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Optimisme als opdracht Mei 2013

Jaargang 27 - nr. 9 - mei 2013

‘We liepen vandaag langs seringen en rozen 
op kleine Duitse weggetjes’, schrijft Etty Hil-
lesum in haar dagboek vanuit omstandigheden 
die we ons nauwelijks kunnen voorstellen. Etty 
was een echte optimist. Ze ontkende haar pro-
blemen en omstandigheden niet. Maar ze paste 
zich aan en zocht telkens een opening naar 
vooruitgang. Zij was in staat om zich in heel 
moeilijke omstandigheden te concentreren op 
dingen binnen haar macht waarvan zij kon ge-
nieten. Haar optimisme werkt aanstekelijk. Ook 
nu nog. 
Maar de dagelijkse werkelijkheid lijkt weinig 
ruimte te bieden voor optimisme. Kranten en 
nieuwsuitzendingen berichten vooral over mis-
lukking, krimp, crisis en ellende. We leven in 
tijden van grote onzekerheid en angst. En angst 
werkt, anders dan optimisme, juist verlam-
mend. Het remt het initiatief en zorgt voor een 
gevoel van machte- en moedeloosheid. Geen 
wonder dat steeds meer mensen kampen met 
gevoelens van depressiviteit. Het is, juist in 
deze tijd, onze menselijke taak optimistisch te 
zijn en uitdagingen aan te gaan. 
Op een vol Sint Pietersplein heeft paus Francis-
cus, nog niet zo lang geleden, zijn toehoorders 
opgeroepen geen treurende en moedeloze men-
sen te worden. Hoe moeilijk dat soms ook is. 
Hij riep op het leven ten volle te leven en moei-
lijkheden samen te overwinnen. Jezus laat zien 
dat ellende overwonnen kan worden. En het 
verhaal van iemand die als een dief en ‘loser’ 
stierf aan het kruis maar leeft is meer dan ooit 
tevoren nog steeds actueel. Jezus leert dat Ge-
loof in kansen en mogelijkheden, dat Hoop op 

een betere wereld en Liefde voor de medemens 
sterker zijn dan angst en crisis. 
We zeggen dat we dit geloven. Maar handelen 
we ook altijd zo? Je oefenen in ontevredenheid 
is gemakkelijk, in zorgen maken over geld, kla-
gen over je baas en jezelf constant vergelijken 
met anderen. Ook zo’n houding werkt aansteke-
lijk. Een intelligente optimist laat zich niet mee-
slepen door omstandigheden die niet zijn te be-
invloeden. Maar weet dat er voor elk probleem 
een - begin van - een oplossing te vinden is en 
dat alleen de zoektocht naar die oplossing al in-
spireert. Klagende en mopperende mensen ver-
sterken elkaars ellende. Maar het omgekeerde is 
ook waar. Optimisme verbindt en maakt men-
sen blij. Het is een belangrijk ingrediënt voor 
een plezierig leven met elkaar. 
Met zo’n inspirerende instelling wordt niet ie-
dereen geboren. Maar het is wel mogelijk je ook 
daarin te oefenen. Dat dingen veranderen is een 
natuurlijk gegeven. Maar de geschiedenis leert 
ook dat omstandigheden die onprettig waren 
uiteindelijk verdwijnen als we niet bij de pak-
ken neerzitten maar zoeken naar nieuwe we-
gen. Die omslag in denken gaat geleidelijk. En 
meestal met ‘een mens tegelijk’. Het heeft geen 
zin om depressief te worden van welke toestand 
ook. Optimisme is een keuze. En onze opdracht.

R.P.

Optimisme is een levenskracht,
een kracht van hoop,

terwijl anderen berusten.
(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945)

Lief Vrouwke

Lief Vrouwke,
ik kom niet om te bidden 
maar om even bij u te zijn. 
Ik heb niets te geven
of te vragen deze dag. 
Ik ken alleen de vreugde 
dat ik naar u kijken mag.

Lief vrouwke, 
ik kom niet om u te spreken
maar om even bij u te zijn. 
Ik heb niets te zeggen
of te vragen deze dag. 
Maar gun me de vreugde 
dat ik naar u kijken mag.

Lief vrouwke, 
ik kom niet om te zingen 
maar om even bij u te zijn. 
Ik heb u niets te bieden 
of te vragen deze dag. 
Maar gun me de vreugde 
dat ik moeder zeggen mag.

Naar het origineel van een 
onbekend auteur

Een In Memoriam voor 
bisschop Tiny Muskens 
(17), afscheid van twee 
markante vrouwen (9) 
en kennis maken met 
Bonifatius (4). De nieuwe 
cartoonist van De Roerom 
voor het voetlicht (15) en 
Roderick Prins een bijzon-
dere man (5). Aandacht 
voor vijftig jaar Pacem in 
terris (14) en tweehonderd 
jaar Vincentiusvereniging 
(18). Terugdenken aan 
de misdaden tegen joodse 
mensen (16). Een korte 
reactie op de notitie van 
‘de drieëndertig’ over het 
bisschoppelijk beleid ten 
aanzien van parochies 
(19). Grote verwachtingen 
van paus Franciscus (2.10), 
het verhaal van de Kapel-
berg in Bergharen (12), 
Berichten (20), Boeken 
(21). En veel interessants 
van onze vaste medewer-
kers (1.3.5.7.13.22.23.24). 
Veel plezier en voldoening 
bij het lezen van deze 
Roerom.

Redactie
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Brieven

Een nieuw gezicht 

Ik zal niet de enige zijn ge-
weest die woensdagavond 13 
maart 2013 aan de televisie 
gekluisterd zat. In de auto op 
weg naar huis had ik de en-
thousiaste stem van de verslag-
gever al gehoord: zo dadelijk 
komt de nieuwe paus naar 
buiten. En thuis kon ik het 
zien, samen met ontelbaar vele 
mensen: een nieuwe paus, een 
Argentijn, een gulle lach. Het 
nieuwe gezicht van de opvol-
ger van Petrus!
Verschillende dingen ontroer-
den mij. Hij begon met een 
eenvoudig ‘goeden avond’. En 
het meest bijzondere was dat 
hij de zegen van de mensen 
vroeg. Hij boog voor ze; liet 
voelen dat hij de mensen no-
dig heeft. Zonder jullie kan ik 
geen paus zijn. Wij zijn de ge-
meenschap van Christus. 
Ik denk dat heel veel mensen 
er aan moeten wennen: deze 
paus zet de zaken op zijn kop. 
En meteen worden we wan-
trouwend: meent hij het wel? 
Kan hij de curie wel aan? Is hij 
niet gewoon een conservatie-
ve wolf in schaapskleren? Zal 
hij het allemaal waarmaken? 
Voor iedereen is de boodschap 
van paus Franciscus inmid-
dels wel duidelijk geworden, 
denk ik. Hij wil terug naar de 
kern. En die kern is Jezus. De 
kern is een eenvoudige kerk, 
armoedig, kwetsbaar, open, 
gemeenschappelijk. Samen le-
vend vanuit een God die alles 
en iedereen overstijgt en tege-
lijkertijd in iedereen aanwezig 
is. De kern is barmhartigheid, 
waardigheid, menselijkheid, 
duurzaamheid.
Dát is de kerk die de wereld 
nodig heeft. Een kerk die de 
mens op de eerste plaats zet. 
Maar dan iedere mens, de ge-
zonde en de zieke, de levende 
en de dode, iedere mens is be-
langrijk voor God en dus ook 
voor de kerk. Daar is geloof 
voor nodig. De mens heeft ge-
loof nodig. Het is een sprong 
in het duister, het avontuur 
tegemoet, de Galilese vissers 
achterna. Ze begrepen het al-
lemaal niet, maar diep in zich-
zelf voelden ze dat het klopte; 
dat die Jezus van Nazaret echt 
was, oprecht, eerlijk. Ze merk-

ten dat er geen groter geluk in 
hun leven was dan die man 
te volgen, alles achter te laten 
en het avontuur aan te gaan. 
Ik denk, dat paus Franciscus 
zich ervan bewust is dat de 
wereld deze kerk en dit geloof 
nodig heeft. Geen oordelende, 
kniezende of bekrompen kerk, 
maar een blijde, vrolijke, op-
timistische kerk, waarin ieder 
individu een plaats heeft om-
dat God dat zo heeft gewild. 
Waarin iedere mens volledig 
en opgelucht kan ademhalen, 
genietend van de schepping en 
van elkaar, van ieder moment 
van samenzijn en gemeen-
schap.
De kerk is een radicale ge-
meenschap met een radicale 
boodschap. En die is: mijn le-
ven is er niet zomaar. Het is 
door iemand anders gewild. 
Door mijn ouders, maar daar-
vóór door God, het onmete-
lijke Zijn. Hij is en wil niets 
anders dan dat ik bén, mezelf 
kan zijn, kan groeien, niet als 
éénling maar in gemeenschap. 
Daarvoor heeft hij mijn per-
soon en mijn mogelijkheden 
geschapen; om ze er te laten 
zijn zoals Hij ze bedoeld heeft. 
En toen ik in mezelf de drang 
voelde om mijn eigen ruiten 
in te gooien, roet in mijn eten 
te strooien, toen zond hij de 
mens Jezus, om tegen mij te 
zeggen: wat voor doms je ook 
hebt gedaan, ik zal altijd bij je 
zijn, je nooit in de steek laten. 
Ik heb er mijn leven voor over! 
En zo is ieder mens belangrijk 
voor mij en dus ook voor jou!
Franciscus van Assisi trok voor 

de ogen van zijn rijke vader 
zijn kleren uit en ging zijn ei-
gen unieke weg.
In zijn Adamskostuum stond 
hij voor God; open, om zijn le-
ven van hem te krijgen en aan 
hem terug te geven.
Als het erop aan komt staan 
wij met lege handen, wij, de 
kerk. Om ons om te laten vor-
men en het avontuur met God 
te beginnen. Ik bid dat onze 
nieuwe paus dit van de daken 
zal blijven schreeuwen.

