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Na de koningin treedt nu ook de paus af. Een 
moedige en verrassende stap van iemand die 
vooral vanwege zijn voorkomen en manier van 
communiceren door veel Nederlanders onbe-
perkt belachelijk wordt gemaakt. 
Voor veel mensen zijn de denkbeelden en leer-
stellingen van Benedictus wat aan de reactio-
naire kant. En eigenlijk denk ook ik dat een 
vleugje moderniteit geen kwaad zou kunnen. 
Maar de manier waarop in kranten en op tele-
visie gereageerd wordt op het aftreden van de 
paus, gaat wat mij betreft alle perken te bui-
ten. NOS op 3 laat feestende carnavalsvierders 
in beschonken toestand reageren op het aftre-
den van de paus. Het resultaat laat zich raden. 
En in een commentaar in de Volkskrant werd 
Benedictus de chef van duizenden kinderlok-
kers genoemd. Waarschijnlijk was dat grappig 
bedoeld, maar ik heb het niet zo ervaren. 
Mensen die ‘het juk van het geloof’ hebben af-
geworpen, lijken er soms van overtuigd te zijn 
evolutionair gezien een stapje voor te liggen 
op hun gelovige medemensen. In de woorden 
van een oud-wethouder uit Oss: ‘Mensen zijn 
onverbeterlijk gelovig. Dat zal wel aan de gro-
te hersenen van de soort liggen.’

Het is prettig die status van verlichte geest on-
derling te bevestigen door af te geven op de ex-
ponent van een ‘achterlijke traditie’. En het is 
nog prettiger wanneer tegelijkertijd de schijn 
van tolerantie opgehouden kan worden door de 
kritiek van bijvoorbeeld Geert Wilders op de is-
lam - terecht - ondemocratisch en intolerant te 
noemen. Ook al doen ze in wezen hetzelfde.

Afgeven op het christendom is in de mode. Er 
is in deze tijd dus moed voor nodig als gelo-
vige uit de kast te komen. Toch moet juist dát 
gebeuren. Met name in tijden van crisis en kri-
tiek staat het verhaal van Jezus als een huis. 
Zijn verhaal van liefde, van tolerantie en be-
grip voor ieder mens is juist niet achterhaald. 
Maar ultramodern. 

Het is een groot misverstand dat democratie 
samen te vatten is als ‘de meeste stemmen gel-
den’. Democratie gaat er net als het evangelie 
niet alleen vanuit dat de meerderheid niet on-
derdrukt wordt door een minderheid, maar ook 
andersom. Dat ook de minderheid niet onder 
het juk van de meerderheid door moet. En dat 
met de belangen van ieder mens rekening ge-
houden wordt. Tolerantie die met de mond be-
leden wordt maar die eigenlijk voorbehouden 
is aan ‘óns soort mensen’, is geen tolerantie. Ik 
vind dat gelovige mensen moeten opstaan uit 
de hoek waar de klappen vallen en benoemen 
wat iedereen zou kunnen zien. Over tolerantie 
spreek je niet. Dat doe je. Over de vorm waarin 
geloof beleden wordt valt, net als over smaak, 
te twisten. Maar laat het woord tolerantie weer 
vlees worden zou ik zeggen. En stop met nar-
cistische schijnheiligheid. 

R.P.
Wie woont in het mysterie 

zal in alles en iedereen 
datzelfde mysterie zien, 

respecteren en liefhebben.
(Hein Stufkens)

Ernstig uur

Wie nu ergens
weent in de wereld,
grondeloos weent 
in de wereld, 
weent om mij.

Wie nu ergens
lacht in de nacht,
grondeloos lacht
in de nacht,
lacht mij uit.

Wie nu ergens
dwaalt in de wereld,
grondeloos dwaalt
in de wereld,
dwaalt naar mij.

Wie nu ergens
sterft in de wereld,
grondeloos sterft
in de wereld,
ziet mij aan.

Rainer Maria Rilke
Ernste Stunde
vertaling Piet Thomas

Een overvolle Roerom met 
bijdragen over de Goede 
Week (10.11.15) en na-
tuurlijk ook over het ver-
trek van Benedictus XVI en 
de verwachtingen van  de 
nieuwe paus (1.2.8.23.24). 
Een open brief aan de bis-
schop van Breda (2) en in 
het hart van deze Roerom 
aandacht voor het kerk-
dorp Gemonde dat smacht 
naar behoud en vorming 
van een dorpshart (12).  
Pius Drijvers is overleden 
en wordt door een vriend 
herdacht (9). Bijdragen 
over of van mensen die op 
verschillende manieren be-
gaan zijn met medemensen 
(14.16.17.18). 

Naast voor de informatieve 
(4.20.21.22) en bezinnen-
de artikelen (3.5.6.7. 24) 
graag uw aandacht voor 
de sprekende foto’s die 
ons worden toegestuurd 
(3.4.7.8.10.23). En hoeveel 
‘geest en leven’ spreekt er 
niet uit Berichten (20) en 
Boeken (21)? Een zaligma-
kend Pasen toegewenst.

Redactie
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Redactie

Open brief aan
Jan Liesen
bisschop van Breda

Monseigneur,

Al eerder heb ik u een brief gestuurd. Ik doe 
het nu opnieuw. Evenals toen doe ik dit uit 
bezorgdheid voor de mensen die nog graag een 
beetje bij een kerk zouden willen horen. Het 
ongenoegen naar u toe groeit in de parochies 
van Oosterhout steeds meer. Bij de installatie 
van de nieuwe pastoor bent u ernstig tekortge-
schoten. U complimenteert een paar emeriti -
priesters die in de periode dat er geen pries-
ter was de voortgang hebben verzorgd. Vóór 
u zaten op de eerste rij vier pastores. U hebt 
hen niet genoemd evenmin als de honderden 
vrijwilligers die de pastores bij alles hebben 
ondersteund. U wilt alleen maar eucharistievie-
ringen en priesters. Waar bent u in godsnaam 
mee bezig! 

En nu lees ik (ma. 4/2/13) dat u een lezing 
van Hans Stolp verboden hebt. Liefdeloos, voor 
iedereen onbegrijpelijk maar vooral onchriste-
lijk. En zoals er in het dagblad de Stem stond: 
Hiermee gaan we eeuwen terug, terug naar de 
Middeleeuwen. U zou eigenlijk nog verder te-
rug moeten gaan naar de tijd van de verketterde 
gnosis-periode en naar de tijd toen de Jezusbe-
weging nog geen instituut was. Daar kunt u de 
kern van wat Jezus bedoeld heeft met maaltijd 
vieren weer herontdekken. Dat heeft niets te 
maken met transsubstantiatie of met offer; die 
opvattingen zijn er later ingestopt. Het was een 
symbolisch gebaar. Jezus heeft eenvoudig ge-
zegd: lieve mensen, als ik er niet meer ben - hij 
werd bedreigd door de politiek van Rome - blijf 
dan bij elkaar komen, breek het brood en drink 
de wijn. Blijf mij gedenken en wees er van 
overtuigd dat ik in de geest bij jullie ben. Zo zal 
ik in jullie voortleven en jullie moeten op jullie 
beurt uitdragen en doorvertellen wat ik heb 
voorgeleefd in woord en daad. 
En hoe je moet omgaan met armen, zieken en 
verschoppelingen, met tollenaars en ‘zondaars’ 
en met mensen die andersgeaard zijn. Afstand 
nemen van die wettische houding van schiftge-
leerden en farizeeën. U kunt dat zelf vertalen 
naar de manier waarop kerk, paus, bisschop-
pen dit invullen - de ‘goede’ niet te na gespro-
ken! Typerend voor de jonge christenen in die 
tijd was dat vreemden om hen heen van hen 
zeiden: Zie hoe ze elkaar liefhebben! Daar gaat 
het om! 

Ik hoop nog steeds dat de kerk - paus, curie-
kardinalen vooral en bisschoppen - eens door-
dringen in de diepte van zichzelf en zich niet 
laten leiden door hun ego, dat in de loop der 
jaren door opleiding en vorming zó geconditio-
neerd en daardoor zó vastgeroest is met theolo-
gie, leerstellingen, dogma’s en verboden, dat zij 
niet meer kunnen luisteren en meegroeien met 
het veranderend denken. Met vriendelijke groet. 

Joep Huiskamp, 
Oosterhout

De Paus

Voor Benedictus de laatste dag
dat men hem paus nog noemen mag.
Om acht uur wordt hij uitgeleid
al blijft hij ‘Zijne Heiligheid’.
Ook geldt voor hem als echte plus
witte kleding als paus-emeritus.

Een pausloos tijdperk breekt dan aan
zonder dat hij is doodgegaan.
En tweemaal achter elkaar geen Italiaan,
dat zag je zelden in ’t Vaticaan!
Keert de kerk nu terug naar oude tijden?
Is een Italiaanse paus niet te vermijden?
Of keert het tij voorgoed met nu ook
voor een zwarte paus straks witte rook?

Anne Franken 28-2-2013

Jan Peters

Beter laat dan nooit: bedankt voor het keurig 
verzorgde artikel over Jan Peters in De Roerom. 
Veel succes met jullie werk.

Jan Meulemeesters, 
Boekel

De Roerom

Dank voor het plaatsen van mijn artikel en 
dat dit zo mooi gebeurd is. Ik ben dit van De 
Roerom wel gewend, maar toch! Voor het PWN 
en Jan van der Zandt, de drijvende kracht 
erachter, is het ook fijn, want er zijn mensen 
nodig voor dit werk en dat kan niet genoeg on-
der de aandacht worden gebracht. Hij vertelde 
mij trouwens dat jullie redactie mijn bijdrage er 
op de site speciaal hebben ‘uitgelicht’. Leuk om 
te horen! Je hoort nog van mij.

Jan Geurts

Jorge Mario Bergoglio, Argentijn en jezuïet, paus Franciscus 
I. Er is hoop wat vertrouwen kan worden. 
(© Foto: Wikipedia)
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Peer Verhoeven

Ervaren en beleven

Profeten

‘Voorwaar, voorwaar ik zeg
dat geen enkele profeet
in eigen omgeving geloofd wordt.’

Profeten zijn geen lieden
die in de toekomst kijken
en wat komt voorspellen.

Profeten zijn lieden die
hun tijd ‘doorzien’ en 
ook zeggen wat ze zien.

Profeten zijn geen lefgozers,
maar eerder mensen die zich 
zoals Jeremia incapabel voelen.

Profeten worden bij leven gezien
als zwartkijkers of zweverige idealisten
en meestal pas na hun dood verstaan.
(4 d.h.j. C) 

Voelen en ervaren

In vroegere tijden was er in de protestant-
se kerken heel veel aandacht voor lijdende 
Heiland, die door zijn kruisdood mens en 
wereld met God verzoende. ‘De afgelopen 
twintig jaar’, aldus een woordvoerder na-
mens de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) ‘is er meer ruimte gekomen voor 
de vraag hoe gelovigen bewuster kunnen 
leven in de periode naar Pasen ... meer 
ruimte voor de gevoels- en ervaringskant 
van geloven.’ (Naar Gijs Kool Vasten op z’n 
protestants in Trouw 13/2/13)

Gij

Gij die
mensen gaande houdt
en de tijden stuwt;
door profeten genoemd -

Gij die 
hoe dan ook geheten
wordt ervaren en beleefd;
door kinderen gevierd -

Gij die
in alwat bestaat
bron van leven zijt;
door deemoedigen ervaren -

laat U zien en noemen
vieren en beleven
opdat wij méns,
úw mensen blijven.

Hen te boven

Mensen zijn met handen en voeten
aan tijd en aarde gebonden
en reiken tegelijk
naar hemel en eeuwigheid.

Geven zij - overmoedig of ontmoedigd -
de hoop en het zoeken op
dan betrekken hemel en horizon
en gaan mensen van zich afslaan.

Willen zij zichzelf blijven dan moeten 
ze gedurig uitzien naar dieper, hoger 
en blindelings vertrouwen op Iets, 
op Iemand hen te boven. 

Religie

De mensen van onze westerse
wereld zien religie gewoonlijk slechts
als een systeem geloofsstellingen, als
een leer, systeem van morele eisen.

Ze kennen religie veel te weinig als
weg en begeleiding naar de ervaring 

Ervaren, beleven tegenover kennen, weten, - intuïtie, mystiek tegenover leer 
en leergezag worden steeds meer de sleutelwoorden van wat geloven is. Zij 
die deze ontwikkeling bevattelijk en uitdagend kunnen verwoorden zijn de 
profeten van onze tijd; net zo verguisd als die van destijds. 

Bij bloemen, zelfs in hun nadagen, vallen koningen met al hun pracht en praal in het niet. (Matteus 6) 
(© Foto: Toon van der Heijden)

van eenheid met het goddelijke en 
naar een mystieke band hiermee.
(Willigis Jäger Uber die Liebe, 2009)

De biecht afnemen

Een minister pleitte wat jaartjes 
geleden met ‘onthaasten’ 
voor een andere levensstijl. -

Burgerbestuurders van het land
vroegen kortgeleden om
besef van normen en waarden. -

De gezamenlijke vakbonden 
roepen jong en oud nu op 
tot begrip en gemeenschapszin. -

Een dorpswethouder vroeg zich
dezerdagen hardop af of mensen
nog in méér dan méér geloven.

Van de kerk los
is de wereld begonnen
zichzelf de biecht af te nemen.

De hemel

De mensen moeten niet
naar de hemel, maar
de hemel naar de mensen.
(Otto Ludwig)
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Gérard van Tillo

Tweede beeldenstorm

Het begrip beeldenstorm wordt gebruikt 
voor de vernielingen en plunderingen van 
protestanten in de 16e eeuw in verschil-
lende Europese landen ondernomen tegen 
de r.-k. kerk. Kerkgebouwen, interieurs, 
beelden, kunst en liturgische gebruiks-
voorwerpen werden verwoest of bescha-
digd. Niet alleen verschillen in religieuze 
opvattingen, maar ook belangen en macht 
speelden hierbij een grote rol. De calvinis-
ten moesten niets hebben van heiligenver-
ering. Voor hen valt dit onder het verbod 
om beelden te vereren, zoals in de tien ge-
boden opgenomen. 

Sobere kerken
Ook ergerden zij zich aan rijkdom en op-
smuk van de kerken, wat volgens hen de 
aandacht afleidt van het woord Gods. Ker-
ken moesten zo sober mogelijk worden 
gebouwd en ingericht. Hierin weerspiegel-
de zich ook de mentaliteit van de econo-
misch sterker wordende burgerij. Die had 
weinig met kunst en cultuur, maar was uit 
op versterking van hun economische posi-
tie, mede om hierdoor onder de macht van 
adel en Kerk uit te komen. De Reformatie 
was een soort Franse Revolutie binnen de 
Kerk, waarbij de mondig geworden burge-
rij het juk van Rome van zich afschudde 
en het heft in eigen hand nam, mede om 
zo te kunnen profiteren van vrijgekomen 
posities en in beslag genomen kerkelijke 
goederen. In de 16e eeuw zijn vele kerkge-
bouwen en kerkelijke eigendommen ont-
eigend. Aan oude protestantse kerken is 
hun katholieke oorsprong goed te zien. 

Tweede beeldenstorm
Tweede beeldenstorm wordt wel gebruikt 
voor de kerkelijke vernieuwingen die na 
Vaticanum II op grote schaal zijn doorge-
voerd. Vooral vernieuwingen op imma-
terieel vlak zoals aangepaste liturgische 
teksten en liederen, vereenvoudigde ritu-
elen, een meer communicatieve en demo-
cratische instelling; in verband daarmee 
een grotere rol van leken en het streven 
de vrouw een gelijkwaardige plaats te ge-
ven in de kerk. Maar er waren ook mate-
riële vernieuwingen; bijvoorbeeld in de 
kerkinterieurs. Altaren werden naar voren 
geplaatst, veel beelden verwijderd, traditi-
onele muurschilderingen en bonte versie-
ringen bedekt met een lichte kleur en glas 
in lood werd op veel plaatsen vervangen 
door doorzichtig glas, dat meer licht naar 
binnen liet. Kerkbanken werden soms ver-
vangen door stoelen, zodat de traditionele 
gewijde sfeer plaats maakte voor een bijna 
huiselijke gezelligheid. Het verticalisme 

van de oude godgerichte theologie moest 
wijken voor een meer mensgerichte hori-
zontale stijl, waarbij het gevoel van ver-
bondenheid centraal stond. 

