel-
punt van dertig jaar Dag Oude Muziek’, 
aldus Herman Baeten.

Musica, Impulscentrum voor Muziek; 
+32 (0)11 610 510; www.musica.be
e-mail: herman.baeten@musica.be

Drie generaties edelsmeden

Het omvangrijke archief van de Edel-
smidse Brom is een van de mooiste ar-
chieven die het Katholiek Documentatie 
Centrum (KDC) onder zijn hoede heeft. 
Visueel hoogtepunt zijn de ruim duizend 
ontwerptekeningen die het archief bevat, 
waarvan inmiddels vaak ook de opdracht-
gever, de gebruikte materialen en de prijs 
zijn na te gaan. Het archief omvat meer 
dan een eeuw: van 1841 tot voorbij de op-
heffing van de edelsmidse in 1962. Het 
omvat het werk van drie generaties Brom: 
Gerard Bartel (1831-1882), Jan Hendrik 
(1860-1915), en de broers Jan Eloy (1891-
1954) en Leo (1896-1965). De tentoonstel-
ling van 1 mei t/m 9 augustus 2013 vindt 
plaats in de ‘Verdieping’ van de Universi-
teitsbibliotheek Erasmuslaan 36, 6525 GG 
Nijmegen. Zie ook p. 7. 

Schrijfwedstrijd

‘Heb vertrouwen!’ is het thema van de Vol-
Zin-schrijfwedstrijd 2013. Ding mee met 
een persoonlijk gemotiveerd, geëngageerd, 
wellicht spiritueel geïnspireerd essay over 
vertrouwen. De zeven beste essays komen 
gin het kerstnummer van VolZin. Iedereen 
kan meedoen. Bijdragen van maximaal 
1600 woorden - voorzien van naam, adres, 
leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep, of 
opleiding en de aanduiding ‘VolZin-opinie-
prijs 2013’ - tot uiterlijk 5 september 2013 
mailen aan schrijfwedstrijd@volzin.nu. 
Een deskundige jury beoordeelt de inzen-
dingen. De uitslag wordt bekend gemaakt 
in VolZin 20/12/2013. Elke prijswinnaar 
ontvangt naast publicatie € 250,-. 

Alden Biezen 2013 (© Foto: Nel Beex)
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Wat met de slavernij?

Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de 
slavernij werd afgeschaft. Hoe werkt dit 
verleden door? Gea Gort en historica Eva 
Mabayoje schreven in het kader daar-
van God is niet wit, uitgegeven door Ark 
Media i.s.m. GIDSnetwerk. Het boek be-
handelt hoe het verleden doorwerkt, re-
flecteert op theologie en beeldvorming en 
bespreekt hoe we samen kunnen bouwen 
aan de toekomst. In God is niet wit nemen 
de auteurs de lezer mee op ontdekkings-
tocht door de geschiedenis van het sla-
vernijverleden. Ze laten zien hoe deze ge-
schiedenis nog steeds doorwerkt in onze 
samenleving. Ondermeer door middel van 
historische kennisoverdracht en persoon-
lijke gesprekken met mensen die zich op 
verschillende manieren betrokken weten 
bij de nawerkingen van het slavernijverle-
den. De auteurs sporen aan tot bezinning, 
erkenning en verzoening zodat er samen 
eerlijk en open aan de toekomst gebouwd 
kan worden. Een uitstekend, onderhou-
dend, goed leesbaar, belangrijk boek. 

Peer Verhoeven

Gea Gort en Eva Mabayoje God is niet wit. 
Ons slavenverleden, wat doen we ermee? Ark 

Media 2013, Donauweg 4, 1043 AJ Amsterdam 
(020) 480 29 99; ISBN 978 90 3380 023 8