Camiel van Woerkum, Valkens-
waard in de Kerkvalk mei 2013

Spreek je uit!

De behoefte je uit te spreken is 
er vaak, vooral als er nog een 
vonk in je is om het vuur bran-
dend te houden, in de hoop 
gehoord te worden. Dat tijden 
veranderen moet het bisdom 
Den Bosch toch begrijpen; het 
is niet tegen te houden of te 
ontkennen. Helaas neemt daar-
door het aantal priesters on-
rustbarend af, maar waarom 
dan niet blij zijn en gebruik 
maken van zoveel gedreven en 
goedgevormde leiders, die de 
menselijke warmte terugbren-
gen in onze geloofsgemeen-
schap en daardoor weer een 
hechte band laten ontstaan in 
onze Kerk.
Dit kunnen wij niet genoeg 
blijven uitspreken, zodat er 
plaats en ruimte in onze Kerk 
voor ieder komt.
 
Ria Lemmers-Dekkers, 
Beneden-Leeuwen

Je gáát niet de weg; je bént de weg (© Foto: Nel Beex)
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Peer Verhoeven

Proef het mysterie

Bezinning

Hoe harder geroepen
hoe moeilijker te verstaan.
Neem tijd voor stil en ingehouden.

Hoe meer voor ’t vatten 
hoe minder het voldoet.
Wen aan matigen en sober.

Hoe meer drukte aan de pet
hoe zieliger je boodschap.
Keer je binnenste buiten.

Telkens weer

De moed opbrengen 
om telkens weer opnieuw 
de draad op te pakken.
 
De durf hebben 
om iets nieuws te beginnen, 
onbetreden paden te gaan.
 
Vertrouwen dat wat je doet 
goed is en dat ’t hoe dan ook 
ergens ooit gedijen zal. 

Totdat

Mensen gaan vaak ondoordacht 
aan zichzelf voorbij, verliezen 
zich in wat moet-en-zal,
sussen hun hartzeer en
overstemmen hun zielsverlangen ...

Mensen treffen telkens mensen,
maar ontmoeten elkaar zelden;
horen wel maar luisteren niet,
praten wel maar zeggen niets; 
ontlopen wat anderen doormaken ...
 
Wat mensen doen en denken, 
hun oogopslag, kramp en lach, 
wat ze meemaken, mogen beleven 
passeert gewoonlijk ongeziens, 
wordt bedolven onder ieders alledag ...

Totdat het leven zich meldt met
honingzoet of azijnzuur en mensen
snakken naar een medemens, 
vragen om een helpende hand, 
hopen op begrip en medeleven ... 

totdat een mens aan ‘t einde toe is 
en ieder gebaar een teken van 
dood of leven, van afscheid wordt: 
die trek om de mond, dat stemmetje, 
die ogen, dat stotterend vragen.

Toen Jezus van Nazaret 
van de wereld afscheid nam, 
heeft hij met zijn vrienden 
intens gesproken over 
wat hem heilig is, wie hem bezielt ...

heeft hij in het brood van harte 
’t leven gedeeld met zijn mensen; 
heeft hij hen zijn beker overgedragen 
en Gods belofte te doen gegeven. 
Zijn testament voor eens, voorgoed.

Gebed

Te lang, te vaak   
zoeken we overal
zonder U te vinden -
we speuren tot
in de hoogste hoogten,
de verste verten

en treffen U tenslotte
in ons eigen binnenste,
in ons menselijk diepste diep 
dat leeft en meeleeft,
ontroerd door wat
echt en oprecht is -

dat het leven als ’n wonder 
eerbiedigt en beleeft, 
zich hecht verbonden weet
met alwat is en alwie zijn
en dat ons U, mijn God,
te vermoeden geeft
voor tijd en eeuwigheid.

Méér

Luisteren naar de vogels,
naar de wind en eigen adem.
Luisteren naar lied en lach,
naar blije klank en droeve klacht.
Luisteren en méér horen.

Kijken naar bomen en bloemen,
naar horizon en hemel.
Kijken naar wolk en water,
naar de aarde die zich tooit.
Kijken en méér zien.

Gaan met die zelf niet kunnen,
hier vreemd zijn en verdwalen.
Gaan met die niet meetellen.
doodgezwegen, kopschuw geworden.
Met hen meegaan zover ’t kan.

Zo doen

Zoek God 
in het leven van alledag,

dan vind je Hem ook
in Schrift en kerk.

Géven lucht op
en délen schept vrede;
van houden, hebben en halen
krijg je kramp.

Heb oog 
voor het leven buiten; 
proef het mysterie en zie er 
je hart en ziel in terug.

Zoveel uitvluchten

Er is zoveel te verzinnen
om je te excuseren.

Er is zoveel te bedenken
om je geweten te sussen. 

Er zijn zoveel slootjes te graven
voor gods water over gods akker.

Meer en meer komt er aandacht voor het goddelijke in mens en wereld. Het 
wordt nu dan ook zaak dat de mensen zichzelf, hun eigen waardigheid be-
wust worden. De kerk zou hen op deze ‘nieuwe’ weg, die in alle eeuwen al 
begaan is, dienen voor te gaan. We proberen het. 

Onderweg tegen een kruistak opgelopen 
(© Foto: Ad Wagemakers)

De kerk

De kerk moet wegen wijzen naar meer 
innerlijkheid, meer menselijke heelheid, 
meer levenszin. Ze moet de mensen leren 
hoe je tot verdieping, stilte en innerlijke 
ruimte kunt komen; de ruimte waarin het 
goddelijke Mysterie zich laat voelen en je 
kunt ervaren dat alles zijn zin en waarde 
heeft. (Camiel van Woerkum in Kerkvalk Val-
kenswaard)
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Gérard van Tillo

Heilige Bonifatius

De latere Bonifatius is rond 673/74 te Cre-
diton in Devonshire in Zuid-Engeland als 
Winfried geboren in een adellijke familie 
en op 7-jarige leeftijd als oblaat toever-
trouwd aan het klooster. Hij werd verder 
opgevoed en theologisch geschoold in de 
abdijen van Exeter en Nhutcelle, het hui-
dige Nursling bij Southampton en trad in 
bij de benedictijnen. Rond 705 werd hij op 
30-jarige leeftijd priester gewijd. Op grond 
van de status die hij zich als leraar, exe-
geet en historicus, maar ook als taalkun-
dige verworven had, was hij bestemd om 
abt te worden, maar zoals zovele andere 
Ierse monniken uit die tijd koos hij voor 
de buitenlandse missionering.
 
Missie
In 718 bracht hij een bezoek aan paus 
Sergius II in Rome om mandaat te vragen 
voor zijn missie. Hij kreeg de opdracht de 
Germanen ten oosten van de Rijn te be-
keren. Bij die gelegenheid ontving hij van 
de paus de naam Bonifatius. Na zijn Ro-
me-reis ging hij onmiddellijk aan de slag 
en koos voorlopig als bases Antwerpen 
en Utrecht. Van daaruit assisteerde hij de 
toenmalige aartsbisschop van Utrecht Wil-
librordus. In 722 ging hij nogmaals naar 
Rome, waar de paus hem benoemde tot 
bisschop en missionaris van de Germaan-
se gebieden. In die hoedanigheid werkte 
hij 5 jaar in Hessen, Thüringen en Fries-
land. Volgens Willibald, die als eerste over 
hem schreef, begon Bonifatius zijn missie 
onder de Noord- en Middelduitse Germa-
nen met de heilige donareik in Geismar op 
de grens van het gedeeltelijk christelijke 
Hessen en het grotendeels niet-christelijke 
Nedersaxen om te hakken. Van het hout 
zou hij een kapel gebouwd hebben, ge-
wijd aan Sint Petrus, die uitgroeide tot het 
klooster in Fritzlar, waar later het eerste 
bisdom in de Germaanse landen gevestigd 
werd. 

Cultuurverschil
In 732 werd Bonifatius door paus Grego-
rius III tot aartsbisschop benoemd, zij het 
in eerste instantie zonder zetel, wat hem 
echter wel meer kerkelijke bevoegdheden 
gaf. Tot 736 werkte hij in Beieren, waar 
hij verschillende bisdommen stichtte. In 
737 ging hij opnieuw naar Rome om zijn 
opvolging te regelen, maar de paus gaf 
hem bij die gelegenheid een nieuwe op-
dracht en benoemde hem tot gevolmach-
tigde van de Heilige Stoel voor het hele 
gebied van de Germanen. Problemen waar 
hij op stuitte waren vooral het cultuur-

verschil met de oude Germaanse traditie 
en de opstelling van de Frankische adel. 
Hij probeerde aansluiting te vinden bij 
de denkwereld van de Germanen door 
hun traditionele feestdagen een christelijk 
equivalent te geven. De problemen met de 
Frankische adel kwamen voort uit het feit, 
dat veel Frankische edelen zelf bisdom-
men beheerden en niet zaten te wachten 
op de heerschappij van Rome, omdat ze 
daardoor hun zelfstandigheid verloren en 
onderworpen waren aan regels waartegen 
zij zich verzetten, zoals het celibaat en 
het verbod op de jacht. Bonifatius zocht 
de steun van Karel Martel en zijn zonen 
Pepijn en Carloman, die hem na zijn dood 
in 741 als hofmeiers waren opgevolgd. 
Mede door hun invloed kon hij in 744 
opdracht geven tot de bouw van de abdij 
van Fulda en kreeg hij als bisschopsze-
tel Mainz toegewezen. De bisschopszetel 
van Keulen, waaraan Bonifatius zelf de 
voorkeur gaf, is hem vooral door de hef-
tige tegenstand van de plaatselijke clerus 
ontgaan.