Vergelijking
De vergelijking van de eerste met de twee-
de ‘beeldenstorm’ gaat wel wat mank. 
Overeenkomsten zijn de vernieuwings-
drang en het leeg maken van de kerken. 
Progressieve katholieken wordt wel verwe-
ten, dat zij de kerk naar protestants model 
willen inrichten. Maar er was een groot 
verschil in intentie tussen de protestantse 
opstandelingen van destijds en de katholie-
ke vernieuwers tweede helft vorige eeuw. 
Voor deze laatsten ging het niet om wraak-
nemingen of om materieel gewin. Wel een 
rol speelde het streven naar meer vrijheid, 
inspraak, gelijkheid en democratie een rol. 
De beeldenstorm van de 16e eeuw is niet 
zonder gevolgen gebleven. Koning Filips II 
stuurde de hertog van Alva om opstande-
lingen te straffen en de orde te herstellen. 
Willem van Oranje, die veel bezittingen 
had in de Nederlanden, organiseerde van-
uit Nassau een opstand tegen het Spaanse 
bestuur van Filips II. Dit werd het begin 
van de Tachtigjarige Oorlog, die daardoor 
tegelijk een godsdienstoorlog werd, zoals 
dit later ook in Ierland en in verschillende 
Oostelijke landen gebeurd is. Momenteel 
hebben kerkelijke ontwikkelingen nauwe-
lijks nog politieke gevolgen. 

Tegenstellingen
Een overeenkomst is ook, dat in beide 
gevallen de tegenstellingen erdoor zijn 
verscherpt. De 16e eeuwse beeldenstorm 
benadrukt de religieuze en politieke con-
troverses van die tijd tussen protestanten 
en katholieken. In de later op gang geko-
men oecumene wordt vooral aandacht be-
steed aan toenadering op het gebied van 
geloof, ethiek en liturgie; veel minder aan 
het historische machtsconflict dat daar-
naast blijft doorwerken. Dit manco in de 
oecumene wordt verscherpt door hen die 
niet meer geloven maar de band met hun 
vroegere geloofsgenoten in stand houden. 
De groepsverbanden op grond van het 
vroegere kerkelijk toebehoren ontstaan, 
zijn niet meer gericht op religieuze maar 
op maatschappelijke doelen; bijvoorbeeld 
het maatschappelijk calvinisme, een groe-
pering van mensen die elkaar op grond 
van hun vroeger religieus toebehoren de 
bal toespelen als het gaat om maatschap-
pelijke posities. Een ander voorbeeld is 
het cultureel katholicisme als typering 
van de houding van mensen die geen 
band meer hebben met de roomskatho-
lieke kerk, maar wel sterk gericht blijven 
op de artistieke expressies rond het ka-
tholicisme zoals traditionele en moderne 
kunst, kerkmuziek en koorzang. Zo raakt 
de kerkelijke kunst los van haar religieuze 
contekst zoals bij religieuze kunst en ker-
kelijke voorwerpen in woningen, koor- en 
orgelconcerten voor een profaan publiek 
en de brede belangstelling voor kerkelijke 
architectuur.

Authenticiteit
Bij de kerkvernieuwingen van de vorige 
eeuw ging het meer om een verschil in 
kerkvisie. Dit blijft zichtbaar in de aan-
gebrachte vernieuwingen waaruit duide-
lijk de intentie spreekt van een terugkeer 
naar de authenticiteit van het eerste be-
gin, waarin de kerk nog geen macht en 
aanzien had. Dit ideaal streven de Ne-
derlandse progressieve katholieken nog 
steeds na. Zij doen dit door de Kerk zo-
veel mogelijk van onnodige ballast te 
ontdoen en haar meer eigentijds te ma-
ken. Hierdoor heeft het progressief ka-
tholicisme enigszins het karakter van een 
voortgezette Reformatie.

Het streven naar kerkvernieuwing na Vaticanum II wordt wel de tweede beel-
denstorm genoemd. Terecht? De overeenkomsten en verschillen met de eerste 
beeldenstorm en wat deze zeggen over katholiek Nederland en de oecumene?

Isabelle Roskam, Glaskunst in het Stiltecentrum, 
Protestantse Kerk Oisterwijk

Petrus en Paulus Tilburg  
27 mrt. 20.00 u.: Passieconcert.
(013) 467 05 80; 
info@parochie-petrusenpaulus.nl  

Klooster Huissen
27 mrt. 21.00 u. Donkere Metten. 
(026) 326 44 22; 
info@kloosterhuissen.nl
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Redactie

Samen op pad

Atelier Galerie Kempro

Basis
Atelier Galerie Kempro is een onderdeel 
van het activiteitenaanbod van de Stich-
ting Kempenhaeghe, expertisecentrum 
voor epileptologie, slaapgeneeskunde en 
neurocognitie. Binnen de sector Zorg & 
Dienstverlening wonen mensen met epi-
lepsie en veelal ook een bijkomende be-
perking. De individuele zorgvraag van 
deze mensen is de basis en de toetssteen 
voor de activiteiten van Kempro. Uitgangs-
punt is de gedachte dat mensen aange-
sproken mogen worden op hun kwalitei-
ten en niet op hun beperkingen. Beperkin-
gen zijn immers niet boeiend, mogelijkhe-
den des temeer.

Ontwikkeling
Atelier Kempro ging in 1994 parttime van 
start met een vijftal creatief getalenteerde 
bewoners van Providentia. In 1999 werd 
het atelier uitgebreid tot een fulltime acti-
viteit; een ambachtelijk atelier werd toe-
gevoegd. Begin 2000 verhuisde het atelier 
van een klein handenarbeidlokaal naar 
een ruimere en lichtere locatie. Twee jaar 
later werd dat gebouw bovendien grondig 
gerenoveerd en vanaf september 2002 is 
ook Galerie Kempro operationeel. Binnen 
Kempro hebben inmiddels twintig men-
sen een werkplek. Ze wonen verspreid in 
de regio. Naast kunst heeft Kempro zich 
toegelegd op het maken van handgeschept 
papier en het ontwikkelen van een eigen 
keramieklijn. 

Atelier
Het atelier biedt de kunstenaars de moge-

lijkheid om te werken met teken- en schil-
dermateriaal; zich uit te drukken in hoog-
druk, diepdruk en zeefdruk, te beeldhou-
wen in hout of steen. Ze kunnen met ke-
ramiek werken, papierscheppen of creatief 
met glas aan de slag. De kunstenaars van 
Kempro worden gerekend tot de outsider-
kunstenaars. Outsiderkunst is een begrip 
waarmee het werk van een bont gezel-
schap individuen wordt aangeduid. Kun-
stenaars die buiten de traditionele kunst-
wereld leven en werken. Kenmerk is dat 
zij niet wezenlijk beïnvloed worden door 
gangbare kunststromingen. Ze creëren 
omdat ze moeten creëren, voor hun ei-
gen gevoel, voor hun eigen plezier. Mede 
daardoor is het werk vaak anders, verras-
send, oorspronkelijk en artistiek van hoog 
niveau. 

Tentoon
Kunstenaars van Kempro exposeren regel-
matig in veelal kleinere locaties. In 2002 
exposeerde Kempro echter in Museum 
Kempenland in Eindhoven. In 2008 en 
2009 zat er Kempro-kunst in een reizende 
tentoonstelling die door heel Nederland 
trok. En eind 2011 was van drie kunste-
naars van Kempro werk opgenomen in 
een expositie in The Museum of Every-
thing in Londen.

Boeiende contacten
De ambachtsmensen binnen Kempro wer-
ken met keramiek, werken aan een vloer-
kleed en scheppen papier. Keramiek van 
Kempro wordt zowel in eigen huis ver-
kocht als ook in de vrije markt. Het papier 
vindt zijn weg via de galerie naar de lief-
hebbers, vaak creatieve en artistieke men-

sen. De bijzondere collectie wenskaarten 
is vooralsnog alleen in de galerie te koop. 
In het gevarieerde aanbod aan mogelijk-
heden is de eigen keuze van de atelier-
werkers het uitgangspunt. De begeleiding 
is individueel en vraaggestuurd. Door de 
unieke werkwijze voelt een groot aantal 
externe kunstenaars zich tot Kempro aan-
getrokken. Dat resulteert vaak in boeiende 
contacten van mensen met verbeeldings-
kracht en ideeën. De inspiratie is weder-
zijds.

Galerie
In de galerie is afwisselend werk te zien 
van outsiderkunstenaars en reguliere kun-
stenaars. In de afgelopen jaren hebben zo-
wel beginnende kunstenaars als gevestig-
de namen hun werk in de galerie getoond. 
Galerie Kempro is in de regio gekend om 
de mooie en vaak bijzondere tentoonstel-
lingen. Een selectiecommissie van kunste-
naars en kunstkenners bewaakt de kwa-
liteit van het tentoon te stellen werk. Na 
kwaliteit is diversiteit in technieken een 
criterium. Alleen de jaarlijkse keramiek-
tentoonstelling is een vast onderdeel van 
de tentoonstellingsagenda.
De galerie wordt door zowel exposanten 
als bezoekers geroemd om de inrichting 
en het uitstekende licht.

Als onderdeel van een non-profitorganisa-
tie werkt Kempro uiteraard zonder winst-
oogmerk. Alle inkomsten worden geïn-
vesteerd in atelier en galerie. Het vertaalt 
zich in een goed geoutilleerd atelier, een 
professionele galerie en een boeiend net-
werk.

Atelier Galerie Kempro
Providentia, Albertlaan 19 Sterksel; Post-
bus 61, 5590 AB Heeze; info@kempro.nl  
www.kempro.nl (040) 227 91 21.

Maandelijks maakt De Roerom melding van wat mensen met een fysieke en/of 
psychische beperking doen en meemaken en wat er voor en met hen bedacht 
en gedaan wordt. Deze maand schrijft Guus de Wijn over Galerie Kempro.

Zomers Kempro

Symposium  

Zaterdag 13 april is er in Malden het 
Symposium Hoog Sensitieve Kinde-
ren en Vreugdevol Ouderschap, geor-
ganiseerd door Eoscentra en Pallasia. 
Direct betrokkenen en deskundigen 
ontmoeten en verrijken elkaar door 
hun kennis, ervaring en beleving te 
delen. Er zijn plenaire lezingen en 
zittingen, werkgroepen, workshops, 
lunch en informatiehoek. Later wordt 
eventueel een informatiepakket toe-
gestuurd. Kosten € 48,-.
 
Aanmelden via info@eoscentra.nl; 
informatie op www.pallasia.nl onder 
‘Evenementen’.
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God de schuld geven
Huub Schumacher

Volgens mij heeft de kerk het er door de 
manier waarop ze God voorstelt groten-
deels zélf naar gemaakt dat mensen zo’n 
God verwerpen. God die in de bijbel ter 
sprake komt heeft met bovengenoemde 
onzin helemaal niets te maken.

Zware karren
Voor veel mensen is het leven moeilijk, 
ook al breekt in de natuur de lente aan en 
gaat de kerk met een nieuwe paus Pasen 
vieren. Door onze straten worden vele 
zware karren voortgetrokken, waarin van 
alles kan liggen zoals blokken tegenslag 
en ziekte, gefrustreerde plannen, ruzies 
thuis of op het werk en ook gewoon ‘niet 
lekker in je vel zitten’; om nog maar niet 
te spreken over mensen die psychisch 
klem zitten, die voelen van binnenuit 
naar omlaag getrokken te worden terwijl 
er niets is dat die neergang kan stoppen. 
Afschuwelijk allemaal … Om dit een 
naam te geven leenden we een woord 
uit de Latijn dat staat voor ‘neergedrukt 
worden’ en we vernederlandsten tot 
‘depressiviteit’. ‘Je kunt beter beide benen 
breken dan lijden aan depressiviteit’, hoor 
je wel zeggen. Hoe men bij al dit onheil 
God beleeft? God is hen altijd voorgehou-
den als almachtig, schepper van hemel en 
aarde; dus ook van de dood van hun kind 
en van het knobbeltje in de borst en Hij 
verstaat de kunst uit het slechte toch weer 
het goede te peuren, enzovoorts. 

Job trekt zijn kar
Dit wordt geen vrolijk paasartikel. Je mag 
dit ook niet verwachten, want ik zit op 
dit moment mentaal vastgeplakt aan het 
bijbelboek Job waaruit in ons kloostertje 
tijdens de vasten elke dag een hoofdstuk 
aan tafel wordt voorgelezen. Daar word 
je niet direct vrolijk van. Job is geen his-
torische persoon in de zin van ‘hij leefde 
van zoveel tot zoveel vóór Christus’. Job 
staat voor mensen die bij god niet weten 
waarom, waardoor en door wie ze neer-
gedrukt worden. Job’s vee wordt geroofd, 
zijn knechten vermoord, schapen en gei-
ten worden neergebliksemd, zijn kamelen 
afgepakt en al zijn kinderen komen om 
doordat het huis waar ze bij elkaar zijn in 
elkaar zakt. En daar staat Job dan. Naakt, 
hulpeloos, met een hoop zweren op zijn 
lijf en een potscherf als cadeautje om te 
krabben. Daar staat dan deze literaire 
figuur, in wie je alle mensen mag zien die 
waarom dan ook - als ze al niet bezweken 
zijn onder hun zware kar - er bijna onder 

bezwijken of minstens denken te bezwij-
ken. 

Ondraaglijk
Job is een vertegenwoordiger-in-taal, een 
samenvatting op papier van jou en mij en 
zoveel andere mensen die schreeuwen van 
ellende en voor wie misschien nog het 
meest ondraaglijke is dat ze niet weten 
waaraan ze het verdiend hebben. Dit laat-
ste moet er zeker bij voor ons Nederlan-
ders, van oudsher handelslui. Iets verdien 
je altijd; iets is er nooit zomaar. Iets komt 
altijd ergens door; vraag maar aan de 
geschokte Groningers. Zo redeneren ook 
de drie figuren die vanachter de gordijnen 
het Jobstoneel opkomen. Je hoort in hun 
redeneringen de latere kerk: ‘M’n beste 
Job, er moet met jou iets niet in de haak 
zijn, anders was dit niet gebeurd.’ ‘Ik zou 
niet weten wat’, zegt Job, ‘bij mijn beste 
weten heb ik niets verkeerds gedaan.’ ‘Dat 
zeg jij nou wel’, zegt kerkeling nummer 
twee, ‘maar God heeft betere ogen dan jij.’ 
Nummer drie bijt nog feller toe: ‘Weet jij 
nou nog niet dat God de goeden beloont 
en de kwaden straft, zondaar die je bent?’ 
En zo gaat dit hoofdstukken door. 

Job weet beter
Uit dat lange, onsmakelijke debat verdient 
één zin al onze aandacht. ‘Ondanks al-
les stelde Job niet teleur, schreef hij God 
geen dingen toe die Hem niet passen.’ Job 
weigert met de beschuldigende vinger 
naar God te wijzen. Onheil, kwaad is im-
mers een ménselijk probleem, zowel voor 
gelovigen als ongelovigen. Omdat je mens 
bent, deel je sowieso in de ervaring van 
lijden, pijn, ziekte, ellende en dood. Het 
zijn de onuitstaanbare contradicties met 
het leven gegeven. We moeten leren dat 
we bij het graf van een lief iemand alleen 
maar kunnen huilen, huilen, huilen en 
anders niks en dat het - bijbels gedacht - 
geen pas geeft om daar heimelijk God de 
schuld van te geven.

Jij nu ook
Naast drinkwater is er ook slecht water, 
staat in 2 Kon 2,19. Naast vruchtbare ak-
kers is er ook land dat enkel bocht voort-
brengt, zegt Numeri 20,5. Zo eenvoudig 
is dat. Al dat onheil dat er nu eenmaal 
is - omdat de wereld de wereld is en de 
natuur de natuur en de mens de mens - 
heet in de bijbel “ra’, ra’ah”; ra-ra dus, het 
slechte, het onding, het onzinnige. Dat er 
van de honderdvijftig appeltjes aan de ap-

pelboom drie niet tot ontwikkeling komen 
of dat je derde kind de wiegendood sterft, 
mag je in de ogen van de bijbel nooit zien 
als rampen waar een achterbakse God de 
hand in heeft! Jij schrijft God geen dingen 
toe die Hem niet passen. God is heel er-
gens anders te zoeken. In het pathos voor 
het goede dat door je buik raast! In jouw 
schreeuwend gestamp en, als het kan, in 
jouw daadwerkelijk verzet tegen wat vol-
gens jou niet mag gebeuren; en in jouw al 
of niet succesvolle pogingen de treurende, 
verlamde, de doodse in al hun misère op 
de been te zetten … dáár gebeurt God. 
Zalig Pasen.

Ik zou niet graag de mensen de kost geven die hun geloof in God allang bij 
de ouwe kranten hebben gezet omdat ze niet langer wensten te leven met een 
God die tsunami’s toelaat, de dood van kinderen, de aftakeling door kanker en 
wat al niet meer. In deze dagen klinkt vaak ook nog dat Hij zijn zoon Jezus 
liet lijden! ‘Weg met zo’n God; ik wil er niks meer mee te maken hebben!’ 

Job (detail) Gonzalo Carrasco (Mexico 1859-1936)

In storm en wind
(Job 38, 1.8-11)

Job, die 
van heerboer armoedzaaier werd 
van gelukkig getrouwd weduwnaar 
van trotse vader kinderloos, 
pijnigde zijn hersenen dag en nacht 
met de vraag: waarom dit lijden, 
waarom ik, waaraan verdiend?