€ 16,95

Thomas à Kempis

Een glossy over Thomas à Kempis. Je 
moet het maar bedenken. Thomas zelf 
zou er zelf zijn bedenkingen bij hebben. 
In het woord vooraf blijkt de hoofdredac-
teur en voorzitter van de Stichting Thomas 
à Kempis zich ook bewust van het feit dat 
zo’n glossy eigenlijk niet past bij de so-
bere Thomas en zijn Navolging van Chris-
tus. Toch is de redactie erin geslaagd mij 
zin te geven om weer eens in de Navol-
ging te gaan lezen. Dat was ook de bedoe-
ling. Ooit las ik er wel eens in; het hoorde 
standaard bij onze geestelijke lezing in de 
opleiding, maar het heeft in mijn boeken-
rek intussen plaats moeten maken voor 
andere boeken. 
Rondom citaten uit de vier delen van de 
Navolging zijn zeer gevarieerde korte ar-
tikelen verzameld, afgewisseld met mooie 
fotopagina’s en passende advertenties. 
Thomas wordt in zijn tijd en in zijn streek 
geplaatst. De inhoudelijke actualiteit 
wordt toegelicht, vooral door karmelieten 
en medewerkers van het Titus Brandsma 
Instituut, maar ook vanuit onverwachte 
hoek. Kritische noten ontbreken niet maar 
de hoofdtoon is een pleidooi voor dit we-
reldberoemde maar in onze tijd weinig 
gelezen boek. Het pleidooi is in ieder ge-
val boeiend: ik las het in één ruk uit. Een 

passende uitgave bij het 25-jarig bestaan 
van de Stichting en een mooi geestelijk 
cadeauboek.     Jef De Schepper

Mariska van Beusichem (hoofdred.) Thomas à 
Kempis. Liefde, mystiek, levenskunst
Boekencentrum 2013, 84 blz. € 6,95

Wijs Worden   
 
16 juni verschijnt deel 3 van Wijs Wor-
den. Wijs worden, dat tegemoet komt aan 
de grote vraag naar bezinning op levens-
beschouwing, ethiek, burgerschap en fi-
losofie in het voortgezet onderwijs. De 
methode is bruikbaar in de basisvorming 
bij de vakken waar ‘verantwoordelijk 
handelen’ een belangrijk thema vormt. 
In zes hoofdstukken komen aan de orde: 
gelukkig worden, lijden en dood, nieuwe 
spiritualiteit, mensbeelden, mode en wijs-
heid uit het oude China. Met de methode 
Wijs Worden maakt de leerling kennis 
met levensbeschouwelijke vragen en ant-
woorden daarop. De inhoud staat in het 
perspectief van het actuele debat over de 
plaats van levensbeschouwingen in onze 
samenleving. Daarom spelen basiswaar-
den als vrijheid, gelijkwaardigheid, demo-
cratie en tolerantie een belangrijke rol. 

Jos van de Laar Wijs worden deel 3, DAMON 
Budel 2013; werkboek ISBN 978 94 6036 039 8

 leerboek ISBN 978 94 6036 038 1 
docentenhandleiding: 978 94 6036 040 4 

Theologie van zwarte vrouw 

Doreen Hazel is een zwarte theologe, op-
richtster van de Werkgroep Womanisti-
sche Theologie. Zij heeft een aantal tek-
sten verzameld waarin zij een pleidooi 
houdt voor een radicale inclusieve theolo-

en overwinnen. Daarvoor moeten aller-
lei stereotypen tussen groepen en binnen 
groepen aangewezen en afgewezen wor-
den. Niet aanpassen aan de middenmoot 
of dwingende normen, maar de eigen 
persoon ontwikkelen binnen de gemeen-
schap. Dat is haar ideaal en haar eigen 
vorm van bevrijdingstheologie. Als blan-
ke rationele man is het boeiend met deze 
persoonlijkheid kennis te maken. Tegelijk 
is voor haar én voor de lezer duidelijk dat 
dit ideaal niet gemakkelijk te realiseren 
is. De beste instap vind ik het hoofdstukje 
over haar theologische identiteit. Bij een 
volgende druk moet de tekst wel nagele-
zen worden op drukfouten. 

Jef De Schepper

Doreen Hazel Kettingdragers, Uitg. Narratio 
2013; ISBN 978 90 5263 858 4; 86 blz. € 10,-

Redactie

Boeken

gie. Tegenstellingen tussen wit en zwart, 
man en vrouw, rationaliteit en emotie, in-
dividu en gemeenschap wil zij relativeren 

Zo vertalen is kunst

Gerard van den Boomen - blijkbaar on-
verslijtbaar - heeft zoals de ondertitel 
aangeeft het bijbelboek Spreuken in de 
vorm van haiku’s en tanka’s in het Neder-
lands omgezet. Meesterlijk! Dit werk van 
Van den Boomen zal het boek Spreuken 
sterk in de belangstelling plaatsen. In zijn 
heerlijk compacte taal spreken de wijshe-
den uit dit bijbelboek bijzonder aan. De 
auteur heeft zijn boek de titel De kloeke 
vrouw wie zal haar vinden? gegeven naar 
slot en meest populaire tekst van dit bij-
belboek. Maar wie ‘De kloeke vrouw’ 
doorbladert zal - goed gedoseerd zoals het 
bij dit soort literatuur hoort - ook de an-
dere teksten zeker gaan lezen. Een prima 
boek om in de vakantie bij je te hebben; 
iedere dag een hoofdstukje en de maand 
is precies gevuld. Het is waar en raak, be-
zinning en vermaak. Zeer aanbevolen.