Slotfase
Hoewel hij intussen hoogbejaard was 
trok hij opnieuw naar Friesland om daar 
te missioneren. Toen hij in Dokkum was 
om daar aan een groep bekeerlingen het 
vormsel toe te dienen, is zijn kamp door 
een groep gewapende Friezen overval-

len en werd hij evenals zijn tweeënvijf-
tig metgezellen gedood. Nadat zijn stof-
felijk overschot aanvankelijk korte tijd 
opgebaard was in de Sint-Salvatorkerk te 
Utrecht en later in Mainz, werd het defini-
tief overgebracht naar de abdij van Fulda. 
Omdat hij de marteldood gestorven was 
werd hij onmiddellijk na zijn dood hei-
lig verklaard. In 1874 werd zijn sterfdag 
door paus Pius IX tot wereldwijde kerke-
lijke feestdag uitgeroepen. Mede door de 
verering van Bonifatius werd Fulda een 
belangrijk centrum voor het katholicisme 
in Duitsland, waar de Duitse bisschop-
pen nog jaarlijks bijeenkomen. Daarnaast 
wordt de nagedachtenis aan Bonifatius le-
vend gehouden in Dokkum, waar het hele 
jaar door evenementen worden gehouden 
en dat jaarlijks door tienduizenden pel-
grims bezocht wordt. In 1962 onthulde de 
toenmalige prinses Beatrix er een stand-
beeld van Bonifatius.

Vragen
Wat we over Bonifatius weten is voor-
namelijk afkomstig van de heiligenver-
halen waarvan er van de negende tot de 
twaalfde eeuw een viertal zijn geschreven. 
Daarin ging het niet op de eerste plaats 
om een juiste weergave van de feiten, 
maar om het promoten van het christen-
dom, waarbij soms standaard-elementen 
werden toegevoegd die niet altijd strook-
ten met de werkelijkheid. Dit verklaart 
mede, waarom er achteraf ook andere le-
zingen van het gebeurde zijn ontstaan. 
Er is bijvoorbeeld ook een interpretatie, 
waarbij Bonifatius sneuvelde in een tref-
fen van zijn gevolg met een groep Friezen, 
die zich verzetten tegen de opgedrongen 
kerstening. 

Afwijkend
Er is ook verschil van mening over zijn 
missie. Volgens voornamelijk Duits-protes-
tantse historici uit de negentiende eeuw 
ging het Bonifatius erom de Iers-Keltische 
geloofsinterpretaties, die afweken van de 
Romeinse en intussen ook bekend waren 
op het vasteland van Europa, te bestrij-
den. Deze theorieën maken deel uit van 
een pan-germanisme dat uitging van het 
bestaan van een oer-Duits christendom. 
In de twintigste eeuw werden soortgelijke 
ideeën aangehangen door nationaal-soci-
alistische propagandisten. Hierbij valt op, 
dat degenen die Bonifatius’ missie anders 
interpreteerden, tot groepen behoorden 
die weinig waardering hadden voor het 
bekeringswerk dat hij verricht had, na-
melijk de aanhangers van de reformatie, 
die immers de paus niet erkenden, en de 
nationaalsocialisten, die dweepten met na-
tuurgodsdiensten die door Bonifatius juist 
werden bestreden.

Op 5 juni wordt Sint Bonifatius, missionaris en kerkhervormer van het vroege-
re Frankische Rijk, herdacht. Veel van wat over hem is overgeleverd roept vra-
gen op, maar bevestigt ook zijn grote betekenis voor het christendom in ons 
land en in grote delen van West-Europa.

Bonifatius zegent het klooster te Fulda, Bonifatius-
kerk, Seacliff, Long Island. 
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Keuze van de redactie

Gedicht gedacht

Krokussen   

Een streepje zon en ver van hier
een vogel die probeert te zingen. 
Hoe wil het leven ons omringen
met wat geen woorden ooit omvatten?

Het heimwee naar een warme tijd 
waar plots weer zoveel bloemen bloeien, 
hoe is dit toch niet uit te roeien 
maar komt elk voorjaar ook tot hier.

Een streepje zon en blije woorden 
die hoop doen groeien en vol licht 
de krokus opent en verplicht 
tot verder kijken dan de winter.

Het paars en geel en witte vlekken
haast nog verborgen in het groen 
ze willen toch - al is het even
de deur naar moed weer opendoen.

Adeleyd

Bis dom

Jac is gevraagd om samen met een 
clubgenoot een serie te maken van de 
Gerardus Majella-kerk in Hulten, die 
binnenkort van de hand wordt gedaan. 
Het prachtige groenmarmeren altaar-
blok, dat eigendom is van de paro-
chie, moet worden vernietigd volgens 
het Bisdom. Maar weer een keer flink 
dom, zelfs bis dom! Of niet soms?  
 
Jeanne van Leijsen

(© Foto: Jac van Leijsen)

Tegen heidense cultus

Je krijgt nog spijt van de eiken 
die je zo aanstaan;
je zult nog blozen over de tuinen
die je zo lief zijn.

Want je wordt zelf als een eik
maar met verlept blad;
als een tuin, 
maar verdroogd en dor.

Je rijkdom vergaat tot vlaspluis 
en je werk is de lont.
Ze vliegen beide in brand
en er is geen blussen aan.

Harrie Beex in 
Jesaja, vroegste uitspraken

Zaai geen kabaal  

Ik zou zo graag 
de mensheid diep beminnen.
Ik zou zo graag 
het kind verzekerd doen bestaan.
Ik zou zo graag 
de arme mensen helpen 
dóór te gaan.
Ik zou zo graag, maar ’t werkt niet, 
het zit bij mij vanbinnen.

Wie de aarde koestert, 
koestert al wat leeft.   
Geweeklaag en gejammer 
helpt ons, mensen, niet.
De wereld kraken met je woorden 
doet alleen verdriet.
De aarde sparen met je daden 
is wat jij haar geeft. 

Wees stil - doe 
wat je doen moet waar je bent.
Maak mensen niet onnodig bang, 
zaai geen kabaal.
Ga niet met de gemoedsrust 
van een ander aan de haal.
Geef goed advies 
en deel de kennis - als je die al kent.

Heb lief en je zult leven, 
staat geschreven in de Schrift.
Doe kinderen geen kwaad, 
wil ze niet krenken.
Laat ons de beste wijnen 
in de glazen schenken.
Het goede van de aarde 
wordt vanzelf uit slecht gezift. 

Ine Verhoeven, 2013

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

Vreemd genoeg woont de 
vreemdeling in ons: het is de 
verborgen kant van ons eigen 
zelf. Als wij die in onszelf 
erkennen hoeven we hem of 
haar niet meer te verafschuwen 
in de ander. Het vreemde is in 
mij; we zijn allen vreemdelin-
gen. 

Julia Kristeva, jaren negentig
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Redactie

Samen op pad

Op zijn naam is hij trots. Op zijn kunnen 
nog meer. Dat mag ook, want hij heeft 
gepresteerd, ondanks, zoals hij in zijn ge-
dicht Mijn syndroom is down verwoordt: 
‘Ik heb geaccepteerd dat ik een gehandi-
capte vent ben’. Ik ontmoet hem in zijn 
kleine, gezellige woning, helemaal inge-
richt naar eigen smaak. Eigenlijk moet ik 
zeggen naar eigen interesses: schilderijen 
en foto’s van Egyptische, Griekse en Ita-
liaanse oudheid, Afrikaanse en Aziati-
sche maskers en een grote poster van de 
Formule I-races sieren de muren van zijn 
huis. Vakkundig serveert Roderick thee 
en koek terwijl hij vertelt dat hij ook kan 
koken. Vooral Thaïse gerechten staan dan 
vaak op het menu!

Presentatie 
De presentatie van zijn prachtig uitge-
voerde gedichtenbundel Mijn syndroom is 
down met foto’s van zijn schilderijen was 
wel de kroon op zijn vele ambities. Het 
was druk in Galerie De Kunstkeuken, ge-
vestigd in het oude Raadhuis van Valkens-
waard. Familie, veel vrienden, kennissen, 
leiders van het toneelgezelschap Carte 
Blanche collega’s en bewonderaars waren 
gekomen. Speeches om zijn talenten, niet 
alleen als dichter, maar ook als schilder 
en toneelspeler. Stefan Jung, oprichter 
en leider van het toneelgezelschap Carte 
Blanche beschrijft hoe hij ‘lastige talen-
ten’, mensen met een beperking, op een 
bepaalde manier begeleidt en tot spelen 
brengt. Roderick loopt te stralen om wat 
over hem gezegd wordt, maar ook om de 
belangstelling die hij van iedereen krijgt.

Loopbaan
Roderick vertelt: ‘Ik heb veel geleerd 
op De Groote Aard een school voor zeer 
moeilijk lerende kinderen (zmlk). Al-
les op sociaal gebied: lezen en schrijven, 
houtbewerking, acteren, tuinieren. Met de 
directeur kon ik het heel goed vinden. Dat 
was een lieve man.’ Na deze opleiding, 
hij was twintig, werkte Roderick eerst 
op een dagbestedingcentrum van Lunet 
zorg, later kreeg hij een baan voor twee 
en een halve dag bij het tuincentrum Cop-
pelmans, waar hij begeleid werd door een 
jobcoach. Hij acteert twee dagen per week 
bij Carte Blanche, leert daar ook schilde-
ren en helpt met het maken van de de-
cors. In zijn vrije tijd kun je hem vinden 
in zijn knusse schildersatelier op het bin-
nenplaatsje van zijn huis. 
Als ik hem vraag hoe hij met een schil-
derij begint, zegt hij: ’Je pakt je penseel 
vast en zet een streep. Zo’n streep zetten, 

zit in de familie. Thomas, een neef van 
mijn moeder, schildert ook. Daar heb ik 
het van.’ Meteen wijst hij naar een door 
hemzelf gemaakt schilderij. Een Boeddha, 
waarin hij levenslijnen tekende die hij be-
strooide met as van zijn vader. Hij pakt 
zijn boek en leest het gedicht voor dat hij 
voordroeg tijdens de crematiedienst van 
zijn vader. Zijn vader die tijdens bestralin-
gen een masker droeg.