Toen hoorde hij God 
in storm en wind zeggen: 
‘Heb jij water van land gescheiden? 
Heb jij de zee paal en perk gesteld? 
Heb jij de wolken 
in de lucht gehangen 
en met water gevuld? 
Heb jij het leven bedacht?

Toen begreep Job 
dat hij niet vragen moest 
maar vertrouwen mocht. 
En het werd helemaal rustig in hem.

(Peer Verhoeven in Meegaand 1988)
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Keuze van redactie

Gedicht Gedacht

Uit de teksten en beelden die De Roerom worden toegezonden maakt de re-
dactie een keuze voor publicatie. Zij pretendeert niet steeds de beste keuze te 
maken!

Wij dragen ’t zijn  
 
Wij dragen ’t zijn in broze vaten, 
want wie we zijn, we weten ’t niet. 
We kunnen enkel achterlaten 
wat iemand niet met ogen ziet:
 
de liefde die we ooit eens gaven, 
de dankbaarheid om ’t levenslicht, 
de vreugd van iemand die we laven, 
de woorden van een klein gedicht,

want of we ooit hier echt beminden, 
heel zeker weten we dit niet, 
we kunnen enkel trouw betrachten

dat we een anders leed verzachten 
en voor elkander teder zijn.
Voor meer is ’t leven veel te klein.

Adeleyd 

Mens 

Uit Adam geschapen en 
nakomelingen van Adam zijn wij 
onafhankelijk van elkaar en toch 
met elkaar verbonden zijn wij. 

Uit Adam en Eva gekomen 
zijn wij niet minder 
en niet meer; 
altijd gelijk zijn wij. 

Onze moeder is Eva 
en ons huis de aarde 
Voor elkaar en altijd 
van één moeder zijn wij.
 
Mozes, Jezus en Mohammed 
zijn onze profeten. 
Bijzondere schepselen van 
een en dezelfde God zijn wij.
 
Onder blauwe hemel 
een tijdje uit elkaar 
onderweg naar onze schepper, 
vandaag of morgen zijn wij. 

Tegen de tirannie, 
ongelijkheid en oorlog. 
Als een ijzeren vuist tegen 
dat allemaal, samen sterk zijn wij.

Wij haten ongelijkheid, 
racisme en klasse 
Vrede is onze missie, 
de vogels voor vrijheid zijn wij.
 
Land, ras en kleur 
past nooit bij ons ideaal. 
Elkaar liefhebbend, met of 
zonder kleur voor elkaar zijn wij. 

Lijdt iemand pijn, 
voelen wij met hen mee 
Verdriet en rouw om een ander, 
gevoelig zijn wij.
 
Als wij een ongelukkige 
gelukkig zien, zijn wij dat ook. 
Vol empathie voor jou, voor hem 
en voor haar zijn wij.

Abdelrafur Gori, 2013

Om elkaar

Behoed ons zegen ons
bewaar ons,
Gij, die ons hebt toegekeerd
naar elkaar, om elkaar
te zegenen, te bewaren,
te behoeden. 
 
Joodse zegenwens

Allround schaatsen

Allround schaatsen is heroïek,
zoals de meerkamp bij de atletiek.
Wat is het dan toch 
een vreemd gedoe, bij de 
internationale schaatsbond ISU.
Een voorstel van onze Ireen,
Europees kampioen in 
Heerenveen, om allround 
schaatsen ook voortaan
naar de Olympische Spelen 
te laten gaan wordt door 
ISU-voorzitter, een Italiaan,
geschoven naar de lange baan.

Anne Franken 2013

Alles behalve de liefde 
 
Ego: 
Opgedonderd. Weg met jou. 
Ego:
Ik heb het gehad met jou.
Ego:
Jouw plaats is op het kerkhof.
Ego:
Jij bent niet langer mijn bezit.
Ego:
Voor jou meteen een ander.
Ego:
Moet je zien, wie wil jou nou?
Rechter:
Eerlijk zult u alles delen!
Ego:
Nooit, alles is van mij.
Zij: 
Alles, behalve de liefde.

Frans Boddeke CSsR 

Wie weet wat dit is?
(© Foto: Toon van der Heijden)

Paarden hinniken, koeien loeien,
katten miauwen, eenden kwaken,
slangen sissen en vogels zingen - 
en toch mag muziek een typisch 
menselijk fenomeen heten.

(Gelezen in Open Deur, jan.’13)
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Rob van der Zwan

Het roer gaat om

Zijn er dan tekenen in de tijd die deze ver-
wachting rechtvaardigen? Je zou eerder 
zeggen dat er zich een dermate kritische 
massa aan problemen in het kerkelijke be-
leid heeft opgehoopt dat het zou bevreem-
den wanneer het roer niet omgaat. De 
pauskiezers zullen de druk ongetwijfeld 
voelen - of hebben gevoeld: wellicht is de 
nieuwe paus al bekend, wanneer u dit leest 
- op een historisch kruispunt te staan.

Desastreus
Continuering van het huidige kerkelijke 
beleid zal op termijn voor de r.-k.kerk in 
het westen desastreus uitpakken. De am-
bivalente reactie van het Vaticaan op de 
misbruikschandalen weegt zwaar in de 
kritische massa aan problemen. Als die 
halfhartigheid blijft, dan zullen misbruik-
schandalen de boventoon blijven voeren 
in het kerkelijk nieuws. Aanvoerlijnen 
daarvan lopen dan niet meer vanuit Eu-
ropa of Amerika, maar vanuit Latijns-
Amerika of Afrika; in mindere mate Azië. 
Daarnaast rommelt het in het Vaticaan, er 
zou sprake zijn van een machtsstrijd.

Dom dom dom
Het viel de afgelopen weken op dat reac-
ties op het aftreden van de paus in de Ne-
derlandse media soms tenenkrommend 
waren. Journalistiek en ‘infotainment’ 
gaan in elkaar over. Er gelden andere re-
gels wanneer nieuws geduid wordt door 
een journalist, columnist of presentator of 
wanneer een persoonlijke mening wordt 
afgescheiden die niet gebaseerd is op ac-
tuele kennis of onderzoek. Als dat laatste 
gebeurt voor een groot forum - zoals we 
hebben kunnen zien op tv bij De Wereld 
Draait Door, EenVandaag of in een column 
in de Volkskrant van Bert Wagendorp - 
dan ontstaat er een gênante situatie. In de 
verslaggeving over de abdicatie wemelde 
het van de dommigheden schreef Elma 
Drayer in Vrij Nederland van 23 februari. 
In hetzelfde blad liet ook Stephan Sanders 
zich hierover kritisch uit. Zo hebben zij 
de eer van de Nederlandse media gered, 
zullen we maar denken.

Smeuïg nieuws
Nog iets anders is dat nieuws over de r.-k. 
het momenteel ook niet nodig heeft pu-
beraal opgeleukt te worden. Het is vanuit 
zichzelf al interessant genoeg en regelma-
tig zelfs smeuïg te noemen. Opmerkelijk 
is het bericht dat op 22 februari 2013, en-
kele dagen voor het aftreden van de paus, 
in diverse internationale media verschijnt 
over een ‘schokkende’ interne reportage 
door een onderzoekscommissie die mede 

Een paus treedt af en een nieuwe treedt aan. En het roer gaat om … Hiervan is 
Rob van der Zwan overtuigd, omdat het niet anders meer kan! 

van invloed zou zijn geweest op de beslis-
sing van de paus om terug te treden. Het 
Katholiek Nieuwsblad schrijft er dit over: 
Volgens het uitgebreide artikel in La Re-
pubblica zouden de kardinalen de paus 
hebben geattendeerd op het bestaan van 
facties - agerende groepen (De Roerom) - 
binnen de Romeinse Curie, waaronder een 
zeer krachtige die ‘wordt verenigd door 
seksuele oriëntatie’. Enkele leden daarvan 
zouden gevoelig zijn voor ‘beïnvloeding 
van buitenaf’ vanwege hun activiteiten. 
De rapportage zou de paus dermate ge-
schokt hebben dat het hem zou hebben 
gesterkt in zijn overwegingen om het 
ambt neer te leggen. 

Het roer gaat om
Curieleden die de herenliefde bedrijven. 
Mocht het zo zijn, ik vind het prima. 
Maar het beeld van vrijende kardinalen in 
het licht van de kerkelijke leer die op dit 
punt zo afwijzend is, zet de geloofwaar-
digheid van Vaticaans beleid natuurlijk 
extra onder druk. 
Het roer gaat om. Hoewel ik niet geloof 
dat een nieuwe paus per terugwerkende 
kracht alsnog het gedachtegoed van de 
Acht-Meibeweging gaat invoeren. Ook 
verwacht ik niet dat een nieuwe paus een 
nieuwlichter zal zijn. Maar het roer gaat 
om. Diverse thema’s van de kerkelijke leer 
en Vaticaans beleid sinds het aantreden in 
1978 van de voorganger van de aftredende 
paus staan bloot aan enorme spannings-
velden. Met de sociale media - nu zelf ook 
omarmd door het Vaticaan - maakt eniger-
mate transparante publieke verantwoor-
ding steeds meer onontkoombaar en dit 
wordt de opmaat tot veranderingen. 

Kruis met corpus in het Duitse dorpje Orsbach (© Foto: Ad Wagemakers)

paasbest 

onverwacht, 
een verlanglijstje opstellen 
niet in november,
deze keer in februari

het voortijdig vertrek van de paus 
geeft er aanleiding toe, 
biedt perspectief voor de toekomst, 
wat voor één?
dure woorden, grote belangen, 
politieke invloed, mentale overheersing
blijft dat de kern van het pausschap?

of wordt ‘t de lang verwachte restauratie, 
restauratie die teruggaat naar de bron: 
alles weggeven, alles achterlaten,  
loslaten van materieel bezit, 
idealen volgen om een betere wereld 
dichterbij te brengen 
en houvast aan spirituele rijkdom, 
‘n kerk bouwen van mensen-in-beweging

de boodschap van een intermediair 
tussen hemel en aarde 
is even simpel als helder: 
erzijn!   
  
erzijn om 
mensen te inspireren, te bemoedigen,
waardoor ze kracht hervinden 
om hun leven te kunnen leven, 
om de rug te rechten 
van wie krom staan van ellende, 
van verdrukking en vernedering 
om uit te nodigen tot respect voor leven 
en vergeving voor wie in de fout ging

er is moed voor nodig, 
wijsheid en durf 
om - opgewekt - 
het roer om te gooien: 
Pasen op zijn best!

Ad Wagemakers



9DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 7 n MAART 2013www.deroerom.nl

Toen Pius tegen de zestig stopte als redac-
teur bij uitgeverij Gooi en Sticht tekende 
ik hem in het boek Van horen en verstaan 
als een mooi product van zijn ouders. Van 
zijn vader die een vrome Vughtse onder-
wijzer was: ‘stammend uit een geslacht 
van timmerlieden en kleine aannemers’. 
En van zijn moeder, dochter van een her-
bergier, die door het huwelijk ‘heimelijk - 
en niet zelden openlijk - verguld was met 
de status die haar in de schoot geworpen 
werd’. Kijkend naar Pius zag je soms zo-
zeer die twee polen dat je er pijn van in je 
ogen kreeg: een kleine man op degelijke 
bijbelse sandalen en dan weer naast zijn 
schoenen van pure ijdelheid. Het paste 
hem allebei, het vloekte niet, maar hij 
moest voor zijn dood wel uitzoeken wie 
hij nou echt was. En wie de anderen wa-
ren. En wie God. En wie de duivel. Een le-
venslange zoektocht.

Mijn vrouw Therese en ik kregen bijbel-
les van hem. Eerst op De Hooge Berkt, 
toen in de abdij van Koningshoeven, toen 

het daar ‘te koud werd voor zijn knoken’ 
in de verzorgingshuizen Sparrendaal bij 
Vught en tenslotte in het Tilburgse Notre 
Dame bij ons tegenover aan de Bredase-
weg. Pius vertelde ons de verhalen van de 
bijbelse aartsvaders alsof hij met ze op de 
lagere school van zijn eigen vader had ge-
zeten. Van Abraham die in de zoektocht 
van zijn leven wel tot tien keer beproefd 
moest worden voor hij snapte waar het in 
het leven over gaat. Van Isaac die bij zijn 
geboorte genoemd werd ‘Hij die lacht’. 
Maar wat viel er God nog aan toe voor 
die jongen te lachen. Toch zeker niet om 
die vader van hem met dat roestige mes. 
En Isaac bleef maar lachen tot hij na een 
lang leven ontdekte dat hij niet zélf moest 
lachen, maar dat zijn naam was ‘Hij die 
de lach brengt, hij die zorgt dat ánde-
ren kunnen lachen’. Therese kon als ver-
telster ademloos naar hem luisteren. Ik 
wierp nog een keer tegen dat een vooraan-
staande pater dominicaan niets van deze 
manier van bijbellezen moest hebben. 
‘Maar’, zei Pius, ‘die zijn hun leven lang 
al inquisiteur geweest’.

Therese vertelde dat verhaal van Isaac in 
de versie van Pius op De Moria, een op-
vanghuis voor jonge ex-gedetineerden op 
zoek naar een nieuwe plek in de samenle-
ving. Na de dood van Therese schreef een 
van die jongeren mij een briefje waarin 
stond dat dit verhaal een keerpunt in zijn 
leven was geworden. Was het de zoek-
tocht van die ouwe Isaac, verwoord door 
de zoekende monnik Pius, die in die jon-
gen de hoop, ja de overtuiging had geves-
tigd dat hij er zijn leven lang over mocht 
doen; over zoeken, over zijn kop stoten, 
over zeven maal het roer om, over vallen 
en opstaan en nog steeds niet uit de gratie 
van God vallen? En was de ouwe monnik 
zo de inquisiteur te slim af geweest?

Nog niet zo lang geleden had Pius me 
vaak vergeefs op de voicemail ingespro-
ken, maar ik had het gemist. Ik was uit-
geluisterd, ik wou weer gaan leven, aan 
mezelf denken zoals dat in tijden van 
rouw zo vaak wordt geadviseerd. Toen 
kreeg ik een boos briefje van Pius met de 
vraag of onze vriendschap eigenlijk nog 
wel iets voorstelde. Ik was woedend. Ik 
ben meteen naar hem toe gefietst en heb 
hem voor mijn gevoel uitgescholden voor 
van alles en nog wat. Hij was verbaasd 
dat ik zo kwaad was. Terwijl hij toch al-
leen maar bij mij wou uitzoeken wat hij 
zelf al heel zijn leven aan het uitzoeken 

was. Namelijk of onze vriendschap echt 
was, zo echt dat zij niet met die nepman-
tel der liefde bedekt hoefde te worden. Ik 
was ontroerd dat hij, zo oud al, nog steeds 
wilde weten of onze vriendschap status 
was of in alle eenvoud de waarheid zelf 
en niets dan de waarheid. Hij stierf met 
de woorden van Johannes van het Kruis 
op de lippen ‘Gaandeweg loop ik naar een 
liefde’. Daar gaat ie: stokouwe goeie Pius. 
Op bijbelse sandalen, niet ernaast, maar 
helemaal erin. En God zegt: ‘Laat hem 
maar schuiven’.

Adri Bosch

Monnik tussen status en eenvoud

In het Tilburgse woonzorgcentrum Notre Dame overleed op 22 februari broe-
der Pius Drijvers, telg uit een oer-Brabants geslacht van bouwers. Pius is ach-
tentachtig jaar geworden. Adri Bosch heeft hem indringend meegemaakt als 
bijbels gesprekspartner en vriend. Hij schrijft over Pius. 

Pius Drijvers, monnik

1944 ingetreden bij de communiteit
 van abdij Koningshoeven
1946 monastieke geloften afgelegd
1949 priester gewijd
1956 stichter en eerste overste van
 abdij O.L.Vr. van Victoria (Kenia)
1965 met enkele jonge collega’s
 stadsmonnik in Eindhoven
1975 toegetreden tot de Gemeenschap
 De Hooge Berkt te Bergeijk, waar 
 hij zich zijn roeping als leraar
 van de Schrift bewust werd
2000 teruggekeerd op Koningshoeven 
2007 vanwege een hartoperatie 
 verhuisd naar verzorgingshuis 
 Sparrendaal te Vught
2008 opgenomen in woonzorgcentrum
 Notre Dame te Tilburg: ‘De grote
 laatste levensles van alles 
 loslaten’.

 Gegevens ontleend 
 aan het gedachtenisprentje
 van Pius Drijvers. P.V.