Peer Verhoeven 

Gerard van den Boomen De kloeke vrouw wie 
zal haar vinden?, Uitgeverij Skandalon 2013 

ISBN 978 94 9070 860 3
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Nel Beex

Te doen gerechtigheid

Uw parochieblad

Gerechtigheid doen. De slogan of zo u wilt 
het motto van de nieuwe abt Denis Hen-
drickx. 

Parochieblad R.K. parochie Sint Norber-
tus, Middelrode, Berlicum... ‘De olijftak in 
het abtswapen verwijst naar profeten van 
toen en nu die oproepen en uitdagen van 
gerechtigheid te getuigen en de daad bij het 
woord te voegen. Ordestichter Norbertus 
wordt vaak afgebeeld met een bisschops-
staf maar ook met een olijftak: symbool 
van vrede, verzoening en gerechtigheid… 
Te doen gerechtigheid spreekt van een nieu-
we wereld waar recht en ontferming gedaan 
worden. Dat geldt als religieuze gemeen-
schap, als kerkgemeenschap in samenko-
men en organisatie; als mensen in hun ver-
schillende samenlevingsverbanden en rela-
ties, als bewoners van buurten en wijken, 
van dorpen en steden, in alle landen van 
deze wereld. Het is ieders opdracht te doen 
gerechtigheid.’ Een pracht motto! Het idee 
is er, nu de uitvoering.

Op velerlei manieren kan er gerechtigheid 
gedaan worden. In Franciscus tussen de 
rivieren van de parochie H. Franciscus 
Bommelerwaard laat men bijbelse vrou-
wen opnieuw tot leven komen. ‘Tentoon-
stelling Sint Maartenskerk Zaltbommel 
toont met ‘Portret van een bijbelse vrouw’ 
zestien inspirerende vrouwen uit de Bijbel. 
Het zijn geen alledaagse portretten, de door 
Anneke Kaai geschilderde vrouwen kijken 
je indringend aan. De gezichten zijn ex-
pressief, de ogen laten je niet los. Sommige 
vrouwen zijn bij vrijwel iedereen bekend, 
Eva en Maria. Maar wellicht heeft niet ie-
dereen de bijbelse geschiedenis van Vasti en 
Lea helder voor ogen. Bij elk portret staan 
de verhalen. Uitgebreidere poëtische teksten 
zijn te lezen in het opengeslagen boek ‘les-
jah’ met afbeeldingen van de schilderijen.’ 
Tot en met 25 augustus 2013 dagelijks, be-
halve op maandag van half twee tot half 
vijf. ineke.van.der.zee@kpnmail.nl

Voor Montfort Onderweg Tilburg is het 
belangrijk de eigen identiteit van de paro-
chie te kunnen bewaren, ook na de fusie. 
En terecht! ‘Binnen twee maanden staan 
we weer voor de afsluiting van het pasto-
rale jaar. Het was een jaar waarin we wen-
den aan een nieuwe pastoor en waarin we 
samenwerkten met De Bron en De Vlaspit. 
Tevens zijn de eerste gesprekken gevoerd 
over een fusie in Tilburg Noord. Daarbij 
hoefden we onze eigen identiteit niet prijs 
te geven. Onze geloofsgemeenschap heeft 
op eigen wijze kunnen vieren met Wiel Lo-
gister, Frans Maas en Anja Verbraak. Nog 
kort geleden hebben de vieringen rond Pa-
sen veel indruk gemaakt. Daarom mogen 
we met dankbaarheid terugkijken op het 
afgelopen jaar en kijken we vol vertrouwen 

naar de toekomst. Dat vieren we. We nodi-
gen u allen uit voor de ontmoetingsbijeen-
komst op maandag 1 juli in onze kerk ’s 
avonds om 20.00 uur.’ Een mooie avond en 
veel succes. 