Voor mijn vader

Lieve Papa,

De weg naar het masker.
Nu weg van het masker!

Achter het masker verstop jij je
maar … het masker maakt je beter.

Weg, weg met het masker.
Escape van je masker
En … je ziekte.

Het masker maakt je beter.

Maar nu moet het masker weg
en er komt er één voor terug.

Als een nieuw begin.

Begeleid 
Zijn moeder, Irene, die aangeschoven is, 
vertelt me welke begeleiding Roderick 
krijgt, want helemaal zelfstandig zijn le-

ven inrichten, lukt ook Roderick niet. Hij 
krijgt per week op een vaste avond twee 
uur begeleiding vanuit Lunet zorg. Ro-
derick heeft tevoren de boodschappen 
gehaald om met de begeleider de avond-
maaltijd te koken. Ze spreken over huis-
houdelijke zaken en hoe hij zijn huis 
moet schoonhouden. Af en toe doen ze 
samen kleine klussen. Hij gaat drie dagen 
per week eten bij Het Eetpunt, gehuisvest 
in De Inloop, een ontmoetingsruimte bij 
een Woon- begeleidingcentrum (WBC) 
van Lunet zorg. In het weekeind kookt 
hijzelf. 
Eén avond in de week kookt hij samen 
met Jan en Jos. Jan en Jos zijn twee dikke 
vrienden van Roderick. Zij ondernemen 
gezellige en nuttige dingen met hem, zo-
als museumbezoek, samen naar de film, 
andere culturele uitstapjes of naar een 
wedstrijd van de formule I. Ze betrekken 
hem ook bij het werk op een zorgboerde-
rij en laten hem meehelpen bij het berei-
den van een kerstmaal voor eenzame en 
oude mensen. 

Het boek
Met zijn boek Mijn syndroom is down 
haalde Roderick het Eindhovens Dagblad, 
maar nog vele andere bladen wisten hem 
te vinden, want al eerder won hij met de 
gedichtenwedstrijd van stichting AGO de 
derde prijs. Het winnende gedicht Een 
blauwe biefstuk maakte diepe indruk op 
de jury die bestond uit Herman Brussel-
mans, Mensje van Keulen, Dorinde van 
Oort en Driek van Wissen. Hij mocht het 
gedicht ook voordragen in een uitzending 
van Paul de Leeuw. Hij pakt zijn iPad er-
bij en zoekt de opname die van hem ge-
maakt werd door Omroep Brabant. Dus 

Al enkele jaren besteedt De Roerom aandacht aan mensen met een beperking 
in de ruime zin van het woord. In deze voorlaatste aflevering van De Roerom 
jaargang 27 een bijdrage van Ria van Amelsvoort over Roderick Prins.

Roderick Prins (© Foto: Ria van Amelsvoort)
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Ooit liep de weg van Johannesburg naar 
Kaapstad langs het dorpje Philippolis, in 
het zuiden van de Vrijstaat. Zuid-Afrika. 
En omdat het dorp precies halverwege 
die twee steden ligt, werd er door men-
sen op doorreis vaak overnacht. Maar 
‘die grootpad’ is verlegd en de oude weg 
heeft inmiddels meer gaten dan asfalt. 
En nu ligt het dorp daar, slaperig, zande-
rig, leeg en met prachtige huisjes uit lang 
vervlogen tijden. In één van die huisjes 
mogen wij even wonen.
 
We dwalen rond, hebben tijd om te kij-
ken en te luisteren, te ruiken, te ervaren. 
We bezoeken het Jobhuis waar een expo-
sitie is van Rina Coetzee die tijdens een 
depressie gegrepen werd door het bijbel-
boek Job en er vijfentwintig schilderijen 
bij maakte. Bij één van de schilderijen sta 
ik lang stil.
 
De fluit huilt én zingt

Later zitten we met mensen uit het dorp 
in een tuin onder hoge bomen en drin-
ken rooibosthee. We horen verhalen over 
de geschiedenis van het dorp en van het 
land, met al z’n schoonheid en al z’n ver-
driet. En ’s avonds ga ik met iemand mee 
naar het ‘bruine woongebied’, voor haar 
wekelijkse bijeenkomst met een groep 
vrouwen. Ze praten er over hun verleden 
en hun toekomst, over hun geloof en hun 
dromen. Bijna al deze vrouwen hebben 
te maken - te maken gehad - met armoe-

Roderick is beroemd. Dit is ook zijn vu-
rige wens. ‘Ik ga graag met mensen om. 
Ik ben vrijgezel, ik heb het syndroom van 
Down, maar ik ben wel een gewone vent.’ 
Hij gaat staan en demonstreert hoe hij ie-
mand neerslaat bij zinloos geweld!

In zijn boek staat in een korte beschrij-
ving hoe Roderick zich ontplooid heeft. 
Er staan foto’s in van zijn schilderijen en 
tekeningen, van zijn werkomgeving, van 
zijn optredens, maar het zijn vooral de 
gedichten die imponeren. Zoals het eerste 
gedicht en tevens de titel van de bundel

Mijn syndroom is down

Ik had een droom,
Ik wilde studeren
studeren en autorijden
net als alle andere studenten.

Maar ja, ik ben anders
mijn syndroom is echt down.

Ik wist niet wat ik hoorde
ik had het net gelezen 
ik had tranen in mijn ogen
mijn syndroom is echt down.

Shut up, shut up, ik weet nu
ik heb geaccepteerd dat ik een 
gehandicapte vent ben en…

Ik had eens een droom,
Ik wilde studeren
voor mijn bloedeigen vader
en autorijden
net als alle andere studenten.

Maar ik ben anders.

Mijn syndroom is echt down.

De met de hand door Roderick gesigneerde 
boeken zijn eventueel nog te bestellen bij: 
irene-sylvia.prins@onsbrabantnet.nl

Roderick tijdens de boekpresentatie

de, verkrachting, geweld en ziekte. Som-
mige vrouwen zijn HIV-geïnfecteerd.

Het is er rommelig; overal plastic en pa-
pier en vuilnis op de paden. Er staan 
kleine huisjes, sommige van steen of 
hout, andere van golfplaat en zeiltjes. In 
het midden staat een kerkje en al is het 
even zoeken, iemand heeft daarvan een 
sleutel en bij de deur wordt al gewacht. 
De vrouwen zijn jong, maar hebben alles 
al meegemaakt. Ze vertellen me wie ze 
zijn, helpen me om hun naam goed uit 
te spreken en vragen mij om over mijn 
werk te vertellen. Het is warm en harte-
lijk en bij het afscheid zeggen ze dat ze 
zullen bidden voor een veilige reis voor 
ons en voor een goed leven van de men-
sen met wie ik werk. 

De fluit huilt én zingt

‘s Avonds eten we in het restaurant van 
‘Japie’ dat eigenlijk dicht is maar voor 
ons opengaat en worden we in de kring 
getrokken alsof we er horen. We drin-
ken wijn, eten schaapskoteletjes en krij-
gen een ijsje toe. Laat die avond lopen 
we naar huis in dat stille dorp onder een 
onwaarschijnlijk mooie sterrenhemel en 
we wijzen elkaar de sterren van het Zui-
derkruis.

Er zingt iets in ons.

Margreet Spoelstra

Al wat vir 

my oorbly, 

is ’n treurlied 

op die lier, 

’n lied 

van trane 

op die fluit 

(Job 30)
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Trouwen met God erbij
Huub Schumacher

Wat bedoelen jullie met ‘een stukje doen’, 
vroeg ik? ‘Nou, gewoon, zo’n plechtig 
woordje weet u wel; als God er maar in 
zit, da’s het belangrijkste want die hoort 
er ook bij. Dat vinden wij tenminste; an-
ders hadden we u ook niet gevraagd: Wilt 
u dat voor ons doen? De ambtenaar van 
de gemeente vond het goed.’ 

Ja ik wil
Mijn antwoord kwam neer op ‘ja, ik wil’, 
maar ik piekerde me daarna suf over hoe 
dit in godsnaam aan te pakken. Ze menen 
het zo ontroerend oprecht. Dat vloert je! 
Maar tegelijk moet je over zoveel sloten 
heen springen voordat je enigszins in de 
buurt denkt te komen van wat deze twee 
ten aanzien van God vinden. Er moest 
eerst gepraat worden. Goed, er volgden 
een paar forse gesprekken met het tweetal 
… en toen was daar de viering! 

Verhalen halen naar boven 
Het eerste half uur, gereserveerd voor de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, was 
voorbij. Toen was het mijn beurt in de 
overdrukke gelegenheid. Ik viel met de 
deur in huis: ‘Het bruidspaar vroeg me aan 
u allen zonder blikken of blozen de naam 
te verklappen van degene die volgens hen 
achter de trouw zit die zij met z’n tweetjes 
zojuist ten aanhoren van de gemeenteamb-
tenaar en van u aan elkaar hebben toege-
zegd. Enig vermoeden? Nee? Ik zal het je 
zeggen: het is God!’ … Ik hield stil; keek 
enkel rond. Niemand wist hoe hij kijken 
moest, tot het moment dat men doorkreeg 
dat ik voor een halve gare net iets te raar 
keek en onmiddellijk ontplofte de kerk in 
een luid en ontspannen lachen. Het ijs was 
gebroken. Ik kon verder. 