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

Het sterkt me te weten dat er een Liefde 
is die hemel en aarde en alle levende we-
zens ten diepste doordríngt en leven geeft.
(Claire Vanden Abbeele Op weg naar je ware 
zelf, 2009)

Het verrijzenisgebeuren, ingezet met het 
getuigenis van enkele vrouwen, wordt 
voorafgegaan door ontgoocheling, teleur-
stelling en verlatenheid van mensen rond 
Jezus die zich van hem heel veel had-
den voorgesteld. Zijn vrienden hadden al 
het hazenpad gekozen toen hij even bui-
ten de stad werd opgepakt. Het Emmaus-
verhaal - momenteel erg ín - vertelt over 
mensen die zich rond Jezus van Nazaret 
een heerlijke toekomst hadden gedroomd 
maar door zijn dood terugzijn bij minder 
dan af; in zak en as verlaten zij de stad en 
gaan - wat levensmoe en versuft - op weg, 
terug naar het alledaagse thuis in Em-
maus. Meer dan één verhaal vertelt over 
Jezus’ volgelingen in de eerste tijd na zijn 
heengaan. Alles speelt zich weliswaar nog 
in de kolkende stad af, maar achter geslo-
ten deuren en ramen.

Knagende wanhoop
Het lukt ons niet of nauwelijks onze eigen 
tijd en de crisissfeer die nu heerst goed 
te analyseren. Daarom moeten we ons 
niet voorstellen precies te kunnen invoe-
len wat er zich destijds heeft afgespeeld 

in hart en ziel van de mensen die alles in 
Jezus zagen, toen hij als staatsgevaarlijk 
werd opgepakt en als een godslasterlijk 
individu terechtgesteld. Toch moet het 
verhaal over de vrouwen die Jezus’ graf 
leeg aantreffen, gelezen en begrepen wor-
den tegen de achtergrond van een wan-
hoop en frustratie die knagen aan de wor-
tels van het mensenbestaan, de zin van 
het leven verduisteren en doen twijfelen 
aan een zinnige bedoeling en gelukzalige 
bestemming ervan. Wat de vrouwen dank-
zij Jezus ervaren is de ‘rebirth, de weder-
geboorte’ van hoop en vertrouwen door 
kwaad en dood heen.

Hoop hervonden
Er wordt vaak gevraagd wat er eigenlijk 
met dat graf en met de opstanding van Je-
zus gebeurd is. Het geijkte antwoord is, 
dat er niemand bij was en dat over het 
hoe en wat niets wordt vermeld. Toch is 
de werkelijkheid waar het verhaal over 
gaat heel duidelijk: de vrouwen van wie 
verteld wordt dat ze tot het laatst toe op 
de Calvarieberg zijn gebleven en Jezus 
hebben zien sterven, - dat zij ook de eer-
sten zijn die niet ‘in kwaad, graf en dood 
berusten’, de eersten die de hoop niet op-
geven maar hervinden. Voorgeleefd door 
Jezus van Nazaret geven zij de hoop op 
zin en bestemming van het leven en van 
hun doen ten goede, hun geloof in de 
liefde niet op. Zoals kort na het ellendige 
midden van de vorige eeuw een Duitse 
vrouw tegen alles in toch beleed:

Een oervertrouwen in mij zegt me, 
dat het leven een zin heeft en dat ik 
ondanks alles daaraan deel heb. 
Een stroom van liefde 
draagt uiteindelijk de wereld 

en die stroom is er ook voor mij,
 al zie en voel ik het misschien niet. 
(Dorothee Sölle). 

En niet in een kerk of klooster maar op 
de podia heeft deze liedtekst van Liselore 
Gerritsen lang voor ontroering gezorgd.

’t Is waar: om je liefde vast te houden, 
moet je wel geloven, moet je vertrouwen. 
Maar ze komt pas dan in je leven,
als je de hoop niet hebt opgegeven. 
Geloof, hoop en liefde - 
en de meeste van deze is toch 
de hoop op geloof in de liefde.
(Liselore Gerritsen) 

Pasen voorbijgeleefd
Hoop doet leven, - de hoop verloren is 
alles verloren; en ‘waar het visioen ver-
bleekt, daar verwildert het volk’ waar-
schuwt de oude bijbel en wordt op de 
dag van heden vaak herhaald. Pasen is 
het feest van de hoop, van het geloof dat 
liefde sterker is dan haat, het vertrouwen 
dat goeddoen en kwaadlaten zin heeft, 
dat uiteindelijk het leven sterker is dan 
de dood. Maar het heel grote gros van de 
Nederlandse bevolking blijkt inmiddels 
zo goed als helemaal aan Pasen voorbij te 
leven. Het heeft nog wel iets met de haas 
en het ei, maar de overgrote meerderheid 
komt allang niet meer verder dan een 
blanco longweekend, dat als niemands-
land door de machtigen geleidelijk steeds 
meer is bezet met shows en sport, met 
commercie en veel drukte. 

Die oerintuïtie
Is met het feest ook de diepmenselijke ver-
wachting verdwenen, dat het goede sterker 
zal blijken dan het kwaad en dat goeddoen 
echt zin heeft? Is in onze wereld de oerin-
tuïtie vervlogen die een bezielende vrouw 
als Claire Van den Abbeele uitspreekt: dat 
mijn ware identiteit méér is dan ik ben, 
ligt voorbij de grens van tijd en ruimte? 
En dat de echte waarde van mijn doen 
en laten niet alleen en op de eerste plaats 
wordt bepaald door wat het oplevert, welk 
aanzien het verschaft. Een groeiend aan-
tal dichters en denkers getuigt de laatste 
jaren dat ‘tijdelijk’ het niet uithoudt zon-
der besef van ‘eeuwig’ - dat ‘de aarde’ niet 
kan zonder ’t visioen van ‘een hemel’ - dat 
zonder begrip voor ‘oneindig’ er geen vre-
de met ‘eindig’ blijft.
 
Ik zou willen dat mensen 
hier meer voor open stonden, 
want hierin zou wel eens de redding 
van onze wereld kunnen liggen. 
(Ernst Jansz, bioloog en ex-lid Doe Maar, 
2005) 

Een zaligmakend Pasen toegewenst

Peer Verhoeven

Een zaligmakend Pasen

Licht en warmte door kil en duister heen (© Foto: Ad Wagemakers)



11DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 7 n MAART 2013www.deroerom.nl

Redactie

De Paaskaars

Blijf bij me, Kruisweg naar Marcus
beeld Gerard Ursem, tekst Margreet Spoelstra  

muziek Jos Lamboo
Uitgave: Stichting Docete, Utrecht 

(030) 293 68 07; www.docete.nl

Pasen is in aantocht. Ik denk dan elk jaar terug aan Pasen 1975. We hadden een oud-
missionaris als pastoor. Hij ging voor in Paaswakeviering. De paaskaars werd toen achter 
in de kerk ontstoken in een nogal donker halletje. Onze voorganger had er moeite mee 
de paaskaars aan te krijgen. Dit inspireerde een medeparochiaan tot het volgende gedicht 
(1975). Die pater en parochiaan zijn allang overleden. Deze herinnering aan hen heb ik al 
die jaren bewaard en wil die nu graag met anderen delen. Allen een Zalig Pasen gewenst. 
Jan de Vroedt, Hardinxveld-Giesendom 

Pasen op een laag pitje 
  
‘Van donker naar licht’ 
stond in het boekje.
Het koor opgesteld, 
zong in een hoekje...

Hoe machtig, o Heer, 
Uw Naam allerwegen.
De Pater bad voor de kaars 
om een zegen!

‘Van donker naar Licht’, 
de kaars moest nog branden.
De Pater, bejaard, 
maar geen trillende handen,

bracht het vuur 
van onder naar boven.
Het koor begon opnieuw 
de Schepper te loven!

 

‘Van donker naar Licht’ 
keken honderd paar ogen
naar de pit van de kaars, 
die stond te zieltogen.

De Pater bad voort, 
maar had niet in de gaten: 
z’n kaars was bezig 
het leven te laten.

Het ‘Lumen Christi’ 
met dank aan de Heer
klonk telkens hoger, 
we zongen drie keer.
 
‘Van donker naar licht’
Had de kaars hierop gewacht 
dat hij nù moest branden 
in deze Paasnacht?

Blijf bij me
want de dag versmalt;
nog even en de nacht
zal het licht verjagen,
 
blijf bij me
als je kunt.

help me het zwart 
te verdragen,
hou de nacht 
met me uit.

Zing me
liedjes van liefde
vertel me
verhalen van licht

en
als je kunt

dat na de nacht
de morgen komt.

Margreet Spoelstra

 

‘Van donker naar Licht’
en dit was zijn kans,
ontplooide de Kaars 
zijn ‘gouden glans’.
 
‘Van donker naar Licht’
heel aarz’lend ontplooid
nu met een Ode aan Jou
zij Je hiermede getooid.
 
O, Kaarslicht 
schoner dan bij dagen
als Lichtpunt 
in een duisternis.

Hoe zou 
ons Paasfeest kunnen slagen
Wanneer er toch 
geen Kaarsje is!
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De leefbaarheid in Gemonde, een van 
de oudste kerkdorpen in Brabant, wordt 
ernstig bedreigd. Binnen enkele jaren 
wordt de kerk gesloten. Zo verdwijnt een 
van de laatste ontmoetingsplekken voor 
de inwoners van dit dorp en dreigt de 
teloorgang van een paar gezichtsbepalende 
monumenten. 

Tot verzet gedwongen
De Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde 
probeert het tij te keren door plannen te 
ontwikkelen voor een multifunctioneel 
dorpscentrum waarin kerk, pastorie en 
pastorietuin organisch zijn opgenomen. 
Gezamenlijke ondersteuning door gemeen-
tebestuur en bisdombestuur is onontbeer-
lijk. De eerste haakt echter af omdat men 
het onverantwoord vindt in deze crisistijd 
te investeren en in het bisschopshuis in 
Den Bosch schuift men iedere verantwoor-
delijkheid van zich af. Vele Gemondenaren 
voelen zich gedwongen in verzet te komen 
en de Leefbaarheidsgroep neemt  het voor-
touw. Zij zoeken geen onnodige conflicten. 
Zij streven naar een royale samenwerking 

tussen gemeente, bisdom en inwoners van 
Gemonde om op een respectvolle manier 
een gezamenlijk probleem op te lossen. 
Dit doet echter niets af aan de noodzaak 
om hun ongenoegen op duidelijke wijze 
publiek te maken.

Terugverwezen
De teleurstelling voor Gemonde begon bij 
woningcorporatie Huis en Erf. Wegens 
reorganisatie werd alle medewerking aan 
de plannen voor Gemonde gestopt. Op 29 
maart 2012 werd de visie op een multi-
functioneel dorpscentrum in een informa-
tieve raadsbijeenkomst op het gemeente-
huis gepresenteerd. Bewondering en lof bij 
alle partijen. Hoe vals klinkt nu de nagalm 
daarvan. Want waar was de politiek toen 
op 6 juli 2012 het College van B en W liet 
weten dat er geen geld meer was om te 
investeren in de Gemondse plannen. Het 
voelt niet lekker wanneer je terug verwe-
zen wordt naar ‘de achterste mem’, terwijl 
elders in de gemeente wel Multifunctio-
nele Accommodaties worden gerealiseerd! 
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch maakt 

het helemaal te bont. Het moedigt eerst 
aan om ten koste van veel geld en veel 
energie en tijd van vrijwilligers de plannen 
steeds gedetailleerder uit te werken. En 
dan worden met één brief van de bisschop 
alle hoop en verwachtingen de grond 
ingeboord. 

Verzoek mee te werken
Op 13 december 2012 deed de Leefbaar-
heidsgroep Gemonde in een brief aan 
bisschop Hurkmans het verzoek om ‘als 
een betrouwbare partner in een drie-
partijen-overleg tussen gemeente, bisdom 
en leefbaarheidsgroep’ daadwerkelijk mee 
te werken aan de plannen voor herbestem-
ming van kerkgebouw, pastorie en tuin 
binnen het kader van de plannen voor een 
multifunctioneel dorpshart. Het document 
Realisatie Dorpshart Gemonde werd bij de 
brief bijgesloten. Het bevat de uitgewerkte 
plannen voor de verbouwing van kerk, 
pastorie en pastorietuin en alle berekenin-
gen die daar bij horen. Over de plannen 
is twee keer overleg geweest met de heer 
Peter Broeders, econoom-directeur van het 
bisdom. De berekeningen maken duidelijk 
dat zonder een royale steun van het bis-
dom de plannen onuitvoerbaar zijn.

Past niet in het beleid
Op 16 februari 2013 ontving de Leefbaar-
heidsgroep digitaal een antwoord op zijn 
brief geschreven door de heer H. van de 

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde/Redactie De Roerom

Bisdom komt Gemonde niet te hulp

In weekblad De Meierij stond het bericht over de grote zorgen die het kerkdorp 
Gemonde, vlak bij Boxtel en deeluitmakend van de gemeente Sint-Michielsge-
stel, de laatste jaren kent. Deze gemeenschap van iets meer dan 2000 zielen, 
750 postadressen en 265 kinderen op de basisschool, dreigt haar kern - goed-
deels bestaande uit kerk, pastorie, pastorietuin en kerkhof - te verliezen. De 
Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde doet wat zij kan om het beetje kern wat 
er is te handhaven en een mooiere toekomst te geven. Deze actieve gemeen-
schap - met een vanouds gerenommeerde fanfare en landelijke ruiterij - kan 
niet begrijpen hoe wat zij samen voor elkaar hebben vergaard en gespaard haar 
nu zomaar ontnomen kan worden.  Zij heeft haar bevindingen tot nu toe in een 
persbericht van begin maart naar buiten gebracht. Het volgt hier.    

Pastorie Gemonde (© Foto: Berna Verhoeven)

Monseigneur, u kent Gemonde en 
de Gemondenaren ...  U moet zich 
hun teleurstelling kunnen voorstel-
len bij het horen van de reacties 
van uw woordvoerder in het 
overleg met een delegatie van onze 
Werkgroep Dorpshart. Die kunnen 
niet anders worden geïnterpre-
teerd dan dat het bisdom slechts 
geïnteresseerd is in een maximale 
opbrengst van pastorie, tuin en 
kerk. Dat blijkt minimaal tenmin-
ste anderhalf miljoen euro te zijn.
Daarbij komt het gevoel dat de 
gelden en de opbrengsten van de 
stukken land van de Parochieel Ca-
ritatief Instelling, die oorspronke-
lijk voor de noden van Gemonde-
naren vaak door andere Gemonde-
naren zijn geschonken, uiteindelijk 
ook het dorp uitgaan. Gedesillusio-
neerd door deze kille commerciële 
opstelling heeft de delegatie verslag 
uitgebracht aan het bestuur van de 
Leefbaarheidsgroep. (Brief namens 
Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde
aan mgr. drs. A.L.M.Hurkmans 
13/12/2012)
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Poll namens de bisdomstaf. De Leefbaar-
heidsgroep gaat ervan uit dat bisschop 
Hurkmans daar ook toebehoort. Kort sa-
mengevat is het antwoord van de bisschop 
als volgt. De bisschop ziet voor zichzelf 
geen ‘primaire taak’ bij de realisatie van 
de plannen van Gemonde, maar ‘veeleer 
een taak voor de burgerlijke overheid’. Hij 
ziet het als zijn verantwoordelijkheid om 
te zorgen voor een goede financiële basis 
voor het pastoraat, nu en in de toekomst. 
Het spenderen van een deel van het ver-
mogen van de kerkgemeenschap aan be-
houd van de leefbaarheid in Gemonde 
past daar niet in.

Zelf gespaard
De Leefbaarheidsgroep is diep teleurge-
steld en vindt dat de bisschop wel heel 
gemakkelijk wegloopt voor zijn verant-
woordelijkheid. Niet de ‘verloren zoon’ 
maar na 1300 jaar samenleven gaat hier 
‘de vader’ er vandoor en niet met slechts 
een erfdeel maar met alle bezittingen. 
Dit gevoel van onrechtvaardigheid leeft 
onder velen die op de hoogte zijn van of 
vermoedens hebben over het kapitaal dat 
sinds jaren door de Parochiële Charitatieve 
Instelling wordt beheerd. Bovendien is dit 

dóór Gemondenaren vóór Gemondenaren 
bijeen gespaard. 

Onterecht
Binnen enkele jaren wordt de kerk geslo-
ten. De pastorie staat al een half jaar leeg. 
Zo verdwijnt de oudste en een van de laat-
ste ontmoetingsplekken voor de inwoners 
van dit dorp. De gezichtsbepalende ‘monu-
menten’ van dit dorp die met geld van 
Gemondenaren zijn opgetrokken worden 
prijsgegeven aan verval of moeten plaats-
maken voor woningen of andere bouw-
werken. Dit verdient deze oude katholieke 
gemeenschap niet, ook niet wanneer velen 
van hen het instituut r.-k. kerk teleurge-
steld de rug toekeren.