En wat betekent ‘te doen gerechtigheid’  
voor de Titus Brandsmaparochie Oss? In 
Parochieblad. ‘Op de volgende Algemene 
Parochieavond zal het Diaconaal Beraad het 
tweejarig programma uit de doeken doen, 
waarmee een vervolg zal worden gegeven 
aan ‘Gerechtigheid Doen!’, dat we geduren-
de de afgelopen twee jaar opgestart hebben. 
De focus zal komen te liggen op armoede en 
hoe wij daar als gemeenschap mee om kun-
nen gaan. Het sluit prachtig aan bij de start 
die onze nieuwe paus Franciscus heeft ge-
maakt. Als we de eerste daden van de paus 
goed mogen interpreteren wil hij vooral 
aandacht gaan schenken aan een eerlijkere 
verdeling van onze rijkdom. Ook van de 
rijkdom die er binnen de kerk op sommige 
plaatsen van de wereld nog is…We hopen 
weer op de komst van veel parochianen.’ 
Een succesvolle avond toegewenst!

Ook in de Emmausparochie ’s-Hertogen-
bosch bereidt men zich voor op een samen-
gaan van parochies Emmaus, Maaspoort 
en H. Maria/St. Jan. De hoop blijft, dat er 
ook in de toekomst toch nog sprake kan 
zijn van een gemeenschap. In Gaandeweg. 
‘Niets zonder u! Avond rond de toekomst 
van de parochie. We beginnen om 19.30 u. 
en sluiten de bijeenkomst om uiterlijk 22.00 
u. We beginnen met een korte samenvatting 
van de stand van zaken van dat moment. 
Vervolgens gaan we in groepen uiteen om 
te praten over wat de gegeven informatie 
betekent voor uw betrokkenheid bij deze ge-
meenschap o.a. wat uw kerkbezoek en uw 
actieve inzet betreft. We zijn ook benieuwd 
naar wat – naar uw mening – noodzake-
lijk is om betrokken te kunnen blijven bij 
de nieuw te vormen gemeenschap.’ Maak je 
wensen kenbaar ter wille van de gerechtig-
heid!

Ons Elisabeth blad, Parochie H. Elisabeth 
Escharen, Gassel, Grave, Velp brengt de 
jezuïet Cees Hillenaar voor het voetlicht. 
‘Geen doorsnee jezuïet, ruim tachtig jaar en 
genietend van een rustige oude dag in het 
Berch manianum Nijmegen… Zijn duidin-
gen zijn glashelder en klinken in het kerke-
lijke landschap van heden ten dage niet al-
ledaags: De kerk verandert maar moeizaam 
en heel langzaam. Dat was in de achttien-
de, negentiende en twintigste eeuw ook al 
zo. De kerk is voortdurend te laat. Er is een 
natuurlijke weerstand tegen verandering. 
De kerk is daarmee een achterlichtinstituut. 
En daar lopen vooral jonge mensen op stuk. 
De kerk predikt vrijheid, maar legt mensen 
het zwijgen op. De kerk is eigenlijk de laat-

ste grote dictatuur, waarbij het er niet toe 
doet wat de mensen denken. Op dat insti-
tuut zijn de mensen uitgekeken…Ik geloof 
in een kerk die mensen bevrijdt, een kerk 
die bezig is met zingeving in plaats van dog-
ma’s, een kerk die mensen vertrouwen geeft. 
En zingeving ontstaat door de ander…’ Dat 
is gerechtigheid doen!

En in Parochienieuws, Pastorale Eenheid 
Heilig kruis Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten wordt pastor Hans Vossenaar geïn-
terviewd. ‘Met mensen vier je het leven…
In Amerika heb ik de ziekenhuisopleiding 
gedaan. Zo krijg je te maken met mensen 
voor wie er op dat moment weinig te vieren 
valt… Aan de ene kant zeg je: ik kan niet 
geloven dat het Gods wil is, aan de andere 
kant schrijf je een artikel in Franciscaans 
Leven met als titel: Lijden, een moment van 
persoonlijke groei. Voor sommige mensen 
kan de gedachte dat iemand er een bedoe-
ling mee heeft hen helpen. Ik heb in Ame-
rika college gelopen bij rabbijn Kushner 
(auteur van ‘Als het kwaad goede mensen 
treft’) en die zei: Er gebeurt natuurlijk nooit 
iets om van te leren. Hooguit kun je ach-
teraf zeggen dat je iets geleerd hebt toen dat 
gebeurde… Mensen die mensen nodig heb-
ben zijn de gelukkigste mensen van de we-
reld. Zo is het.’