De preek kon beginnen!
‘Wie dat is, God? Ik kan het zo één twee 
drie niet zeggen. Hoeft ook niet. Onze 
christelijke godsdienst doet dat ook niet. 
Zegt die er wat over, dan met verhalen! 
Letterlijk mee-slepende verhalen, waar je 
jezelf in herkent en waar je dan ook nog 
net iets diepers van jezelf opvangt. Iets, 
waar je niet opgekomen zou zijn als je dat 
verhaal niet gehoord had. Kunt u mij nog 
volgen? En dat ‘net iets diepers van jezelf’, 
dát zou nou wel eens te maken kunnen 
hebben met wat onze trouwers van van-
daag met ‘God’ bedoelen. Welnu, de chris-
telijke godsdienst beschikt over zo’n boek, 
een verhalenboek. Het heet: de Bijbel. Met 
een beetje een zondagse titel noemen we 
die ook wel: Woord van God.

Eén zo’n verhaaltje
Ik vertel u één zo’n weliswaar piepklein 
verhaal uit dat boek waarvan wij bij de 
voorbereiding van deze viering gesnoept 
hebben. U moet er ook van meegenieten, 
vonden we. Let op, het is een verhááltje, 
geen krantenverslag van een gebeurtenis. 
Het woord ‘verhaal’ zegt het zelf al. Het 
wil iets ‘op-halen’ wat niet onder de op-
pervlakte mag blijven. Hier is het: ‘God 
schept Adam en daarna schept Hij Eva uit 
de rib van Adam.’ Dat is het; korter kan 
het niet. ‘Klein maar fijn’ geldt hier ook. 

Zij aan zij
Om bij het tweede stukje te beginnen: 
God schept Eva uit de rib van de man. 
Lijkt onzin, maar is het niet. Uit de rib 
schept God. Niet dus uit het hoofd van 
de man. Natuurlijk niet, want dan zou 
zij kunnen denken dat ze hetzelfde moet 
denken als hij. God schept haar ook niet 

achter dure gevels van mooie huizen in 
welvarende wijken vaak niet allerlei vor-
men van dwingelandij schuil? De ambte-
naar van daarnet ontbindt zich een onge-
luk. Van dit verhaaltje krijgen deze prak-
tijken de wind van voren! Gods Woord 
houdt het op ‘zij aan zij’ en op niks an-
ders. Dat is één. 

Niet zo afhankelijk 
Nóg zo’n pareltje: God schept Adam - en 
Adam betekent alleman, jij dus. Je maakt 
niet jezelf; Gód maakt jou. ‘Máákt’, te-
genwoordige tijd is dat! Maakt je ook 
vandaag dus. Ook nu. Anders gezegd: 
Iets of Iemand Heel Liefs is continu be-
zig ontzaglijk veel in je te investeren. Jij 
bent dan ook niet gevloerd als de ander 
je eens wat minder liefde geeft. Welnee, 
in dat geval begin jij de ander extra goed 
te doen. Omdat God met z’n vingers aan 
je zit, herberg je immers sowieso al een 
schat aan goedheid! In die zin hoef je niet 
te leven vanuit het tekort. Je staat of valt 
niet met de onmiddellijke behoeftenbevre-
diging door je partner. Dat zou er slecht 
uitzien voor de singles en voor hen wier 
partner sterft. 

Verstandig wat jullie doen 
U allen die hier nu getuigen bent, zeg 
nou zelf: mensen die zij aan zij leven 
en mensen die vooral veel te geven heb-
ben … die zorgen toch voor een beetje 
hemel op aarde! Die maken nou precies 
voelbaar wat de Bijbel met ‘God’ bedoelt! 
Soms denk ik wel eens: zou in onze hui-
dige samenleving de moeizaamheid bij 
huwelijksbindingen misschien ook een 
beetje samenhangen met een gemis aan 
vertrouwdheid met dit ‘Verhalenboek’, 
met dit ‘Woord van God? Je moet daar niet 
lichtjes over doen. Want hoe je het ook 
wendt of keert, het zijn natuurlijk toch 
verhalen die in de loop van eeuwen gebo-
ren zijn uit het beste van de menselijke 
psyche waar het gaat om beelden voor de 
relatie met jezelf, met de ander en met het 
Geheim waardoor je je, met de ander sa-
men, omvat en gedragen weet. Wie weet 
of het toch niet een beetje helpt als je met 
elkaar wat vertrouwdheid opbouwt met 
dit soort, ik noem ze maar, geloofsverha-
len die het Woord van God wil aanreiken. 
Ik weet niet wat u vindt, maar als je het 
mij vraagt, kan ik niet anders zeggen dan 
dat het verstandig is wat deze twee doen: 
trouwen met God erbij.’ 

‘Nee, wij trouwen niet voor de kerk; het wordt gewoon een burgerlijk huwe-
lijk. Maar we zouden er toch ook graag een priester bij hebben die ook een 
stukje doet.’ 

Michelangelo Buonarotti De schepping van Eva Sixtijnse Kapel Rome

uit de voeten van 
de man, want 
dan zou ze kun-
nen denken dat 
ze voor hem moet 
lopen en draven. 
Nee, uit een rib, 
uit de zijde van de 
man, omdat ze zij 
aan zij moeten le-
ven, schouder aan 
schouder, hand in 
hand. Alle twee 
evenveel waard 
dus; de één staat 
op geen enkele 
manier boven de 
ander. Dit kunnen 
we alvast in onze 
zak steken. Gaan 

Zwanenhof
6 juli 17.00 u.-13 juli 10.00 u. 
Fietsweek
(074) 265 95 25  info@zwanenhof.nl
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Guus had de eerste twee jaar de route al 
uitgestippeld, maar omdat hij nu de hele 
organisatie op zijn bordje kreeg met een 
beperkt budget, moest hij flink snoeien 
in het concept. De publiciteit vooraf was 
daardoor geringer, wat resulteerde in een 
kleiner aantal deelnemers. De financiële 
inbreng van de deelnemers werd meege-
geven als richtinggevend, niet meer voor-
geschreven; en de deelnemers konden ook 
minder dan drie dagen mee wandelen. De 
omgeving bleef echter ongewijzigd mooi: 
met hulp van de Stichting Pelgrimswegen 
& Voetpaden liepen de deelnemers door 
een afwisselend landschap.

Inhoudelijk
Ook inhoudelijk waren er de nodige wij-
zigingen. De groep liep als geheel en op 
gezette tijden werd er halt gehouden voor 
een korte meditatie. Er was een korte stop 

Ad Wagemakers

Derde Pelgrimstocht

In de aanloop naar Palmzondag werd de derde Pelgrimstocht ten bate van de 
Vastenaktie gelopen. De lente begon, maar het werd een winterse editie. De or-
ganisatie was flexibel opgezet, waardoor Ad Wagemakers - verhinderd om alle 
dagen mee te maken - toch nog de tocht op zaterdag mee kon lopen. De orga-
nisatie was dit jaar niet in handen van Cordaid maar van missionair veldwer-
ker Guus Prevoo. 

The Economist van 13 april 2013 besteed-
de veel aandacht aan de overleden poli-
tica. In het redactioneel schrijft men dat 
slechts een handjevol politici in staat is de 
wereld te veranderen. Margaret Thatcher 
behoorde tot hen. Ze veranderde niet al-
leen haar eigen conservatieve partij, maar 
de hele Britse politiek. Haar enthousi-
asme voor privatisering veroorzaakte een 
globale revolutie. Haar bereidheid op te 
staan tegen tirannie heeft bijgedragen aan 
het einde van de Sovjet Unie. Winston 
Churchill won een oorlog, maar heeft 
nooit een ‘ism’ gecreëerd. Aldus een wat 
chauvinistische redactie. 

Bewonderd en verguisd
In Groot-Brittannië veroorzaakte Thatcher 
een economische revolutie. Ze privatiseer-
de op grote schaal staatsbedrijven, wei-
gerde te onderhandelen met vakbonden 
en brak de mijnstaking. Keynes verwis-
selde zij voor Friedman als economisch 

leidsman. Onder Thatcher kon de ‘City 
of London’, het financiële centrum, zich 
spectaculair ontwikkelen. Critici menen 
dat Thatcher - samen met haar ‘soulmate’ 
Ronald Reagan - ook het zaad heeft ge-
zaaid van de huidige economische crisis. 
Dat Thatcher geen onomstreden politica 
was, werd duidelijk door de reacties die 
haar dood opriepen: bewondering èn ver-
guizing. Het journaal toonde dat haar 
dood voor groepen Engelsen reden was 
een feestje te vieren; bijna gênant om naar 
te kijken. Maar de bitterheid waarmee een 
vrouw vertelde dat Thatcher haar jeugd 
had verpest, weerspiegelde ook iets van 
de keiharde kant van Thatcher.

Gerespecteerd
Een jaar na het aantreden van Thatcher 
in Groot-Brittannië - 1980 - werd kroon-
prinses Beatrix koningin van Nederland. 
De dag van de inhuldiging in Amsterdam 
verliep zeer rumoerig. Onder het motto 

Rob van der Zwan

Markante vrouwen

Maandag 8 april  overleed Margaret Thatcher op 87-jarige leeftijd. Dinsdag 30 
april 2013 trad Beatrix terug als koningin van Nederland. Afscheid van twee 
markante vrouwen. 

‘Geen woning, geen kroning’ waren rel-
schoppende krakers de Dam zeer dicht ge-
naderd. Het had maar weinig gescheeld of 
de dag was op een fiasco uitgelopen. Drie-
endertig jaar later zijn vriend en vijand 
het erover eens dat Beatrix een voorbeel-
dig koningin is geweest, gerespecteerd in 
binnen- en buitenland.