Zo eindigen?
Gemonde is een woonkern met ruim twee 
duizend inwoners die behoren tot de 
gemeente Sint-Michielsgestel. Bouwkun-
dig gezien kun je niet van een duidelijk 
dorpscentrum spreken. Maar de Sint-Lam-
bertuskerk, de pastorie met zijn grote tuin 
en de begraafplaats zijn duidelijk gezichts-
bepalend voor de dorpskern. Ook al zijn 
de huizen niet rondom dit kerkgebouw 
gegroepeerd, al vanaf ongeveer 700 n. Chr. 
speelde het sociale leven van de Gemonde-
naren zich voornamelijk af in en rondom 
een katholieke kerk. Eerst een houten 
kerkje op Den Hoogert en sinds 1924 de 
huidige stenen kerk. Daarom: Gemonde 
is al 1300 jaren een echt kerkdorp. Daar 
komt nu een einde aan. 

Zoals het Plan Dorpshart laat zien, 
staat wat Gemonde aan geld te 
bieden heeft veel te ver af van wat 
het bisdom vraagt. Onderhandelen 
zou tijdverspilling zijn, want het 
biedt ons geen perspectief op een 
bevredigend resultaat. Waarom 
sturen wij u desondanks toch 
ons Plan Dorpshart toe? Omdat 
wij nog altijd de hoop koesteren 
dat het bisdom haar harde, com-
merciële standpunt zal herzien en 
met ons op meer ideële gronden 
naar een oplossing wil zoeken. 
(Brief namens Stichting Leefbaar-
heidsgroep Gemonde aan mgr. drs. 
A.L.M.Hurkmans 13/12/2012) 

Het project Realisatie Dorpshart 
Gemonde, waarin de toekomst van 
de kern van Gemonde geanalyseerd 
en beschreven wordt, is samenge-
steld met subsidie van de provincie 
Noord-Brabant, omvat 5 hoofdstuk-
ken en 6 bijlagen verdeeld over 
24 pagina’s. Het is in opdracht 
van Leefbaarheidsgroep Gemonde 
en met medewerking van velen 
geschreven door ir. Kees Veraa en 
gedateerd op 11 december 2012. 

Informatie over de Leefbaarheidsgroep en 
de plannen voor het dorpshart op www.
leefbaarheidsgroepgemonde.nl. Daar is ook 
de brief aan de bisschop en zijn antwoord 
bij monde van H. van de Poll, secretaris 
van de bisdomstaf, te vinden.

Stichting Leefbaarheidsgroep Gemonde 
Secretariaat: Twijnmeer 39a, 5294 AA 
Gemonde, 06-13252747

In het Dorpshart 2020 wordt
de kerk tot dorpshuis herbestemd
de pastorie tot appartementen
en de pastorietuin tot dorpspark ...
(Realisatie Dorpshart Gemonde p.7)

Schets van het Dorpspark Gemonde (IMOFF Bureau voor stedenbouw b.v. Amersfoort, in opdracht van de 
gemeente Sint-Michielsgestel)

De wonderbare visvangst buitenmuur Lambertuskerk 
Gemonde (© Foto: Berna Verhoeven)

*
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Karlijn Wolsing (26) is podiumkunstena-
res, zangeres, muziektherapeute. Zij ver-
telt in haar middelbareschooltijd gewor-
steld te hebben met de vraag waarom zij 
anderen niet altijd begreep en zichzelf 
vaak niet begrepen voelde. Ze dacht dat 
een studie aan het conservatorium daarbij 
zou helpen. Men was er echter niet geïn-
teresseerd in het hoe, wat en waarom van 
de kunstenaar, maar enkel in het tech-
nisch volmaakte product. Karlijns holisti-
sche kijk op het leven deed haar besluiten 
te stoppen met die opleiding.

Dubbelop communiceren
Woorden kunnen zaken verhullen, het ei-
gen persoontje buiten schot houden. Maar 
de taal van muziek, dans en drama is di-
recter en de boodschap komt middels die 
taal veel directer binnen bij een mens. Be-
nieuwd naar de speelruimte tussen haar-
zelf en de ander, is muziek haar tweede 
taal geworden, al voelt ze nog altijd een 
behoefte om met woorden te verduidelij-
ken wat ze met muziek had willen zeg-
gen. Ze denkt dat uit haar studie voor mu-
ziektherapeute dat ‘dubbelop’ communi-
ceren is blijven hangen. Om te checken of 
haar boodschap verstaan is.

Ruimte scheppen
Het speelveld tussen haar en de ander 
blijft Karlijn fascineren. Mensen kunnen 
elkaar ruimte ontnemen waardoor de an-
der in ademnood komt. Daarover kun je 
praten, maar ook met muziek communi-
ceren. Ze geeft het voorbeeld van een do-
minante vrouw die maar niet begreep dat 
ze mensen wegdrukte; want dat wilde ze 
helemaal niet. Maar de groep met wie ze 
muziek ging maken legde ze meteen haar 
ritme en tempo op; de anderen konden 
haar volgen of zich afzijdig houden. Van 
zo’n directe communicatie schrik je. Kar-
lijn wil mensen helpen voor elkaar ruimte 
te scheppen om zichzelf te kunnen wor-
den en liefde te laten groeien; ruimte voor 
verwondering.

Intuïtieve communicatie
Liefde kan gebeuren als mensen daarvoor 
ruimte maken. Pastorale thema’s als ver-
geven, verzoenen, vrede sluiten, bemoe-
digen scheppen ruimte voor liefde, geven 
lucht en bevorderen groei. Deze thema’s 
mogen niet onbesproken blijven of als 
vergeten begrippen genegeerd worden. Ze-
ker niet voor mensen die vinden dat liefde 
ons hoogste goed is en met een hoofdlet-

ter geschreven dient te worden. Het gaat 
er om hoe die thema’s het beste kunnen 
worden gecommuniceerd. Het kan met 
dichterlijke open taal. Maar niet iedereen 
is daarvoor gebekt. Taal kan ook gemak-
kelijk verleiden tot rationaliseren en zwe-
verigheid. Daarmee maak je geen ruimte 
maar timmer je juist dicht. Muziek en 
beeldende kunst brengen intuïtieve com-
municatie op gang. Mij schoot het ver-
haal te binnen van een pastoraal werk-
ster die over haar werk bij dementerende 
bejaarden zei: ‘Ik zit daar stomweg wat 
maria- en kerkliedjes met ze te zingen; 
aan mijn opleiding heb ik niks.’ Karlijn 
zou juist in deze activiteit ruimte zien 
ontstaan voor de ander (Ander); al is het 
misschien alleen in herinneringen. Haar 
ogen zouden met die van de bejaarden 
glanzen!

Het productspook
Toch rijst het spook ‘productgericht’ le-
vensgroot weer op zoals ze dat ingepeperd 
kreeg op het conservatorium. Karlijn ver-
telt het verhaal van een zwaar depressieve 

ken met groepen waarin ook kinderen 
‘met een rugzakje’ - ADHD, autisme e.d. 
- gewoon meedraaien, want ze maken al-
lemaal gebruik van muziek, de tweede ge-
meenschappelijke taal.

Wat tegenzit
Karlijn treedt ook op met een programma 
waarin ze ontroerend en ontwapenend 
open muzikaal verhaalt wat met haar ge-
beurt o.a. rond de ziekte van haar moeder. 
Maar ze zet de diepe zielenroerselen van 
mensen die van elkaar houden niet zo te 
kijk, dat toeschouwers zich generen. Ze 
nodigt hen juist uit ook met hún verhaal 
te komen; al is het maar onderweg van 
het theater naar huis.
Karlijn merkt dat de wind in twee richtin-
gen tegenzit. Op theaterwerk wordt sterk 
bezuinigd en in onderwijs en zorg wordt 
alles weggesneden wat niet tot zichtbare 
resultaten leidt. We leven in een wereld 
waar de ander steeds meer uit beeld raakt 
en mensen zich op zichzelf teruggewor-
pen voelen. Karlijn weet intussen wat zij 
voor anderen en wat de ander voor haar 
kan betekenen. Ze wil mensen helpen dit 
te ontdekken.

Voor contact: www.karlijnwolsing.nl en 
karlijnos@hotmail.com; haar theatervoor-
stelling 5 april 20.30 u. Maldensteijn, 
Malden.

Henk Peters

Ruimte maken

Ontroerd door haar theatervoorstelling sprak ik met de Nijmeegse artieste Kar-
lijn Wolsing. Zij gebruikt de ruimte tussen haar en de ander niet om tegen-
stellingen maar het gemeenschappelijke te belichten. Ze vertelt dat ze altijd al 
gefascineerd was door de vraag wat zij voor anderen kan en wat anderen voor 
haar kunnen betekenen. 

psychiatrische patiënt die niet 
meer uit bed te branden was. 
Zij werd gevraagd die vrouw 
uit bed te krijgen door samen 
muziek te maken. Het werd 
muziek die verhalen opriep 
en bij de vrouw ruimte maak-
te om op verhaal te komen. 
Maar ze bleef (nog) in bed. 
De inbreng van Karlijn haalde 
in dit geval dus niks uit, vond 
de instelling. Karlijn denkt 
hier anders over. Zij ziet haar 
werk als meer dan targets en 
economisch verantwoorde 
resultaten behalen. Ze heeft 
met een vriendin een bedrijf-
je opgezet, gespecialiseerd in 
communicatie middels de taal 
van muziek, dans en drama. 
Zij wil vooral communiceren 
over wat op het speelveld tus-
sen mij en de ander (Ander) 
lucht geeft of deze juist ont-
neemt. Dit gebeurt in settings 
rond identiteitsontwikkeling, 
normen en waarden op scho-
len, in het gevangeniswezen, 
parochies, verzorgingstehui-
zen, ziekenhuizen, kloosters; 
met volwassenen maar ook 
met kleine kinderen. Karlijn 
geeft een voorbeeld van wer- Karlijn Wolsing (© Foto: Jan Wolsink)
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Mirjam Dirkx

Kruisweg Levensweg

Johan Wijne werkte in het onderwijs. Schilderen was zijn hobby. Na zijn 
pensioen volgde Johan de kunstacademie in Eekloo (B). De hier afgebeelde 
kruisweg uit 1994 was zijn eindexamenstuk. Door het initiatief van de plaat-
selijke pastoor kwam de kruisweg terecht in het stiltecentrum van woon-
zorgcentrum Emmaüs in IJzendijke, Zeeuws-Vlaanderen. Bij deze kruisweg 
van Johan Wijne schreef Mirjam Dirkx korte meditatieve teksten. Vanuit De 
Levensboom verzorgt zij cursussen en bezinningsdagen rond meditatie en 
inkeer. Bij Kruisweg Levensweg ontwikkelde ze een serie meditatieve bijeen-
komsten die op verzoek kunnen worden aangepast. Ook is er een boekje met 
tekst en afbeelding. www.delevensboom.net

Bij de rechter

Durf ik jou te zien, 
zonder oordeel, 
zonder af te keren, 
zonder me 
schoon te praten? 
Durf ik jou te zien 
zoals jij bent?

Je kruis dragen

Welk kruis 
kreeg ik 
te dragen?

Aangeraakt

Hoe kan ik 
het beeld 
van jouw gezicht 
bewaren 
als er 
geen woorden 
meer zijn?

Bezweken

Raakt het mij 
als ik 

een ander 
zie 

lijden?

Gestorven aan een kruis

Het laatste woord: 

In jouw handen 
mijn geest

In het graf gelegd

Wachten in de aarde. 

In doeken gewikkeld 
net als 

in het begin. 

Is er begin 
in het einde? 

Johan Wijne
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Op Hemelvaart is er geen therapie, maar 
op vrijdag wel. Je kunt niet zomaar weg-
blijven. Enkele revalidanten weten dat het 
personeel het goedvindt om niet te komen 
revalideren. Zij reppen nergens over en 
blijven dan thuis. Met mijn brief bewan-
del ik de formele weg. Een verschil in 
aanpak. Voeren de revalidanten die niets 
vragen wèl de regie over hun zorgplan en 
ik niet? Dergelijke verschillen tussen reva-
lidanten zijn er vaker. Wat zegt dat over 
‘de regie voeren?’ 

Twee momenten
In ons allereerste gesprek verzekert de re-
validatiearts mij dat ik niets cadeau zal 
krijgen. Met dit gesprek begint mijn be-
handeling. Eerst op grond van een voor-
lopig zorgplan. Later stelt het Multi Dis-
ciplinair Overleg samen met mij een de-
finitieve aanpak vast. Mijn behoeftes en 
hulpvragen staan centraal. Zes maanden 
gaat de behandeling duren. En mijn regie-
voering? Ik herinner me twee momenten, 
waarop ik ‘de regie nam’. Een keer toen 
ik een verpleegkundige om hulp vroeg. In 
het Stiltecentrum was het helemaal niet 
stil, als ik er gebruik van wilde maken. 
Een andere keer gaat het om het regelen 
van psychologische begeleiding voor mij. 
‘Regie nemen’ komt dan neer op een pro-
bleem oplossen.
Maar verder? Als een fysiotherapeut ziet 
dat ik niet goed op het roeiapparaat zit, 
roept hij me toe: ‘He, Roest, wil je je rug 
ook naar de kloten helpen?’ Als ik niet 
mee wil doen aan de gezamenlijke werk-
week, dan haalt het personeel me over. 
Niks geen regie. Ik trek een voorlopige 
conclusie: als de aandoening je zo ernstig 
en diep treft dat het om overleven gaat, 
spreek dan niet over de regie-aan-de-cli-
ënt. 

Regie is interventie
In artikelen lees ik voortdurend over ‘de 
regie voeren’. Of over gelijksoortige ter-
men zoals: de patiënt staat centraal; het 
zorgproces in eigen hand houden; voor 
chronische patiënten is het van belang dat 
zij de regie over hun zorg hebben; geen 
dertig verschillende verzorgenden in vier 
maanden tijd aan een bed. En: ‘Mijn gege-
vens over mijn gezondheid staan op een 
pasje. Daar staat mijn dossier op. Ik heb 
het pasje en dus ben ik daarmee baas over 
mijn eigen gegevens. En zo houd ik de re-
gie over mijn dossier.’ (Trouw 4 dec. 2012)
Ik zie dat we het begrip tegenkomen in 
teksten die met macht, regelgeving, beïn-

vloeding en besturen van doen hebben. 
Het is een term voor gebruik in de macro- 
en mesosferen in onze maatschappij en 
samenleving; zoals overheid, maatschap-
pelijke diensten en de gezondheidszorg. 
De regie nemen heeft altijd het karakter 
van een interventie. Het is een ingrijpen 
in processen, waarover geoordeeld wordt 
dat ze verkeerd verlopen. Het is in ver-
sterkte mate de ontwikkelingen naar je 
hand zetten. 

Vaak misleidend
Een cliënt of patiënt die de regie voert? Ik 
vind de term vaak misleidend. Het lijkt 
een deugdelijk begrip maar waar staat 
het voor? Ik voerde niet de regie toen ik 
op die zondagavond naar het ziekenhuis 
ging en voor de operatie de volgende dag. 
De verhouding tussen de neurochirurg 
en mij-met-mijn-kwaal heeft weinig met 
mijn regievoering te maken. Ik had niet 
de regie toen ik een kapje op mijn mond 
kreeg om de narcose in te leiden. Niet 
toen ik overgeplaatst werd van zieken-
huis naar revalidatiecentrum. Niet op de 

Ben Roest

Jij de regie of ik? 

Kan ik de vrijdag tussen Hemelvaart en het weekend daarop thuis blijven? Die 
vraag stel ik in een brief aan de revalidatiearts. Ik wil die dag benutten om bij 
vrienden naar de sauna te gaan en te ervaren of die nog prettig is voor mij, ge-
geven mijn dwarslaesie.

Mick Reijnders 

Zelfrespect

‘Mick Reijnders was een  

bizar en tegelijk bijzonder 

mens. Ik heb een doos vol 

tekeningen van hem en op 

de een of andere wijze ver-

houdt Volwassen zich wel 

tot mijn tekst Met mijn ziel 

onder de arm. Mick is in 

2004, rond de zeventig jaar 

oud, in een hospice over-

leden. Hij heeft levenslang 

de diagnose schizofrenie 

gekregen.’ 

Ben Roest

kamer voor ons vieren. Niet met wie ik 
aan tafel zat. Laten we voor al die situa-
ties het maar niet meer hebben over de 
regie door de cliënt. Kom me niet aan met 
te stellen dat ik de regie voer. We behan-
delen en begeleiden weinig mensen met 
ziektes, aandoeningen en andere proble-
men met de gezondheid door ze de regie 
te geven. De regie geven aan de cliënt is 
niet het doel. Mensen verwachten herstel, 
bescherming, ondersteuning, erkenning, 
welwillendheid, deskundigheid, contact 
en luisteren. Binnen een relatie, een band 
tussen de een die ziet en de ander die 
lijdt.