De Zeskrant, Parochie De Goede Herder 
- eerder Informatieblad Petrus en Paulus-
kerk - besteedde deze jaargang aandacht 
aan deuren poorten, aansluitend op de titel 
van de brief die de paus schreef als aftrap 
voor het Jaar van het geloof (Porta Fidei). 
‘Misschien is een variant wat toepasselij-
ker. Want onze deur biedt toegang tot het 
huis van drie monniken. Nu is een van onze 
voornaamste bezigheden als monnik het ge-
bed. Driemaal per dag komen we in onze 
kapel samen om er het koorgebed te bidden 
en eucharistie te vieren. Daarnaast besteden 
we individueel ook nog de nodige tijd aan 
het bidden en in het verlengde daarvan ligt 
de zogenaamde lectio divina, spirituele le-
zing die ons helpt een leven van gebed te lei-
den. Bij ons koorgebed, bij de Broeders van 
de St. Maartenkommuniteit o.s.b. Poststraat 
3, Tilburg, is iedereen welkom.’
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Jeanne van Leijsen

Voertaal

Voor een grootfeestelijke familieomstan-
digheid zijn neef en nicht uit Zuid-Afrika 
over. Rond de millenniumwisseling voor-
goed vertrokken - let wel: Voor Goed; voor 
goede zaken en een goed leven - naar de 
Regenboognatie. Mij valt dan op dat zij 
meer en meer Afrikaans praten, dat op 
eenvoudig Nederlands lijkt. Wel grappig 
ook en qua uitspraak is het verwant aan 
het Brabantse en Vlaamse dialect. Zoals 
onze ouders spraken over ‘negotie’ en 
‘teerweg’, als ze handel bedoelden en de 
nieuwe asfaltweg. Mijn oude oom uit Ca-
nada spreekt nog zo als hij over is, sinds 
hij ruim zestig jaar geleden uit het West-
Brabantse vertrok. Deze oom, neef en 
nicht, maar ook mijn inmiddels op leeftijd 
gekomen schoonfamilie herinneren me 
weer aan een conclusie die ik jaren gele-
den al trok over het leren van vreemde ta-
len. Namelijk deze: voor mij geldt dat het 
zogenaamde ABN voelde als het aanleren 
van een tweede taal. En met mij geldt dit 
voor veel Brabantse kinderen van het plat-
teland uit de jaren vijftig en zestig, denk 
ik. 

Op de middelbare school kwam daar dan 
nog Frans, Engels en Duits bij. Ik ging 
school bij de nonnen van Dongen en in 
een bepaald jaar kregen we zelfs alle drie 
deze talen van één en dezelfde zuster. Het 
was dan nooit te voorspellen welk huis-
werk je moest maken, want evenzogoed 
was het drie uur achtereen Franse werk-
woorden, Duitse naamvallen of Engelse 
uitspraak oefenen. Ik krijg het er nu nog 
benauwd van. Maar gedegen was die op-
leiding wel. Ik mag van mezelf zeggen dat 
ik een perfecte Engelse ‘th’ kan uitbren-
gen en dat mijn tong er lenig door is ge-
worden. Voor wat het waard is natuurlijk. 
Hulde aan Zuster Ancilla, van wie bekend 
was dat ze een doktersdochter was en 
daarom Pil werd genoemd. 

Dat is overigens een fenomeen, bijna-
men bedoel ik, dat aan het verdwijnen is. 
Of denk ik dat maar? Op het onlangs ge-
vierde familiefeest werden verschillende 
neven en nichten met eenzelfde vernoem-
naam vaak nader omschreven met namen 
van de ooms of tantes erbij. Als het dan in 
ons geval ook nog een feestend echtpaar 
betreft met eenzelfde achternaam is de 
puzzel compleet. En omdat de familie op 
leeftijd en vrijwel nog intact is, worden er 
foto’s gemaakt. Het lijkt wel kwartetten. 
Mag ik van jou…? Ik maak in de aanloop 
naar dit feest nog studie van de familie-
stamboom. En wat blijkt? Beide feestende 
families hebben rond 1600 een gezamen-
lijke stammoeder. Deze Neelken Willems 
is destijds getrouwd geweest met twee 
mannen op en rond de oergeboortegrond 
in Oosterhout. De nazaten van haar eer-

ste echtgenoot zijn vooral in Oosterhout 
en in Dongen gesetteld. De nazaten van 
de tweede echtgenoot vormen de van oor-
sprong Houtse Tak. Onze kleinzoon van 
bijna negen maanden is een late telg uit 
de elfde generatie van dit Houtse geslacht. 
Prachtig verhaal op een prachtig feest.