Zeker anders
Na jarenlange voorbereiding is het nu de 
beurt aan Willem Alexander en Maxima. 
Zij beginnen aan het koningschap in een 
Nederland dat flink veranderd is sinds het 
aantreden van Beatrix. Men krijgt de in-
druk dat roeping en een zekere ernst be-
langrijke drijfveren waren bij Beatrix; bij 
Willem Alexander lijkt vooralsnog de on-
vermijdelijkheid van het koningschap een 
basismotief te zijn. Maar ik kan me ver-
gissen. Hoe dan ook, Willem Alexander 
zal waarschijnlijk een ander staatshoofd 
zijn dan zijn moeder. 
Twee vrouwen nemen afscheid: Thatcher 
van het leven, Beatrix van de troon. De 
één in Groot-Brittannië, de ander in Ne-
derland. Beiden waren - ieder op eigen 
wijze - gezichtsbepalend voor een periode. 

bij de Capella Domestica in Bocholtz, in 
het Catharinakerkje van Lemiers met de 
bijzondere muurschilderingen van Hans 

Truyen, in de Benedictus-Abdij Mamelis 
en in het Dionysiuskerkje van Nijswiller. 
De meditatieve momenten kregen meer 
accent dan in de eerdere edities van de 
Pelgrimstocht. Het doel van de Vastenak-
tie is daardoor minder expliciet gericht op 
het inzamelen van geld. Er wordt vooral 
gefocust op een draagvlak creëren voor 
het werk van de Vastenaktie. De evaluatie 
zal leren hoe er volgende jaar een vervolg 
komt.
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Grote verschuivingen op het terrein van de ker-
kelijke leer zijn niet te verwachten. Kerkelijke 
molens malen nu eenmaal langzaam. Soms ter-
gend langzaam. Maar het is al heel wat dat de 
kerk een ander en vriendelijker gezicht lijkt 
te hebben gekregen door het optreden van een 
paus die een mensen-mens lijkt te zijn. Een 
mens die zich - met de woorden van een ver-
slaggever van het Italiaanse TV-station RAI - 
van zijn voorganger onderscheidt door un con-
tatto fisico-umano con i suoi, een fysiek-mense-
lijk contact met de zijnen. Kort en krachtig. En 
wat mij betreft de spijker op de kop. Menselijke 
nabijheid in plaats van licht onderkoelde intel-
lectuele distantie. Hopelijk een belofte voor de 
toekomst.

Een koninklijk mens
De verkiezing van Franciscus, kort voor de Goe-
de Week, maakte het verhaal van Palmzondag 
voor mij op een bijzondere wijze actueel. Met 
name het beeld van die koning op een ezel. Het 
is en blijft een wonderlijke, op het eerste oog 
tegenstrijdige combinatie. Het is een beeld dat 
me niet loslaat, me prikkelt. Omdat het volle-
dig haaks staat op alles wat ons bekend en ver-
trouwd is. Het gebruikelijke protocol wordt hier 
met voeten getreden. Het is de wereld op zijn 
kop. Maar wat is dan de reden dat deze Jezus 
van Nazaret, een jongen uit de provincie, deson-
danks wordt herkend als een mens ‘van konink-
lijken bloede’, als ‘Zoon van David’, als ‘een die 
komt in de naam van de Heer’? Waarin zit - in 
godsnaam - zijn eigenlijke grootheid? 

Als gelijke
Jezus’ wordt herkend als een mens ‘van konink-
lijken bloede’, juist omdat hij afwijkt van wat 
te doen gebruikelijk is. Zijn ‘hofhouding’ kent 
een laag glitter- en glamourgehalte. Zijn gevolg 
bestaat voor een groot deel uit vissers en hand-
werkers, kortom mensen uit het volk. Zelfs tol-
lenaars, hoeren en ander gespuis maken deel uit 
van wat ongetwijfeld een bonte stoet geweest 

moet zijn. Niemand wordt bij voorbaat uitge-
sloten. Niemand. En ook het feit dat Jezus op 
een ezel plaatsneemt, is tekenend voor de wijze 
waarop hij zijn ‘koningschap’ invulling geeft. 
Jezus zit niet, zoals je in die tijd van een ‘echte’ 
koning kon verwachten, hoog te paard. Mensen 
hoeven dus niet bevreesd naar hem op te zien. 
Want ze weten en voelen: dit is een mens die 
niet vanuit zijn ivoren toren op ons neerkijkt, 
dreigend, zelfingenomen, arrogant. Deze ko-
ning bevindt zich - letterlijk en figuurlijk - op 
dezelfde hoogte als wie zijn ‘onderdanen’ he-
ten te zijn. Een woord dat zijn oorspronkelijke 
betekenis daarmee overigens meteen ook kwijt 
is. Er is immers sprake van oogcontact, ontmoe-
ting en gelijkwaardigheid. 

Gezagvol, niet autoritair
Deze koning is geen autoriteit. Het is wel een 
man van gezag. Autoriteit berust op positie en 
macht; wat jou voor ogen staat dwing je af, leg 
je op, desnoods met geweld. Gezag is iets an-
ders. Een mens met ‘ge-zag’ is een mens die - 
inderdaad - iets ‘te zeggen’ heeft. Maar dan niet 
omwille van de positie die hij bekleedt, maar 
enkel en alleen omwille van de mens die hij is. 
Zo is Jezus een mens met gezag, gezien bij het 
volk, omdat zijn koningschap volledig in het 
teken staat van dienstbaarheid aan zijn naaste: 
‘Ik ben gekomen om te dienen’, zegt hij in het 
Marcus-evangelie, ‘en niet om gediend te wor-
den.’ (Marcus 10, 45)

Ruud Roefs

Nieuwe lente nieuw geluid?

Is die toch verrassende verkiezing van een nieuwe paus die zich Franciscus laat noemen 
misschien toch de voorzichtige voorbode van een nieuwe kerkelijke lente? God mag het 
weten. Het is een vraag die velen bezighoudt. 

De Braziliaanse bisschop Dom Helder Camara tekende het 
catacombenverdrag (© Foto: Jesuítas Brasil)

‘De ichtus, de vis’ oudchristelijk symbool in de Domitilla-
catacomben, Rome (© Foto’s: Dennis Jarvis)

Franciscaanse beweging
26 mei 12.00-16.00 u Wan-
delen met Franciscus vanuit 
Kerk/Martinushuis Sneek.
(073) 613 13 40; info@
franciscaansebeweging.nl

Hooge Berkt
29 mei 18.00 u.-2 juni 13.00 
u. Een retraite met dans.
(0497) 55 17 20; 
info@hoogeberkt.nl  

Ignatiushuis
24, 31 mei en 7 juni 14.00-
15.00 u. Stap in de stilte van 
de zomer; (020) 679 82 07
ignatiushuis@gmail.com  

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

Elim 
31 mei: 19.30-22.45 u. Film-
avond, (013) 463 85 05;
stiltecentrum@elimgroep.nl

Missiehuis Steyl
27 mei 16.00 u.-30 mei 
11.00 u. Levenskunst- de 
kunst van het leven; 
(0226) 42 20 70; a_wijnker_
hoedjes@hotmail.com  

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

Thomas Oosterhout
26 mei 9.30-10.30 u. Chris-
telijke meditatie. 
06-16935992 (9.30-12.30 u.) 
info@thomasoosterhout.nl 

Thomashuis Zwolle
28 mei, 11 juni 17.30-20.00 
u: Cultuur met mes en vork. 
Proeven van ‘Religie voor 
atheïsten’. (038) 425 44 12  
thomashuis@
kloosterzwolle.nl

Titus Brandsma memorial
Elke do. 10.30-12.15 u. In-
stuif rond het evangelie.
(024) 360 24 21 (9.30-12.30 
u, en 13.30-17.00 u.)
secretariaat@karmel.nl  
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Een dienende kerk
Om te dienen - en niet om gediend te worden. 
Op 16 november 1965, drie weken voor be-
eindiging van het Tweede Vaticaans Concilie, 
kwamen veertig bisschoppen uit verschillende 
landen bij elkaar. Plaats van handeling was de 
Domitilla-catacomben buiten Rome. Een be-
wuste keuze waarmee men uitdrukking gaf aan 
het verlangen naar ‘herbronning’, een van de 
kernbegrippen van het concilie. Heroriëntatie, 
terugkeer naar het élan, naar het enthousiasme, 
maar vooral ook de eenvoud van het allereerste 
begin. Men wilde opnieuw een ‘kerk van de ar-
men zijn’ - een motto dat paus Johannes XXIII 
vier weken voor het begin van het concilie in 
een radiotoespraak had doen uitgaan. Een kerk 
van de armen wil zeggen: een kerk die er zich 
van bewust is dat armen en verdrukten, waar 
ter wereld ook, wezenlijk en volwaardig deel 
uitmaken van de kerk als ‘volk van God’. Dat 
armoede wezenlijk onrecht is en als zodanig 
ingaat tegen Gods bedoeling met de schepping. 
En dat de kerk, oog in oog hiermee, niet aan de 
kant mag blijven staan, maar - juist op grond 
van het evangelie - spreekbuis dient te zijn van 
hen die worden veroordeeld tot een leven in ar-
moede. Zo wilde men kerk zijn. En niet anders.

Het catacombenverdrag
De veertig genoemde bisschoppen - onder hen 
Helder Camara, aartsbisschop van Recife (Brazi-
lië) - pakten dit thema op, maar gingen nog een 
stap verder. Hun samenzijn mondde uit in een 
gezamenlijke belofte, het zogenaamde Catacom-
benverdrag, waarin men zich verplichtte tot een 
leven in de geest van het evangelie. Bisschoppe-
lijke paleizen werden ingeruild voor eenvoudi-
ge onderkomens, soms midden in een sloppen-
wijk. In kleding, voeding en wijze van vervoer 
wilden zij zich niet onderscheiden van gewone 
mensen om hen heen. Ambtsinsignes dienden 
van eenvoudig materiaal te worden gemaakt en 
niet van zilver en goud; en het gebruik van ere-
titels werd afgewezen als in strijd met de geest 
van het evangelie. De kerk, zo stelde men, dient 
niet te denken in termen van macht. Zij is ge-
roepen tot dienstbaarheid. En een kerk die niet 
dient, zo luidde de gemeenschappelijke overtui-
ging, dient tot niets.