Het levenseinde
Tot slot nog over de regievoering bij het 
einde van een leven. Een vriendin vindt 
juist dat zij de regie neemt als ze nu de 
keuze maakt over de beëindiging van haar 
leven. Zij heeft de paar onacceptabele si-
tuaties met enkele anderen helemaal door-
gesproken en vastgelegd wat er aan ge-
daan wordt. Vanuit haar autonomie als in-
dividu kiest en bepaalt ze nu. Dat is voor 
haar de regie nemen en hebben. Ik buig 
dat begrip toe naar een ander: bewust of 
onbewust op mensen in je omgeving blij-
ven vertrouwen die me op dat uur waar-
dig omringen bij de voltooiing van mijn 
leven. 
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Sinds vijftien augustus ben ik verhuisd 
naar een populaire wijk waar voor de on-
afhankelijkheid in juli ‘62 veel zigeuners 
woonden. Nu vijftig jaar later wonen er 
alleen nog maar Algerijnse moslims. Mijn 
woning is gevestigd boven ons Steunpunt 
voor mensen in nood: Algerijnen en Mi-
granten komend uit landen beneden de 
Sahara. 

Hun voorouders
De bewoners van de wijk herinneren zich 
die zigeuners nog en sommigen zijn er 
ook afstammeling van. Vandaar dat het 
onthaal van mensen in moeilijkheden en 
zwarte Afrikaanse vluchtelingen en mi-
granten vrij ontspannen is. Ergens herin-
neren zij zich hun voorouders nog en le-
ven als het ware met hen mee toen ook zij 
het moeilijk hadden. Onze vroegere aarts-
bisschop, mgr. Teissier, is hier in zijn jon-
ge jaren kapelaan geweest en hij weet nog 
dat op een gegeven moment zijn moeder 
op een grote binnenplaats in de wijk er 
catechismusles gaf aan donkere kinderen 
met zwart haar en donkere ogen. 

Urbi et Orbi
Zelf voel ik me erg thuis in mijn kleine 
woning midden tussen zigeuners, afstam-

mend van Arabieren. Natuurlijk is er wei-
nig privacy. Wij delen veel dingen samen. 
Op de overloop, juist voor mijn deur op 
de eerste verdieping, doen de vier andere 
bewoners de was en wordt het eten be-
reid. Het gebeurt nogal eens dat ik word 
uitgenodigd om een hap mee te eten. Alle 
conversatie gebeurt in gebroken Arabisch 
en Frans. Ook loopt er zo af en toe een 
Spaanse zwarte haan, kraaiend van ple-
zier, de ene kamer in en de andere weer 
uit.
In het café, precies tegenover ons Steun-
punt, stond op Eerste Kerstdag de interna-
tionale televisie aan en zat iedereen met 
aandacht naar de zegen ‘Urbi en Orbi’ van 
de Paus te kijken. Toch lopen er ook hier 
zwaar gebaarde moslimmannen rond met 
moslim togen, sandalen en te korte broe-
ken. Alles schijnt hier mogelijk te zijn en 
iedereen respecteert de ander. 

Zwartemarkt
Aan het ene eind van de straat is een 
zwartemarkt voor groenten en fruit, maar 
ook drugs; aan de andere kant van de 
straat is de winkel voor bier en wijn. Bei-
de hoeken van de straat worden regelma-
tig gecontroleerd door de politie en dan 
verdwijnt de koopwaar in een minimum 

van tijd in de voorportalen van de huizen 
om die na vertrek van de agenten van de 
overheid onmiddellijk weer uit te stallen!

In discussie
Het is in deze sfeer dat op de goede dag, 
onderweg naar de kraampjes waar aard-
appelen worden verhandeld, een groepje 
mannen mij joviaal toewuifde en riep 
‘leve de christenen’! Ik reageerde ver-
baasd en verbijsterd! Gedurende mijn drie 
en veertig jaar verblijf in Algerije was zo-
iets me nog nooit publiekelijk overkomen! 
Mijn eerste antwoord was dan ook in het 
Arabisch ‘Kul ouahed oua dinou’ wat wil 
zeggen ‘ieder zijn geloof’.
Ze lieten mij echter niet meer los en later, 
verschillende dagen daarna, kwamen ze 
er op terug. In feite bleek het een uitnodi-
ging te zijn om in discussie te gaan over 
wederzijdse waarden en normen. 

Emmausgangers
Dat deden zij, maar ook ik schoorvoe-
tend, al tastend naar een richting. Wij le-
ken bijna op Emmaüsgangers, die elkaar 
uitleggen waarin en waarom we geloven. 
Ook denk ik terug aan wat het Tweede 
Vaticaanse concilie ons zo goed uitgelegd 
heeft: God openbaart zich op vele manie-
ren en ook in allerlei, andere, vormen van 
geloven. En in de brief van Paulus aan Ti-
tus lezen we: ‘De genade van Heer heeft 
zich op verschillende manieren geopen-
baard voor het welzijn van allen.’ Ik denk 
aan de begrafenis van mijn vermoorde 
confraters in de jaren ‘90, toen de mos-
lims bij duizenden uitliepen en riepen: ‘Ja 
dit waren mensen van God in wie wij ons 
volle vertrouwen hebben.’ Iets mooiers 
kan niet van je gezegd worden, maar het 
is wel een enorme opdracht en uitdaging. 

11 januari 2013, Algiers

Broeder Jan Heuft

Leve de christenen

Vooraf aan de Week van de Nederlandse Missionaris, 9 tot 19 mei, houdt Men-
sen met een Missie op 13 april in Den Bosch een inspiratiedag waarop broeder 
Jan Heuft het woord zal voeren. Hij heeft onlangs een zeer hoge Franse onder-
scheiding gekregen vanwege zijn - hun - sociale werk in met name Algerije. 
Begin dit jaar ontving De Roerom een korte brief van hem, waarin hij over de 
verhouding moslims en de christenen spreekt zoals hij deze rond zijn woning 
ervaart.

De wijk Bab el Oued in Algiers waar Jan Heuft woont en werkt

Jan Heuft op de school voor vluchtelingen 
(© Foto: Week Nederlandse Missionaris 2013)
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Ik ken Ed Kronenburg als gedreven dirigent van 
het koor Musica Sacra dat tweemaal per maand 
tijdens de eucharistieviering in de Eindhovense 
Augustijnenkerk zingt. Ik weet dat hij moeite 
heeft met het steeds strengere beleid van de 
kerkleiders. Het mag niemand bevreemden als 
hij hierom zijn activiteiten voor de kerk zou la-
ten schieten en aldus zijn volle agenda wat ont-
lasten. Wat mij interesseert is de vraag waarom 
hij zich toch met hart en ziel blijft inzetten voor 
de kerk.
 
Jeugd
Ed Kronenburg is 27 maart 1949 geboren in 
een groot Eindhovens gezin van acht - later he-
laas zeven - kinderen, van wie hij de middelste 
is. Ze waren kerkelijk zeer meelevend. De Ti-
voliparochie had een goed kerkkoor. De meer-
stemmige zang die het ten gehore bracht pakte 
de zevenjarige Ed helemaal in. Thuis werd er 
tijdens de afwas ook veel gezongen. Op de la-
gere school werd Ed door de leerkracht van de 
derde klas gepaaid voor het koor van de Gerar-
dus Majellakerk. Daar was hij één van de so-
pranen. Maar vóór de hoogmis van tien uur be-
gon, diende hij eerst nog de mis van negen uur 
in het St. Jozefziekenhuis. Terwijl veel mensen 
met zo’n roomse opvoeding zich achteraf over-
voerd voelen en het voor de rest van hun leven 
voor gezien houden, werden voor Ed hier de 
wortels gelegd voor zijn behoefte aan liturgie. 
‘Ik vond het prachtig om de muziek en het ritu-
eel te ondergaan. Je gaat er van houden en wilt 
het niet meer missen.’

Dirigent
Na de middelbare school volgde Ed de kweek-
school, waar muziek een verplicht vak was. 
‘Mijn broer Hans was één van de docenten en 
ik had er blijkbaar aanleg voor. Ik heb erg veel 
van broer Hans geleerd; nu nog steeds! Tijdens 
het vierde leerjaar werd ik al dirigent van het 
koor van de Eindhovense studentenkapel. Daar 
heb ik toen het nieuwe liturgisch repertoire 
opgedaan van Oosterhuis-Huibers. Tijdens de 
kweekschool werd ik al docent aan de muziek-
school in Geldrop en wat later dirigent in de 
Vincentius à Paulokerk waar pater Dusée pas-
toor en dirigent was. Hij had smaak voor mu-
ziek en onder zijn pastoraat kwam het hele sca-
la aan liturgische zangcultuur aan bod: grego-
riaans, polyfoon en Nederlands. Een geweldige 
plek om me als dirigent verder te ontwikkelen. 
Zelf begon ik als hobby in december 1969 met 
het Dietsch Vocaal Ensemble, een vocaal dub-
belkwartet waar ik inmiddels ruim veertig jaar 
dirigent en artistiek leider van ben. We zingen 
zowel wereldlijke als geestelijke vocale muziek 
vanaf middeleeuwen tot heden.’

Kerkeloos
‘Na eenentwintig jaar sloot de Vincentius à Pau-
lo en ik liet een koor van vijfenveertig mensen 
achter. Meteen werd er van alle kanten naar me 
gebeld vanuit andere parochies met het verzoek 
om bij hen dirigent te worden. Maar dat was 
te vroeg. Na de kerksluiting zat ik in een soort 
rouwperiode; ik moest dit afscheid een plek ge-
ven. Daar zat ik dan met kerst in een kerk de 

Joost Koopmans

Met hart en ziel en kritisch

Ed Kronenburg was tot voor kort directeur van de muziekschool Geldrop. Eind augustus 
van dit jaar gaat hij met pensioen. Tot die tijd coördineert hij binnen- en buitenschoolse 
muziekactiviteiten. Daarnaast blijft hij docent muziek en is hij al veertig jaar lang diri-
gent en artistiek leider van het Dietsch Vocaal Ensemble in Eindhoven. 

Boskapel
9 apr. 20.00-22.00 u. Oude-
ren onder ons: wiens zorg?
(024) 356 18 09 (18.15-
19.15); info@boskapel.nl  

Barmhartigheid
27 apr. Landelijke Dag; the-
ma Trouw. (073) 657 70 44; 
secretariaat@
barmhartigheid.nl  

Salesianum
18 apr. 19.30 u.: Film Rab-
bit Hole. (073) 549 56 71; 
osfs@hetnet.nl  

Stoutenberg
10 apr. Vanaf 15.00 u. Koken 
met de seizoenen.
(033) 494 55 00; 
post@stoutenberg.nl  

Franciscaanse beweging
23 mrt. 10.30-00.00 u. Wan-
delen met Franciscus vanaf 
Mariënburg Eindhoven.
(073) 613 13 40; info@
franciscaansebeweging.nl

Sociëteit Tilburg
21 mrt. 10.30-13.00 u. Boer-
ke Mutsaers: De kracht van 
kwetsbaarheid.
(013) 533 20 15; 
info@spirsoctilburg.nl  

Oosters christendom
15 apr.. 19.30-21.30 u. Nieu-
we Kerk Groningen: Refo500 
Debatavond.
(030) 232 69 07; 
secretariaat@oecumene.nl  

Open Deur
Thema maart: Paasnummer.
(079) 362 86 28 (8.30-12.30 
u.); abonnementen@
boekencentrum.nl  

Klooster Wittem
23 mrt. 15.00-19.00 u. Palm-
tocht.
(043) 450 17 41(ma di do); 
n.paffen@kloosterwittem.nl  

Albertinumgenootschap
21 mrt.. 20.00-22.00 u. Do-
minicuskerk. Geld, dans om 
het gouden kalf?
(024) 322 82 85; info@
albertinumgenootschap.nl  
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nachtmis te ondergaan; zonder actieve rol. 
Dit voelde niet goed en ik ging nog maar 
weinig naar de kerk. Liturgisch was het 
een tijd van stilstand, maar onderhuids 
speelde er toch een gevoel van onvrede, 
ik miste iets.’

De seizoenen
‘En juist door mijn kerkeloosheid kwam 
ik er achter wat ik miste: de wisselwer-
king tussen natuur en liturgisch jaar. Nu 
ik de liturgische seizoenen niet meer mee-
vierde, waren de vier seizoenen van het 
jaar voor mij fletser geworden. Door in de 
lente bijvoorbeeld het christelijk paasfeest 
te vieren wordt de lente echt een feest van 
nieuw leven, dat je niet alleen uitdrukt 
met paaseieren, kippen, hazen en bomen, 
maar met existentiële verhalen. Verhalen 
over leven door de dood heen. In de litur-
gie druk je dat uit met muziek en zang, 
met geur en kleur, met woord en gebaar. 
Daar wilde ik mijn talenten weer aan ge-
ven. En hoewel ik de liederen van Ooster-
huis-Huibers en anderen waardeer, zocht 
en vond ik een kerkkoor dat ook polyfone 
zang op zijn repertoire heeft staan.’

Kind van deze tijd
‘Ik zet me dus weer voor honderd procent 
in voor waardige kerkmuziek en draai 
mee met de liturgiegroep van de Augus-
tijnenkerk. Maar ik ben ook een kind van 
deze tijd. Waar ik nu echt met mijn geloof 
zit, weet ik niet meer. Ik voel wel dat er 
meer is, maar of dat nou komt vanwege 
mijn opvoeding of dat het echt van mezelf 
is, kan ik niet doorgronden. Mijn vrouw 
en drie kinderen zijn niet praktiserend. 
Maar mijn jongste dochter die nu tot neu-
rochirurg wordt opgeleid heeft een religi-
euze ervaring opgedaan die mij niet los-
laat. Toen Huub Oosterhuis zeventig werd 
gaf hij samen met zijn kinderen Tjeerd en 
Trijntje een voorstelling met zijn teksten 
waarin allerlei facetten van het leven in 
al zijn dimensies aan bod kwamen. Wij 
maakten het mee en toen wij terug naar 
huis liepen merkte ik dat zij de tranen in 
haar ogen had. Toen ik haar aankeek zei 
ze: ‘Dit is de beste kerkdienst die ik ooit 
heb meegemaakt.’

Kritisch 
‘Wat ik wel zeker weet is dat het steeds 
dogmatischer optreden van de hiërarchie 
niks met God te maken heeft. Het rumoer 
dat de kerk van alle kanten oproept, stoort 
me. Waar is de leiding toch mee bezig? 
Vanuit Den Bosch wordt gezegd dat de 
jeugd alleen maar gediend is met duide-
lijke regelgeving; dus wordt gekozen voor 
de conservatieve koers. Zo wordt de Ne-
derlandse gelovige zijn vrijheid ontno-
men. Maar Nederlanders zijn anders dan 
bijvoorbeeld Indonesiërs. Wij Nederlan-

ders slikken niet alles voor zoete koek; 
ook niet als het uit Den Bosch of Rome 
komt. Geef mij alstublieft een kerkdienst 
waar warmte is, ruimte is, waar welkom 
is.’

Zingen is gezond 
Tot slot vertelt Ed nog iets over zijn hui-
dige muziekactiviteiten op de basisscholen. 
Zingen heeft, vooral bij jongens, het imago 
van ‘dat doe je niet’. ‘Al zingend geef je je-
zelf een beetje bloot en vooral de jongens 
vinden dat niet stoer. Maar zingen is ge-
zond. Stemontwikkeling kan een mens 
veel vreugde geven. Door de scholen word 
ik gevraagd om kinderen van de laatste 
klas te begeleiden bij de slotmusical die ze 
op het eind brengen. Zo’n musical vinden 
ze wel leuk, maar dat het zoveel voorberei-
ding kost vinden ze minder. Dan vraag ik 
of ze weleens naar The Voice kijken. Dat is 
een populair programma onder de jeugd. 
Je kunt je identificeren met de X-factor van 
de jongen of het meisje dat wint. 

Training nodig
Dan vertel ik hoe ze worden voorbereid. 
Ze kunnen niet zomaar een liedje komen 
zingen. Nee, zo’n optreden vraagt trai-
ning van lichaam en geest. Het begint met 
fitness-oefeningen, dan yoga, vervolgens 
krijgen ze te maken met een logopedist, 
een zangpedagoog en dan leren ze ook 
nog hoe je een podium moet bespelen. 
Willen jullie die musical nog?, vraag ik 
dan. ‘Ga dan maar staan, dan gaan we 
eerst lichaamstraining doen!

Ben Strik (© Foto: Tanny van de Ven)

Ben Strik, oud-missionaris in Brazilië 
en onlangs negentig geworden, is be-
zig zijn bewogen en gedreven leven 
te beschrijven in drie delen: Jeugd en 
verzet, Brazilië en Stichtingen in Ne-
derland. De uitgave van het eerste deel 
wordt bespoedigd door de uitnodiging 
van Nationaal Monument Kamp Vught 
aan hem om als gewezen verzetsstrij-
der en gevangene in Vught op 4 mei 
aanstaande daar het woord te voeren 
tijdens de dodenherdenking. Om het 
drukken van Jeugd en Verzet mogelijk 
te maken vraagt hij om de prijs van 
het boek - 500 pagina’s gebonden in 
harde kaft - én de verpakkings- en por-
tokosten vooraf te voldoen: € 25,- + 
€ 7,50. Ben Strik hoopt met de ver-
koop van deel 1 de druk van de twee 
andere delen te kunnen bekostigen. 
‘Voor mij’ schrijft hij ‘betekent dit de 
afronding van mijn leven.’ 