En de voertaal is Brabants dialect daar 
in het hoge Groningse noorden waar het 
paar al meer dan vijftig jaar met succes 
agrariër is. Op weg daarheen ligt mijn fo-
cus op ‘voertaal op voertuigen’. Het valt 
mij op dat vooral Engelse en later ook 
Duitse slogans de vrachtwagens sieren. Ik 
maak er een kijkspelletje van en mijn me-
depassagiers doen mee. ‘Al 30 jaar in de 
koffie’, komt voorbij en wij stoppen even 
voor een bak slappe automatenkoffie. ‘Uw 
afvalpartner’ rijdt naast ons maar neemt 
onze fruitschillen niet mee. Even later: 
‘Making more from waste’. Ja, daar moet 
toch echt weer toekomst in zitten. Recy-
clen van zowat alles wat wij voor rommel 
verslijten. Onze ‘bullenboer’ van vroeger 
hoor ik nog zeggen: ‘Ik loop binnen van 
de rotzooi die mensen naar buiten gooien’. 
Ook een soort kringloop in de tijd, reali-
seer ik me nou.

‘Zonder transport geen vitamines’ kopt 
Agrifirma. En ‘Campina lost bij Nutri-
cia’. Oei, wat actueel weer nu met dat ge-
doe over babymelkpoeder en Chinezen. 
Sowieso groeit de aandacht voor veilig 
voedsel met de dag. En terecht, want de 
boeren en tuinders zijn echt niet de enige 
zogenaamde boosdoeners. ‘We know the 
way’, trekt onze aandacht. Maar waarvan 
en waarheen dan? Vlot & Zonen weten 
dat wel, want zij zijn ‘Mondial Movers’. 

En Dollevoet doet aan ‘Lean and Green’. 
Het moet niet doller worden. We ste-
ken een gloednieuwe combinatie voor-
bij met het opschrift: ‘Passie voor Vuur’. 
Prachtige vuur-en-vlam-foto’s erbij van 
een mooie schaars geklede dame op een 
vloerkleed voor de haard. Uiteraard wor-
den er opmerkingen gemaakt in de auto 
en onze schoonzoon, die van het roken 
afwil, heeft nu toch echt wel trek in een 
sigaretje. Als we daarvoor een P opzoe-
ken, schuift de mooie dame nog een keer 
voorbij. Het leven is zoet, mijmer ik. Even 
later is het ritsen geblazen omdat er een 
vrachtwagen met pech kampt. Naast ons 
schuift ‘Groothuis, schakel in takelwerk’ 
aan. Werk aan de winkel dus.

Gelukkig duurt het niet lang en verder 
gaat het weer over die kilometerslange 
polderwegen met weer meer nieuwge-
bouwde windmolens in dit weidse land. 
Kleurrijk ook, want de Flevo lijkt nu één 
groot Keukenhof. Eenmaal in het Gro-
ningse binnenland verbaas ik me opnieuw 
over de prachtige namen voor de dorpjes 
hier. Boerakker, Visvliet, Sebaldeburen, 
Lutjegast, Stroobos, Gaarkeuken, Niekerk. 
Om tenslotte nog even een spurtje te kun-
nen trekken om op tijd aan te komen. We-
ken later valt er een ‘Beschikking’ op de 
mat. 64 kilometer waar je maar 50 mag 
rijden! Geen bord gezien, want ik loerde 
naar mooie woorden en volle zinnen. Al-
tijd al meer gehad met taal dan met reke-
nen. Ik slaak inwendig een vloek in mijn 
moerstaal. De politie is je vriend en die 
pet past ons allemaal wel eens, niet? Mooi 
feest geweest, maar met hoge voorrijkos-
ten. Let u een  beetje op uw snelheid deze 
zomer? Fijne tijd toegewenst. 