In de kiem gesmoord?
Later zouden zich nog zo’n vijfhonderd bis-
schoppen aansluiten bij dit prachtige initiatief. 
Desondanks verzandde het, bloedde het lang-
zaam dood. Want al vrij snel kwam er verzet 
vanuit de kerkelijke hiërarchie die grote vragen 
had bij de radicaliteit van genoemde keuzes. 
Met name bij de nadrukkelijke keuze voor de 
armen die de kerk, zo vreesde men, wel eens in 
conflict zou kunnen brengen met de machtigen 
van de aarde. De machtigen van de aarde met 
wie velen aan de top van de kerkelijke ladder 
het opvallend goed konden vinden. Konden en 
kunnen.
Langzaam maar zeker werd de generatie van 
het Catacombenpact ouder, om uiteindelijk gro-

tendeels te worden vervangen door bisschoppen 
van een behoudender en veel minder sociaal be-
trokken signatuur. Ook de bevrijdingstheologie 
die de ‘optie voor de armen’ tot haar uitgangs-
punt had gemaakt, kreeg de nodige klappen te 
verwerken en veel van haar beoefenaars werd 
het werken moeilijk of zelfs onmogelijk ge-
maakt. Einde verhaal.

Of toch een nieuwe lente?
Althans, zo leek het lange tijd. Totdat er, nota 
bene in Rome zelf, een man verschijnt die zich 
tooit met de naam Franciscus. Daarmee verwij-
zend naar de heilige Franciscus, de ‘poverello’, 
de kleine arme. De man die achthonderd jaar 
geleden in daad en in woord - in die volgorde! - 
het evangelie uitdroeg, met in zijn hart een bij-
zonder plekje voor de armen. En dan nu - toch 
heel onverwacht - een paus die eenvoudige en 
voor iedereen toegankelijke woorden spreekt. 
Uit het hart en tot het hart. Een mens die wei-
nig lijkt te hebben met uiterlijk vertoon; zelf 
zijn koffers draagt, zelf zijn rekeningen betaalt. 
Zich laat zegenen door het volk alvorens zelf de 
zegen uit te spreken. En zich verplaatst in een 
eenvoudig busje in plaats van de pauselijke li-
mousine. Of om het in bijbelse termen te zeg-
gen: op een ezel - en niet te paard. Een hoopvol 
teken, als u mij vraagt. Het doet minstens ver-
moeden dat het anders kan.

Deel van de Domitilla-catacomben, Rome

Abdij van Egmond
24 mei 10.30-16.30 u. gast-
vrijheid als levenshouding.
06-49080090 (Janneke Krij-
ger) benedictushof@
abdijvanegmond.nl

Achelse Kluis
26 mei. 15.00 u. Orgelcon-
cert (040) 206 99 51 (9.30-
12.30 u. en 14.30-17.00 u.)  
abdij@achelsekluis.org  

Sociëteit Tilburg
15 sept. 10.30-13.00 u. 
Boerke Mutsaers: De macht 
van gedachten op ons leven.
(013) 533 20 15; 
info@spirsoctilburg.nl  

Oosters christendom
24 mei Kasteel Hernen 
13.00-17.00 u.: Het mysterie 
in beeld? Iconen in Oost en 
West; (030) 232 69 07
secretariaat@oecumene.nl

Open Deur
Thema mei: Vuur; juni: 
Groen. (079) 362 86 28 
(8.30-12.30 u.) 
abonnementen@
boekencentrum.nl  

Klooster Wittem
18 t/m 20 mei 12.00-17.00 
u. Kunstroute Gulpen-Wit-
tem. (043) 450 17 41
(ma di do) 
n.paffen@kloosterwittem.nl 

Mozeshuis
14, 21, 28 juni, 5 juli Zomer-
academie; (020) 522 13 05  
mixen@mozeshuis.nl 
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‘Er was eens een man met maar één arm 
en twee kreupele benen, die zijn hele le-
ven al probeerde toegelaten te worden tot 
het klooster van de cisterciënzers te Berg-
haren. Op een dag - hij was op de berg 
waar de molen stond - deed hij voor de 
zoveelste keer een poging. Hij smeekte 
broeder molenaar om bij de prior een 
goed woordje voor hem te doen. Maar de 
molenaar zei, dat het convent geen zie-
kenhuis was en dat de kreupele voor de 
monniken een last zou zijn. De man hield 
echter aan en zei, dat hij wel kon werken. 
Met Gods hulp en die van Maria. De mo-
lenaar besloot hem een kans te geven. Hij 
liet hem de molen binnen en zette hem 
tussen de zakken meel tegenover een dik-
ke boomstam. De kreupele zag in dit blok 
hout Maria met haar dode zoon Jezus 
Christus op de schoot en haar hart door-
boord met een zwaard. De kreupele begon 
meteen dit beeld uit het hout te snijden. 
Toen de molenaar dit zag, viel hij op zijn 
knieën. Hij zei de kreupele, dat hij de 
prior zou vragen hem toe te laten in het 
convent. Deze zei daarop, dat hij de naam 
Assumptio wilde dragen, want hij wilde 
naar de hemel gaan. Vanaf die tijd maakte 
broeder Assumptio nog vele beelden. Zijn 
beeld van de bedroefde Maria met haar 
zoon op de schoot en een zwaard door 
haar hart werd in de kapel van de cister-
ciënzers gezet en heel het Land van Maas 
en Waal werd erdoor verblijd. En Maria 
vond troost bij dit volk, waarop men het 
zwaard uit haar hart verwijderde. Toen 
het beeld voor de beeldenstormers op de 
vlucht moest en de kapel vernield werd, 
zagen de dorpelingen en broeder Assump-
tio Maria’s beeltenis achter de bast van 
een boom. Op de plek van de kapel heb-
ben ze toen een lindeboom geplant.’

Deze legende rondom het beeld van Onze 
Lieve Vrouw ter Nood Gods is medio twin-
tigste eeuw op papier gezet. Het is geen 
oude legende want het verhaal spreekt 
over de verwijdering van het zwaard uit 
het Mariabeeld en dat is in de jaren veer-
tig gebeurd. Waarom dan dit verhaal over 
broeder Assumptio? Omdat de Kapelberg 
in ere hersteld werd. Na eeuwen Onze Lie-
ve Vrouw ter Nood Gods vereerd te heb-
ben zonder kapel en beeld bij een Linde-
boom op de Kapelberg, werd er alles aan 
gedaan om bij de bouw van de nieuwe ka-
pel bekendheid te geven aan deze bijzon-
dere plek. En bij zo’n heilige plek hoort 
een wonder. Het wonder van Assumptio. 

Cisterciënzers en mariadevotie
In 1312 kocht de cisterciënzerabdij Camp 
uit Kamp-Lintfort te Duitsland grond in 
Bergharen, waaronder ook de Molenberg, 
waarop de Verrekijker stond. Een groep 
monniken kwam naar Bergharen om de 

grond te bewerken en woonde in een 
boerderij, ook wel een uithof genoemd. 
De orde kende altijd al een grote verering 
van Maria. Onder invloed van Bernar-
dus heeft de verering van de Moeder van 
Smarten ook in de orde van de cisterciën-
zers haar intrede gedaan. Vandaar dat er 
als Mariabeeld voor een Piëta gekozen is. 
De Piëta, het beeld van Maria met de ge-
storven Jezus op haar schoot, stamt uit 
het begin van de zestiende eeuw. In Berg-
haren werd en wordt zij Onze Lieve Vrouw 
ter Nood Gods genoemd, want Maria heeft 
meegeleden met haar zoon Jezus en met 
alle mensen die pijn en verdriet kennen 
in hun leven. De cisterciënzers zullen het 
beeld op een eerbiedwaardige plek ge-
plaatst hebben, hoogstwaarschijnlijk in 
een kapelletje. Van een kapel in die eerste 
eeuwen is echter geen bewijs gevonden. 
Toch is op een gegeven moment de Molen-
berg in de volksmond veranderd in Kapel-
berg. Mensen uit heel het land van Maas 
en Waal en van verder pelgrimeerden naar 
het mariabeeld om bij haar te bidden en 
steun te vinden voor hun noden. 

De mislukte reformatie
Door de Reformatie en de Tachtigjarige 
Oorlog werd het voor katholieken steeds 
moeilijker in het openbaar hun geloof te 
beleven en te vieren. In 1582 werd zelfs 
verboden openlijk katholiek te zijn. Toch 
bleven de pelgrims naar de Kapelberg ko-
men. Vanwege het grillige religieuze kli-
maat verkochten de cisterciënzers in 1621 
hun grond en goederen en verlieten Berg-
haren. In 1651 besloot de Staten-Generaal 

dat de officiële godsdienst van het land de 
gereformeerde vorm van het christendom 
zou zijn en dat alle andere gezindten niet 
onder de publieke bescherming zouden 
vallen. Hadden tijdens de Beeldenstormen 
alleen de kerkinterieurs het moeten ont-
gelden, nu waren de religieuze objecten 
ten behoeve van de openluchtliturgie aan 
de beurt. De vermoedelijke kapel op de 
Kapelberg is toen gesloopt en de Piëta is 
in veiligheid gebracht bij de katholieke 
adel in het kasteel van Hernen. 