Ben Strik, De Oliepot 9 pl. 7, 4715 PG 
Rucphen; (0165) 34 44 59; benstrik@
planet.nl; Rabobank 10.86.20.948  

Jeugd en verzet

Mozeshuis
Iedere dag Mixen in Mokum: Amster-
dammers en nieuwkomers samen 
een dag op stap. (020) 522 13 05; 
mixen@mozeshuis.nl  

Thomas Oosterhout
Werkdagen 9.30-12.30 u.en 24 mrt. 
14.00-16.00 u. Mariakerk: Expositie 
Veertigdagen. 06-51508680; 
info@levensboom.nl  

Thomashuis Zwolle
25 t/ 29 mrt. 8.30-10.30 u.: Gebed 
en Breakfast (038) 425 44 12; 
thomashuis@kloosterzwolle.nl  

Petrus en Paulus Tilburg
27 mrt. 20.00 u.: Passieconcert. 
(013) 467 05 80; 
info@parochie-petrusenpaulus.nl  

Ignatiushuis
14 apr. 13.30-17.00 u. Vrouwenont-
moetingsdag: Slavernij en wij. 
(020) 679 82 07; 
ignatiushuis@gmail.com  

Klooster Huissen
27 mrt. 21.00 u. Concert Donkere 
Metten. (026) 326 44 22; 
info@kloosterhuissen.nl  
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Berichten

Edith Steinwandeling

Op Goede Vrijdag 29 maart organiseert 
de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden 
(SPV) een 15 km lange pelgrimswande-
ling vanaf de Kapel van O.L.Vrouw van 
Schilberg (vlakbij NS-station Echt) via Ab-
dij Lilbosch terug naar Echt, waar enkele 
monumenten herinneren aan de heilige 
Edith Stein. De tocht heeft als thema Le-
ven ondanks de Lijdensweg begint om 9.30 
u. bij de ‘zeven voetvallen’ naast de ka-
pel van Schilberg aan de Bosstraat 33 en 
wordt om 15.00 u. afgesloten met deelna-
me aan de Kruiswegoefening in de Land-
ricuskerk. Opgave vooraf is niet nodig; op 
tijd aanwezig bij de kapel van Schilberg 
is voldoende. Geen kosten; een vrijwillige 
bijdrage wordt op prijs gesteld. 

Stichting Pelgrimswegen & Wittemer Allee 
32, 6286 AB Wittem; www.spvlimburg.nl 
info@spvlimburg.nl

Hooge Berkt lente 2013

27 maart-1 april Meeleven met Pasen; 10-
14 april Vierdaagse retraite voor beginners 
2, een vervolg op de retraite voor begin-
ners 1; 22-26 april Zinvol ouder worden, 
een retraite voor (bijna) 65-plussers, die 
zoeken naar een zinvolle invulling na een 
arbeidzaam leven.

Informatie: www.hoogeberkt.nl

Molukkers in Nederland

Nog tot zondag 24 maart besteedt Natio-
naal Monument Kamp Vught i.s.m. Natio-
naal Monument Kamp Amersfoort,  Herin-
neringscentrum Kamp Westerbork en het 
Indisch Herinneringscentrum aandacht aan 

de geschiedenis van Molukkers in Neder-
land.  Voor de tweede keer zijn er uiteen-
lopende activiteiten in het kader van Ge-
deeld Verleden, Gedeelde Verhalen.  

Nationaal Monument Kamp Vught Lunet-
tenlaan 600, 5263 NT Vught; (073) 658 
70 10; anja.spaninks@nmkampvught.nl 
www.nmkampvught.nl 

Sesamstraat

Het populaire televisieprogramma, Sesam-
straat, is onderwerp van een tentoonstel-
ling in het Limburgs Museum en nog te 
zien t/m zondag 1 september. Een speel-
en doe-tentoonstelling die jong en oud in 
een fijne sfeer samenbrengt. Schuif gezel-
lig aan in het Limburgs Museum, Keulse-
poort 5, 5911 BX  Venlo. Het museum is 
open dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur; 
maandag 1 april (tweede paasdag) 11.00-
17.00 uur; maandag 20 mei (tweede pink-
sterdag) 11.00-17.00 uur. Het museum is 
gesloten op de overige maandagen en op 
Koninginnedag. 

Inlichtingen: Leentje Mostert (077) 352 21 
12; www.limburgsmuseum.nl

Loop de lijdensweg

Lijden tijdens kunstroute in Amsterdam 
West. In de openbare ruimte en op loca-
ties waaraan je liever voorbijloopt, zijn 
vanaf 14 februari uiteenlopende wer-
ken te zien van 14 kunstenaars. Met de 
kunstroute Lijdensweg West in een Am-
sterdamse volkswijk wil de organisatie 
het verstopte lijden in de samenleving 
weer openbaar maken. Het project valt 
in de vasten- of lijdenstijd. Uitgangspunt 
is de iconische Lijdensweg van Jezus. De 
kunstroute - woensdag 13 februari fees-
telijk geopend - is nog te bezoeken tot 30 
maart. Voor programma, locaties, ope-
ningstijden, routekaart en deelnemende 
kunstenaars aan deze `alternatieve’ kruis-
weg zie www.lijdenswegwest.nl

Charismatische stille retraite

Van 8 t/m 14 juli 2013 is er een charisma-
tische stille retraite, o.l.v. Jan van Beeck 
ofm en Bernadette Reefman ocds, in de 
stilte van Priorij Nazareth in Tegelen, een 
benedictinessenklooster waarin Eucha-
ristie en Eucharistische Aanbidding cen-
traal staan. Getijdengebed met de zusters 
en elke avond een charismatische lofprij-
zingsbijeenkomst. Ieder volgt een eigen 
spoor met de Heer. Dagelijks een persoon-
lijk begeleidingsgesprek. Bijdrage: € 336,- 
euro p.p. Info/opgave: (040) 251 57 92 of 
retraitewerk.kcv@gmail.com 
Opgave graag vóór 8 juni 2013.

Symposium

Symposium n.a.v. het pas verschenen 
boek Geraakt door de nederigheid van God. 
zaterdag 27 april 2013, van 10,30 u. tot 
14.14 u. Montfortkapel Montfordaan 12, 
Oirschot. Aanmelden uiterlijk tot 20 april 
2013 via provincialaat@montfortanen.nl; 
inschrijven ook op www.montfortanen.nl/
inschrijven, per post of telefonisch: Provin-
cialaat, Vroenhof 87, 6301 KE Valkenburg 
a/d Geul; (043) 608 82 00; kosten sym-
posium € 12,50 (inclusief koffie, thee en 
lunch), te betalen bij aanvang. 

St.-Walrick in Overasselt

Zaterdag 6 april 2013, als op 07.04 uur de 
zon opkomt, trekken de zangers van de 
Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nij-
megen als monniken andermaal door de 
bossen naar de ruïne en de koortsboom, 
gelegen vlakbij St.Walrickweg 5 te Overas-
selt. Nog steeds hangen mensen lapjes in 
de boom als bede om hulp en genezing. 
Ook bestaat het ware verhaal van de hei-
lige Walrick, Saint Valéry, die in Frankrijk 
leefde in de 7e eeuw. Zijn volgelingen heb-
ben in de late middeleeuwen een klooster 
gesticht in het vennengebied van Overas-
selt. Nog weer later is hier een kapel ter 
ere van St.-Walrick gebouwd.

Voor contact: Jan Timmermans, 
(024) 360 74 81 of 06-38465903; 
j.timmermans@upcmail.nl

Interreligieuze ontmoeting 

Verbeelding is één van de manieren waar-
op religies zich uitdrukken. La Verna en 
de islamitische kunstgalerie Het Blauwe 
Blad organiseren samen een expositie van 
Islamitische en Christelijke kunst. Wat 
zijn overeenkomsten en verschillen tussen 
de manieren waarop beide religies hun 
traditie verbeelden? Opening: dinsdag 9 
april 14.15 u. in Het Blauwe Blad, Witte 
de Withstraat 180, Amsterdam (Baarsjes) 
De expositie is te bezichtigen t/m zondag 
14 april, dagelijks tussen 14.15-16.00 u.

Informatie (020) 346 75 30; e-mail: 
info@laverna.nl; website: www.laverna.nl

De Bijbel in geur en kleur

Dinsdag 26 maart de Kunstkaravaan van 
Passage, christelijk-maatschappelijke 
vrouwenbeweging, in ECI Cultuurfabriek 
(ECI 13) te Roermond met een inspirerend 
dagprogramma, van 10.30 tot 15.00 u. 
rond vrouwen, geloof en kunst. 
Entree € 17,50, inclusief koffie en lunch; 
aanmelden bij Betsy Dijkhuizen, e-mail: 
betsy.dijkhuizen@home.nl
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Boeken

Creatief tijd voor God

Mind your faith, geschreven door Marian 
Timmermans, daagt jongeren van 16 jaar 
en ouder uit om meer tijd door te brengen 
met God, hun geloofsgroei vast te leggen 
en te experimenteren met creatieve vor-
men van stille tijd. Bij het boek hoort een 
gratis app: Remind your faith. Vanuit haar 
ervaring als eindredacteur bij de afdeling 
Kerk van Youth for Christ kwam Marian 
Timmermans veel jongeren tegen die wor-
stelen met hun tijd met God. ‘Ik wilde 
weg bij het traditionele beeld van bijbels-
tudie in een kamer en ben meer gaan den-
ken in de lijn van de spiritualiteitswijzer - 
zoek een vorm die bij je past.’ Bij het boek 
is een gratis app ontwikkeld, met daarin 
negen programma’s uit het boek. Aan het 
binnenwerk is veel aandacht besteed, het 
biedt jongeren de gelegenheid om er cre-
atief mee aan de gang te gaan. Het boek 
is uitgegeven in samenwerking met Youth 
for Christ.         Peer Verhoeven

Marian Timmermans Mind your faith
vormgeving Marcel Flier; paperback

128 pag. ISBN: 978 90 3380 020 7;  € 12,95

God en humor

Humor past niet vanzelf bij religie. Het 
wezen van humor is dat daarbij situaties 
en opvattingen gerelativeerd worden, ter-
wijl religieuze opvattingen en gebruiken 
meestal vrij absoluut gesteld worden. Als 
humoristen zich op religie richten wekken 
ze daarom dikwijls de ergernis en de woe-
de van religieuze mensen. Frank Bosman 
bespreekt in dit boekje allerlei vormen 
van humor waarin religie een rol speelt 
en de reacties daarop. Die reacties zeg-
gen veel over de de wijze waarop mensen 
hun religie beleven. Bosman stelt dat een 
aantal vormen van deze humor smakeloos 
is, maar dat andere vormen een gezonde 
relativering bewerken. Hij legt een ver-
band van deze humor met het verbod van 
de Joodse traditie om beelden van God te 
maken of zelfs zijn naam uit te spreken. 
Het boekje geeft een goede beschrijving 
met daarop een eigen visie, het is niet erg 
diepgravend en ook niet humoristisch. 

Jef De Schepper

Frank Bosman God houdt wel van een geintje 
Een kleine theologie van de humor. Meinema 
2012; ISBN 978 90 2114 427 6; 112 blz. € 15,-

De wijsheid van romans

Naast boeken van filosofen en religieuze 
denkers zijn bepaalde romans boeiende 
bronnen van levenswijsheid en levens-
kunst. Het sterkst is dit in romans die 
geen verkapte filosofische verhandelin-

gen zijn, zoals bij Sartre, maar in romans 
waarin levensvragen concreet gestalte 
krijgen in levensechte figuren en situaties. 
De 19e en 20e eeuw hebben in dat opzicht 
een aantal grote romanschrijvers opgele-
verd. Terwijl de filosofie zich grotendeels 
terugtrok in een strak rationele eigen we-
reld, pakten schrijvers als Tolstoj, Dosto-
jevski, Mann, Proust en anderen de grote 
vragen naar zin en samenhang van leven 
en cultuur op in hun verhalen. Jeroen 
Vanheste heeft in lezingen en colleges een 
aantal van deze schrijvers besproken met 
het oog op hun levensfilosofie. Deze zijn 
nu gebundeld. De besproken schrijvers 
horen tot een tijd die eigenlijk al vrij ver 
achter ons ligt, maar de problematiek die 
ze aan de orde stellen is uiterst actueel. 
Het gaat ook om schrijvers die in de diep-
te gegaan zijn en daardoor op fundamen-
tele levensvragen stoten die niet beperkt 
zijn tot de tijd waarin de verhalen spelen. 
De boeiende bespreking van Vanheste 
draagt hieraan bij: hij tilt de schrijvers bo-
ven hun tijd uit en brengt de lezer vanzelf 
tot het leggen van actuele verbanden. Het 
brengt je vanzelf ook tot het voornemen 
om een aantal van deze romans maar eens 
(opnieuw) te gaan lezen. Een aanrader. 

Jef De Schepper

Jeroen Vanheste De wijsheid van de Roman
 Literaire antwoorden op filosofische vragen

 Damon 2012; ISBN 978 94 6036 063 3
256 blz. € 24,90

Bijbels en islamitisch 

Vele bijbelse figuren komen ook voor in 
de islam. Marlies ter Borg heeft oude illu-

straties ervan uit diverse  musea bij elkaar 
gezet. Op de omslag de verdrijving uit het 
paradijs van Adam en Eva zoals te zien in 
de Arthur Mc. Sackler Gallery, Washing-
ton. Het kunstboekje bevat vierentwintig 
gekleurde platen: Caïn en Abel, Mozes bij 
Farao, Salomon en de koningin van She-
ba, David, Jona in de vis en Jezus en Ma-
ria Maria, die in de Koran vaak vermeld 
worden. Een korte uitleg begeleidt de 
kleurrijke figuren. Voor volledige uitleg, 
zie Sharing Mary Bible and Qur’an Side by 
Side. Het boekje van 44 blz. is te krijgen 
bij www.amazon.de voor € 8,-. 

Piet Reesink

Marlies ter Borg Biblical Figures in Islamic 
Art, from Adam to Jesus
ISBN 978 14 6802 915 4

Verlangen naar God

In Golfslag van de tijd, dat in 2011 uit-
kwam en in 2012 al zijn tweede druk be-
leefde, volgt dr. Gerben Heitink vijf cultu-
rele golfbewegingen die de West-Europese 
mens hebben beïnvloed en gevormd: Ker-
stening, Hervorming, Verlichting, Revo-
lutie, Ontplooiing. Door deze beweging 
heen tekent zich een onderstroom van 
diep verlangen naar God af. Tegen het 
einde van zijn zeer boeiende beschouwin-
gen, geïnspireerd door de filosoof Charles 
Taylor, concludeert Heitink: ‘Ik denk dat 
we de geestelijke erfenis van Europa niet 
anders kunnen doorgeven dan in een in-
tensieve ontmoeting tussen christenen en 
aanhangers van andere religies en levens-
beschouwingen.’ Het perspectief van de 
auteur is het christelijke geloof, maar hij 
stelt wel de vraag wat christelijk inmid-
dels is. ‘Dit geloof is duidelijk beïnvloed 
door een brede cultuurstroom waarin 
heel verschillende waardeoriëntaties hun 
inbreng hebben geleverd.’(p.347) Zoals 
zo vaak dringt zich bij het lezen van dit 
boek - dat de ondertitel  Europa’s niet te 
stillen verlangen naar God heeft - bij mij 
de gedachte op om over de rijke inhoud 
van gedachten te wisselen met mensen 
die levensbeschouwelijke gemeenschap-
pen naar de toekomst moeten leiden. ‘Tot 
debat uitnodigend boek over de religieuze 
roots van onze samenleving’ staat dan ook 
op de achterflap. Als op deze uitnodiging 
nou eens ingegaan werd...    Peer Verhoeven 

Gerben Heitink Golfslag van de tijd. Europa’s 
niet te stillen verlangen naar God 

Uitgeverij Kok 2011, tweede druk 2012
ISBN 978 90 4351 962 5
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Nel Beex

Uw parochieblad

Even pas op de plaats

Het is bijna Pasen, als dit wordt gelezen. 
Maar wat Christoffel van de Pastorale 
Eenheid Veghel ons te zeggen heeft, blijft 
belangrijk. Ook na Pasen. ‘… De start van 
het Vormsel is weer een feit. De oecumeni-
sche viering staat op de rol, het bezoek aan 
Goch vraagt aandacht, de voorbereiding 
voor de EHC draait volop, de carnavals-
viering is gereed, de … Wanneer we niet 
opletten dan is het Pasen voordat we het 
weten. En is er geen ruimte om de vasten-
tijd als tijd van bezinning, rust en inkeer 
een plaats te geven. De veertigdagentijd 
staat haaks op wat de samenleving ons 
wil aanpraten. Misschien is het wel goed 
de komende tijd wat minder een haast-
haast-verhaal te laten zijn. Even pas op de 
plaats. Even tijd voor bezinning. Even tijd 
voor rust. Even tijd om ruimte in onszelf te 
maken…’ Zo samen op weg naar Pasen. 
Is het u gelukt…? 