(© Foto: Teun van Leijsen)
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Roodborstje

Cees Remmers

Beeldtaal is een van de meest 
aansprekende onderwerpen 
binnen de katholieke kunst. 
Er zijn duizenden voorbeel-
den van, ontstaan in 2000 jaar 
christendom. Dat varieert van 
de sleutel waarmee Petrus lon-
kend zwaait om ooit nog eens 
- liefst heel ver in de tijd - het 
hiernamaals te betreden, tot 
het glas-in-loodraam van Marc 
Mulders in het voorportaal van 
de Sint Jans kathedraal in Den 
Bosch. Daarop laten moslims, 
gedreven door nietsontziende 
haat tegen de Verenigde Sta-
ten, op 9/11 twee vliegtuigen 
in de Twintowers vliegen. Een 
hedendaagse verbeelding van 
de Apocalyps.
Beeldtaal heet niet voor niets 
zo. Het is een taal die je helpt 
je iets te verbeelden, voor te 
stellen. Deze vorm van vertel-
len is ontstaan toen de meeste 
mensen ongeletterd waren en 
men toch verhalen wilde ver-
tellen. In een museum schep 
ik er altijd plezier in om aan 
de hand van de beeldtaal een 
voorwerp uit de katholieke 
kunst te ‘lezen’. Appolonia bij-
voorbeeld, uit duizenden te 

herkennen door de tang met 
een tand erin. Of Sint-Jozef met 
de blokschaaf, Catharina met 
het wiel, Barbara met de toren, 
Lucia met haar ogen op een 
schaaltje en ga zo maar door.
Ook tegenwoordig passen 
mensen nog deze beeldtaal 
toe. Op een kruispunt aan de 
Nerhoven in Gilze (N-Br) werd 
in 1954 een kruis geplaatst. In 
2006 vernielden jongeren het. 
Een inwoner van Gilze her-
stelde het kruis dat in 2008 
opnieuw werd ingezegend. 
Sedertdien zit op de rech-

ter zijbalk een roodborstje. 
Een grauw vogeltje pikte bij 
de kruisiging van Jezus een 
doorn weg en kreeg een drup-
pel bloed op het borstje. Jezus 
zei: ‘Aan deze druppel bloed 
kan men voortaan herkennen 
dat jij mijn lijden hebt ver-
zacht.’ Dit verhaal werd me 
al in mijn jeugd verteld. Maar 
wie kan tegenwoordig bij het 
zien van het roodborstje deze 
relatie nog leggen? Voor de ze-
kerheid is er een bordje met 
dit verhaal bij het wegkruis in 
Gilze gezet.

* Toen Abel Herzberg, 
joods jurist en bekend 
schrijver die Bergen Belsen 
overleefde, door ’n vrouw 
gevraagd werd wat we 
moesten doen om te voor-
komen dat onze kinderen 
opnieuw slachtoffer zou-
den worden, antwoordde 
hij: ‘Dat is het probleem 
niet Mevrouw, het pro-
bleem is hoe we kunnen 
voorkomen dat onze kinde-
ren beulen worden’.
Gelezen in Volzin.

* ‘Laat je kind de regen-
boog zien; je werk wacht 
wel; maar de regenboog 
wacht niet tot jij klaar bent 
met je werk’.
Ergens gelezen. 

* De cursus ‘Hoe om te 
gaan met teleurstellingen’ 
kan a.s. maandag wederom 
niet doorgaan…
Herman Finkers.

* ‘Lang voor alle wasmid-
delen was God al drie in 
één ...’
Onbekend.

* ‘Ge kunt hier 250 km 
mountainbike fahren! Mul-
ticultureel spraakgebruik.’
Onderweg gehoord.

* ‘De levensstandaard is 
uiteindelijk geen vervan-
ging voor de zin van het 
leven.’
Ingestuurd fam. Van Bilsen. 

* ‘In mijn hart weet ik dat 
er iets bestaat wat mij te 
boven gaat en me soms 
aangrijpt - een diep levens-
mysterie. Maar ik kan niets 
over dit mysterie zeggen, 
behalve dat het bestaat uit 
liefde en licht en … elke 
vorm van religieus fana-
tisme blijft een hardnekkig 
obstakel voor vrede en 
begrip. De grootse kloof 
gaapt niet tussen gelovigen 
en niet-gelovigen maar tus-
sen verdraagzame en on-
verdraagzame mensen…’
Frederic Lenoir