Ook Parochie Groesbeek laat zien hoe be-
langrijk 40 dagen vasten kan zijn. In haar 
Parochieblad. ‘Het vasten hoort tot de 
grote rituelen van de mensheid. Het is niet 
ontstaan om mensen te kwellen of klein te 
houden maar uit een oerdiepe ervaring: een 
diepgeworteld ritueel om lichaam, hart en 
ziel te reinigen. Vasten heeft een ordenende 
en genezende uitwerking en het helpt bij 
uitstek om een nieuw begin te maken in 
je leven…. De vasten duurt veertig dagen. 
Dat is niet alleen omdat Jezus veertig da-
gen vastte, maar ook omdat veertig dagen 
een volle tijd is. Als je iets veertig dagen 
kunt, dan kun je het! Dan staat het op je 
harde schijf. Dan zit het in de cyclus van 
je hart. Probeer het maar eens …. Voor ons 
christenen is de vasten vooral een tijd ge-
worden van bezinning op onszelf en door 
mee te doen aan de vastenactie is het ook 
een bezinning op onze medemensen.’ 
En dat verbreedt de horizon!

Christus Hovenier pastorale Eenheid 
Veldhoven geeft ook aan dat even pas op 
de plaats je goed kan doen. ‘Roerige tijden, 
drukke agenda’s, werk, opleiding, kinderen 
met vele activiteiten, sociale verplichtingen. 
We kennen het allemaal… Zou het niet 
goed zijn om af en toe even stil te staan in 
een drukke week en te ontdekken waar je 
prioriteiten liggen. En nu komt de veertig-
dagentijd er weer aan. De voorbereidings-
tijd op het Paasfeest. Bij uitstek een periode 
om je te bezinnen op hoe je leeft. Waar zijn 
we in ons leven mee bezig? Waar gaat onze 
aandacht naar uit. Naar zaken die geregeld 
moeten worden of ook naar mensen? Naar 
dingen die fout lopen, die ons ergeren of 
boos maken? Of letten we ook op wat er 
aan goeds gebeurt? Misschien kan ons de 
komende vastentijd wat richting geven: tijd 
nemen om in onszelf te kijken ... Om te re-
lativeren, om ruimte te geven aan...?’ Ook 

hier: samen even stilstaan. Dan ervoor 
gaan!

En in ’t Klepperke, parochies HH. Lucia 
en Lambertus, Ravenstein en Huisseling? 
‘... Want de stand, de schijn die we denken 
op te moeten houden in het leven van alle 
dag, het masker waarachter we ons menen 
te moeten verschuilen, de dagelijkse sleur 
waarin we vastzitten, de muren waardoor 
we ons van anderen afscheiden kunnen 
we, al is het maar voor één of twee dagen 
van ons afschudden ... Bij vasten gaat het 
er vooral om onszelf te ontdoen van alles 
wat ons gevangen houdt en waaraan we 
in zekere mate verslaafd dreigen te raken. 
Dan heb ik het over genotzucht, trots, heb-
zucht, eerzucht en dergelijke waarmee we 
allemaal te maken kunnen krijgen en die 
ons doen en laten beïnvloeden en onze weg 
naar God en onze medemens lelijk in de 
weg kunnen staan ... Vasten, sober leven 
betekent ook denken aan de ander, vooral 
aan hen die niet kunnen vasten omdat ze 
toch al tekortkomen. Delen met anderen, 
als teken van solidariteit, omdat we het 
kunnen en willen missen ...’ Voelt u zich 
geroepen?

Voor mij ligt een nieuw parochieblad. 
Fijn! En bedankt! Kerk-Krant van de Au-
gustijnenkerk Eindhoven, jaargang 1, 
nummer 2. Nieuwe pastor, Joost Koop-
mans. ‘... Toch heb ik JA gezegd op de 
vraag om rector te worden van de Augus-
tijnenkerk in Eindhoven, juist omdat ik 
augustijn ben. Het is zo gemakkelijk om te 
zeggen dat je vindt dat onze enige kerk zo-
lang mogelijk gaande moet blijven. Maar 
wil je er ook echt iets aan doen? De Bos-
kapel kan (dat hoop ik) op eigen benen 
verder en nu heb ik nog wat tijd van leven 
(dat hoop ik ook) om de kerk in Eindho-
ven niet alleen gaande te houden, maar 
ook uit te bouwen tot een hartelijke plek 
voor mensen die op zoek zijn naar spiritu-
aliteit en gemeenschap in de geest van Au-
gustinus: ‘Samen op weg naar God’. Bouw 
met me mee aan een levendige kerk!’ Wie 
weet zich geroepen?

En wat denkt men in De Twaalf Aposte-
len Alverna t/m Wijchen? We lezen in De 
Apostelbode. ‘De weg naar geluk is een 
weg van vallen en opstaan …. We staan 
aan het begin van de vastentijd. Een peri-
ode van inkeer en bezinning op ons leven. 
Hoe leef ik mijn leven? Wat staat mijn ge-
luk in de weg? Hoe kan ik waarlijk mens 
zijn? In deze periode tussen carnaval en 
Pasen is het goed eens na te denken over 
de dingen die ons weghouden van het ge-
luk, die ons een andere weg doen gaan 
dan die van het evangelie. Op Aswoens-
dag tekenen we ons met as ten teken dat 
we ons bewust zijn van ons tekortschieten. 

Maar ook omdat we ons steeds opnieuw 
proberen te (be)keren tot het evangelie, tot 
het goede. ...’ Een te steile weg? Even een 
pas op de plaats helpt!

R.K. parochie Sint Norbertus Middelro-
de, Berlicum bereidt zich voor op de 
carnavalsviering. Deze keer samen met 
prins carnaval Prins Ad den Uurste. In Pa-
rochieblad. ‘... Vriendschap is belangrijk 
voor Prins Ad. Vriendschap betekent tijd 
maken en met mensen delen in slechte en 
goede dagen. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat hij samen met Alex, zijn adju-
dant, uitkomt op de lijfspreuk: ‘Saome aon 
de zwier, want zonder vrienden gin ple-
zier!’. Het thema van de 24e carnavalsmis 
‘Vrienden die verdien je door er zelf een te 
zijn’, is daarvan afgeleid. Als Vriend van 
Adora, waarvoor Ad zich zijn hele leven al 
inzet is hij blij dat de opbrengst van de col-
lecte van de carnavalsmis deze keer naar 
Adora gaat. Zo zullen ook de 13 partici-
panten allemaal iets laten zien wat vrien-
den voor hen zijn. Een spreuk die alles om-
vat is die van Adora: Niet ik, niet jij, maar 
wij…’ 

Ondertussen maken de parochianen van 
de H. Hartkerk Oss zich grote zorgen over 
de toekomst van hun kerk. In De Vlaspit 
‘... De H. Hartkerk blijft gewoon open... 
Het wachten is op de eerste bisschop die 
opstaat, zijn windels losmaakt, de stem 
van Jezus en zijn geweten volgt en naar 
buiten komt. Dat is het moment van om-
mekeer, waarop de westerse mens al de-
cennia wacht. Dat stelt Robert Stouthuy-
sen, rechtsgeleerde, econoom en betrok-
ken katholiek in het Vlaamse christelijke 
weekblad Tertio. De bisschop die opstaat 
– één volstaat om te beginnen – naar bui-
ten komt en zijn handen en voeten van de 
Romeinse windels losmaakt, zal in gezel-
schap zijn van paus Benedictus XVI zelf ... 
Hij zei ooit: Boven de paus als uitdrukking 
van de kerkelijke autoriteit is er nog ieders 
geweten, waaraan voor alles moet wor-
den gehoorzaamd zo nodig zelfs tegen de 
eisen van de kerkelijke autoriteiten... Een 
nieuwe kerk voor mensen en hun levens-
vragen ...’
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Nog een keer? A-b-d-i-c-a-t-i-e-f. Ja met een ‘f’, want dan krijg je 
zo mooi de eerste zes letters van ons alfabet in één woord. Want 
de term ‘abdicatie’ was toch wel het woord van de maand, niet? 
Eerst de Koningin, toen de Paus en toen (weer) bank- en sport-
mensen, verkeerde rechtsgeleerden en zieke dokters. Hoewel, 
als je het op de keper beschouwt, voldoen de laatsten niet ge-
heel aan de omschrijving van abdicatie, want daarbij is sprake 
van vrijwilligheid. En van waardigheid en soevereiniteit. Wat een 
woorden allemaal. Omdat ik graag ‘woordspeel’, kreeg de abdi-
catie mij flink te pakken de afgelopen maand. Ik ruil het woord 
graag in voor ‘Abcoude’ wat tot dusver mijn woord was met de 
eerste vijf letters van het ABC. Er is vast al iemand verder geko-
men dan Abcoude.

creaties ten toon stellen. Vereerd, maar zeker ook verlegen met 
de vraag, voelde ik mijzelf tijdens de opmaat naar dit project in 
een soort van ‘abdicatieve’ periode zitten. Aan de ene kant de 
vraag hoelang ik nog wil en kan werken en aan de andere kant 
de lokroep om verder op mijn manier vorm te gaan geven aan de 
kunstexpressie Objets Trouvés. Vooral het schrijven van ‘dicht-
sels’ bij mijn ‘vindsels’ vind ik een geweldige uitdaging. ‘Vorm-
gegeven Gedichten’, hoorde ik afgelopen weekend iemand zeg-
gen. Wij als KloosterKwartet kijken met veel voldoening terug op 
het afgelopen weekend. Dank aan Het Bestuur.

Jeanne van Leijsen

Abdicatie(f)

Nu die ‘f’ erachter. Ik weet niet eens of deze term ook bestaat, 
maar ik vind dit wel passen bij deze periode. Een soort van tus-
senperiode tussen de aankondiging en het daadwerkelijke terug-
treden. Als u dit leest, hebben we wellicht al een nieuwe paus 
en zijn de plannen voor 30 april concreet ingevuld. Maar zover 
is het nu nog niet. Er hangt wel van alles in de lucht. Vooralsnog 
is dit de stand-van-zaken, een status quo, abdicatief wellicht. In 
pauselijke termen gesproken een soort van ‘tussenpauselijke’ pe-
riode. En dat terwijl de aftredende Paus nog leeft. 
 
Dé kroeg in ons dorp heet de Tussenpauz. Ja met een ‘z’. Vond 
ik destijds een prachtige vondst, omdat het een heerlijk onder-
komen is voor een korte of lange pauze in het leven van alledag. 
Of het nu gaat om een kopje koffie of een wijntje na een omme-
tje; een biertje met bal tijdens Carnaval; een broodje kaas c.q. 
partje bruidstaart om het leven te vieren of een versnapering na 
een vergadering, de Tussenpauz is daar. Naar verluidt hebben de 
huidige uitbaters niet bevroed, dat de oorspronkelijk bedoelde 
tijdelijkheid zo’n definitieve vorm heeft aangenomen. Een pijler 
onder het dorp.

Een andere pijler is het aloude kloosterpand, waar in vroeger tijd 
een handvol nonnen het kleuter- en het meisjesonderwijs ver-
zorgde. De meisjesschool is er al lang niet meer, maar de contou-
ren van het ‘bewaarlokaal’ zijn binnen nog te herkennen. Net als 
die van de voormalige eetzaal en de recreatieruimte. Deze twee 
lokalen hebben nu een eigentijdse uplift gekregen en de huidige 
beheerder heeft afgelopen weekend heel het dorp uitgenodigd om 
elkaar opnieuw te ontmoeten in deze nieuwe ontmoetingsruimte, 
die De Refter gaat heten. Waarom ik hierover vertel?

Wel … een kunstexpositie moest de opening van De Refter om-
lijsten en ik mocht samen met een schildervriendin, een schilder-
buurvrouw en een ‘blokhakster’ mijn ‘Gevonden Voorwerpen’-

Oranjekoorts

de vorst verdwijnt
de vorstin verschijnt

en zet een nieuwe vorst in
Nederland schakelt als een blad aan een boom

van ijstoertochten over naar de troon
was daar eerst nog de Elfsteden uit de jaren zestig

nu spreekt hier de koningin heel plechtig
tijd om schaats te wisselen voor schoen

majesteit nog steeds in goeie doen
een paar kwesties maar geen schandalen

vanaf nu kunt u rustig op sandalen

Wintergebed

Bij Ostia is de haven omwoeld
op het strand een plank aangespoeld

daar in de mond van Rome
al eeuwenlang een gaan en komen

lijkt dit hout een kathedraal
vertelt de paus zijn verhaal

met carnaval nota bene
zegtie gaatie henen

de RK kerk nu echt in de kou
een wereld die roept wat nou

ik vertrouw op een wintergebed
dat alles weer in perspectief zet

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

Toon van Beek

Offerblok

Cees Remmers

In NRC van 25 februari stond 
een bericht dat me écht een 
dubbel gevoel gaf. Uit de her-
vormde kerk van 1849 aan de 
Brink in Gieten (Drenthe) was 
een offerblok gestolen. Vol-
gens de kerkrentmeester zat er 
geen of maar heel weinig geld 
in. Dat viel dus mee, zodat 
het offerblok meenemen het 
ergst was. Het houten offer-
blok is namelijk van 1785 en 
heeft een historische waarde, 
die zich niet in geld laat uit-
drukken. Saillant detail: het 
offerblok is van massief hout 
en daarom voor geen mens te 
tillen; een aandoenlijke poging 
om diefstal tegen te gaan. 
Ik baal van de lui die deze 
diefstal pleegden, maar wil te-
gelijk verklappen blij te zijn 
met het bericht - dus niet 
met de daad. Eindelijk weer 
een ‘normaal’ bericht over de 
christelijke kerk! Met name de 
katholieken hebben de laat-
ste jaren veel voor hun kiezen 
gehad. In een aantal gevallen 
meer dan terecht. Zoiets vast-
stellen met het kindermisbruik 
in gedachten is een open deur 
verder open zetten terwijl deze 

niet verder open kan. Voor 
misstanden moet steeds alle 
aandacht blijven, maar soms 
verlang ik naar weer eens wat 
‘normale’ berichtgeving over 
een levende kerk waarvan je 
kunt zeggen dat elk huisje zijn 
kruisje heeft.

Wat is er dan ‘normaal’ aan 
het bericht over het gestolen 
offerblok? Het feit dat er über-
haupt aandacht is voor zo’n 

trivialiteit wil in mijn beleving 
zeggen dat de samenleving de 
draad weer oppakt ten aanzien 
van de kerk. Er ontstaat ruim-
te voor andere berichten dan 
enkel schandalen. Ik interpre-
teer zoiets ook als een herkan-
sing. Daarom bid ik dat de ka-
tholieken een paus krijgen die 
in deze ontwikkeling voorgaat. 
Aan Onze Lieve Heer de drin-
gende vraag om de kardinalen 
het licht te laten zien.

* ‘De kerk moet zich meer 
met de samenleving be-
moeien, zoals bisschop 
Muskens deed…die drei-
gende kerksluitingen zijn 
een groot gevaar… ik ben 
bang dat de kerk dat wat 
onderschat; zo’n kerk is 
vaak het sociale centrum 
van het dorp.’
Wim v.d. Donk CdK

* ‘Ik geloof niet zo in God, 
wel ken ik soms een veel 
te groot gevoel naar aanlei-
ding van een kleinigheid.’
Judith Herzberg

* ‘De kerken raken als-
maar leger, maar de ech-
ten blijven over, hoorde ik 
’n pastoor zeggen. Maar 
zich tevreden stellen met 
de paar rechtvaardigen uit 
het hedendaagse Sodom 
en Gomorra is wel een 
heel exclusieve manier van 
denken. Strak in de wind 
wordt aldus met bollende 
zeilen elke moderne haven 
voorbijgevaren en nergens 
nieuw land betreden.’
Joep de Hart

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

* ‘Toen hij nog jong was 
dacht de oud geworden 
rabbi dat hij de hele we-
reld kon veranderen. Later 
ontdekte hij dat het al heel 
wat was als hij zijn stad 
zou kunnen veranderen; 
desnoods alleen zijn eigen 
familie en tenslotte leerde 
hij dat hij zijn handen al 
vol had aan zichzelf vóór 
de dood hem in zou halen.’
Gelezen in ‘Volzin’

* ‘Onze samenleving zou 
er een stuk beter uit zien 
als mensen hun ogen meer 
open hielden en hun mond 
meer dicht.’
C. Buddingh