’t Heilig Bumke
De verering van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood Gods kon echter niet uit de harten 
van de gelovigen worden verdreven en 
richtte zich nadien op een Lindeboom: ’t 
Heilig Bumke. Een kousenband zou aan de 
boom gebonden worden om als het ware 
de koorts af te binden. Onder de Linde-
boom stond een houten bus, een offerblok 
voor de armen. 
De Bataafse Revolutie in 1795 bracht vrij-
heid, gelijkheid en broederschap naar 
Frans voorbeeld. In 1814 mondde dit uit in 
de grondwetbepaling, dat geen enkel geloof 
nog bevoorrecht of achtergesteld zou wor-
den. Voor de Katholieke Kerk betekende 
dit, dat de bisdommen, tijdens de Refor-
matie opgeheven, in ere hersteld konden 
worden. De bisschoppen kwamen terug en 
gingen weer leiding geven aan het gelovige 
volk. De periode van de katholieke emanci-
patie brak aan, die uitmondde in het ‘Rijke 
Roomsche leven’ (1860-1960). Het is in 
deze periode, dat in Bergharen de behoefte 
ontstond de Kapelberg in ere te herstellen.

Drs. Annemarie Gooiker, pastoraal werkster

Het verhaal van de Kapelberg

Bergharen, Kapelberg (© Foto: Pieter Reesink)   



13DE ROEROM n JAARGANG 27 n NUMMER 9 n MEI 2013www.deroerom.nl

Pluriformiteit kan verrijkend maar 
ook verwarrend zijn, bevrijdend 
maar ook bedreigend. Pluriformi-
teit: de opvatting - of kunnen we 
beter spreken van het inzicht? - 
dat in een samenleving meerdere 
en verschillende ideeën en gevoe-
lens over het leven gelijkwaardig 
naast elkaar voorkomen. Naast 
elkaar wil zeggen: de een heeft de 
macht niet - of beter: de behoefte 
niet - om de ander tot zwijgen te 
brengen.

Pluriformiteit kan verrijkend zijn. 
Je ziet en hoort verhalen, woor-
den en thema’s, die je zelf nooit 
zo bedacht zou hebben. Het leven 
krijgt zijn magie en betovering 
weer terug, als je merkt hoe de 
vanzelfsprekendheid van de din-
gen en de sleur van het alledaag-
se in een andere taal verrassend 
kleur en diepte krijgen.
Pluriformiteit kan bevrijdend zijn. 
Je hoeft je niet langer meer op-
gesloten te voelen in de levens-
visies en gewoontes van ouders 
en grootouders, van instituties en 
omgeving. In de literatuur zijn 
meeslepende voorbeelden be-
waard, hoe beknellend en benau-
wend het ontbreken van plurifor-
miteit voor mensen is geweest en 
nog altijd kan zijn.

Pluriformiteit kan bedreigend zijn, 
Zo wordt het ten minste in het on-
derwijs aan kinderen en jongeren 
vaak gebracht. Verschillen leiden 
vaak tot conflicten, voortkomend 
uit onbegrip. Daarom moeten zij 
zichzelf beteugelen door respect 
en begrip voor de ander leren op 
te brengen.
Pluriformiteit kan verwarrend 
zijn. Want wat is mijn eigen bij-
drage, welke kleur heb ik en 
breng ik in? Heb ik wel een eigen 
stem?

Je eigen verschil ontdekken. Nu 
meer dan anders is het belangrijk 
dat we onze kinderen en jongeren 
goede en verschillende voorbeel-
den geven; is het noodzakelijk dat 
we ze stimuleren om hun eigen 
ideeën en gevoelens te verkennen 
en tot ontwikkeling te brengen; is 
het onontbeerlijk dat wij ze hier-
bij ondersteunen en hierop be-
vragen. Is het niet schrijnend dat 
juist nu de kerk hen elke poging 
tot pluriformiteit ontneemt?

Herinrichting Kapelberg
Met oud en nieuw 1925/1926 was de dijk 
van de Maas ter hoogte van Overasselt door-
gebroken en het rivierwater overspoelde het 
dorp Wijchen en de hele omgeving. Ook in 
Bergharen kwam het water en de parochie-
kerk was niet meer te bereiken. Op de ho-
ger gelegen Kapelberg was het wel droog. 
Daar werd dan ook op 10 januari met goed-
keuring van de bisschop een eucharistie-
viering gehouden. Toen ontstond het idee 
om de Kapelberg weer in te richten zoals 
het ooit geweest moest zijn. Het mariabeeld 
moest vanuit Hernen weer terug komen 
naar Bergharen, maar dat ging niet zo ge-
makkelijk. Het beeld was volgens het be-
sluit uit 1854 van de Hernense kerk. Toen is 
namelijk besloten, dat wat vóór het herstel 
van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 
van de kerk was, daarna ook eigendom van 
de kerk bleef. De pastoor van Hernen was 
dus niet verplicht het beeld terug te geven. 
Uiteindelijk uitte de bisschop de wens, dat 
het beeld terugkwam naar Bergharen. Die 
wens kon men niet afwijzen. Op 3 augustus 
1927 werd de Piëta op een ezelskar feeste-
lijk ingehaald en was het beeld weer terug 
in Bergharen. In 1930 werd een eenvoudige 
veldkapel gebouwd, die in 1948 vergroot 
werd. 
Ook de kruisweg van veertien staties met 
voorstellingen in gebakken en geglazuurde 
klei op bakstenen voetstukken werd ver-
nieuwd. De dertiende statie week af van de 
andere. Het betrof een kruis met een maria-
beeld erbij. 

’t Heilig Bumpke
De Lindeboom had vanaf de komst van de 
veldkapel afgedaan als object van verering, 
maar heeft nog lange tijd op de Kapelberg 
gestaan. Een storm velde de boom op 15 
maart 1964. Men heeft de boom toen tot de 
grond toe weggehaald, maar de wortels in 
de grond gelaten. Vanuit deze wortels zijn 
loten ontsprongen en is er weer een boom 
gegroeid. Nog altijd wordt deze boom ’t Hei-
lig Bumke genoemd en heeft het een specia-
le plaats in de harten van vele mensen.

Piëta met zwaard
In 1997 is de eeuwenoude Piëta gereno-
veerd en ter bescherming in de kerk gezet. 
Een replica heeft in de kapel haar plaats in-
genomen. De verdwijning van het zwaard 
is een groot mysterie. Oorspronkelijk stak 
een zwaard door Maria’s hart, maar in de 
jaren na de bouw van de veldkapel en voor 
de huidige kapel is het zwaard verwijderd 
en niemand weet waar het is gebleven. De 
reden van de verwijdering van het zwaard 
blijft ook gissen. Dacht men dat Maria door 
de pelgrims getroost was en dat het zwaard 
daarom uit haar hart gehaald kon worden? 
Zo staat het immers ook vermeld in de le-
gende van de Kapelberg? Wilde men niet 

geconfronteerd worden met de pijn, die Ma-
ria leed vanwege de noden van God en de 
mensen? Of is het gewoonweg een keer afge-
broken?

Vieren op de Kapelberg
Vieren in de buitenlucht heeft mensen altijd 
al aangetrokken. Zeker bij de kapel die de 
Kapelberg siert, het Mariabeeld en de kruis-
weg. Ieder jaar vindt de Maas-en-Waalse Be-
devaart plaats op de zondag na het feest van 
Maria Hemelvaart (15 augustus). Op Goede 
Vrijdag wordt de Kruisweg gebeden en op 
Tweede Pinksterdag is er een dekenale vie-
ring, de kapellentocht, waarbij alle kapel-
len uit het gehele dekenaat Druten-Wijchen 
onder de aandacht gebracht worden. De ge-
loofsgemeenschap van Bergharen viert vanaf 
het eerste weekend van mei tot en met Maria 
Hemelvaart elke zaterdagavond buiten op de 
Kapelberg in plaats van in het kerkgebouw. 
Deze vieringen trekken gelovigen uit de hele 
regio. Er vinden op de Kapelberg ook huwe-
lijksvieringen plaats en sinds enkele jaren 
staat er een doopvont in de kapel. Velen we-
ten de Kapelberg te vinden als plek om sa-
men te komen en te bidden, zoals de Katho-
lieke Vrouwen Organisatie (KVO), de Zuide-
lijke Land en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) 
en de Protestantse Gemeente. Het is wel dui-
delijk, dat de Kapelberg een bovenparochiële 
en regionale functie heeft. Beheer en onder-
houd vallen sinds 2003 onder de Katholieke 
Stichting Beheer Kapelberg Bergharen. 

Pluriformiteit

Kapelberg 700 jaar
In 2012 werd het zevenhonderdjarig bestaan 
op allerlei manieren gevierd. Op www.maria-
kapelbergharen.nl kunt u meer lezen en zien 
over dit jubileumjaar. Ook is Het zwaard van 
opa Tio, een boek voor mensen van 8 tot 88 
jaar verschenen. Het boek vertelt in een fic-
tief kinderverhaal over de geschiedenis van 
de Kapelberg en achterin het boek vindt u 
een beknopte geschiedenis over dit bede-
vaartsoord. De auteur van dit artikel is ook 
de auteur van het boek. 
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Aanvankelijk beschouwd als een overgangspaus, een man op 
leeftijd die geacht werd op de winkel te passen, maakte Johannes 
XXIII snel duidelijk dat hij aan die verwachtingen niet zou vol-
doen. Hij doorbrak het starre protocol door de mensen direct te 
benaderen, te beginnen met de mensen in nood. Zo bezocht hij 
met Kerstmis gevangenen en zieken, waardoor hij zich liet ken-
nen als een pastorale man, die de mensen nabij wilde zijn. Bin-
nen honderd dagen na zijn verkiezing nam hij de beslissing een 
concilie bijeen te roepen met als oogmerk het aggiornamento, de 
kerk bij de tijd brengen. 

Ondanks alles
Ondanks de nodige tegenwerking, dirigeerde Johannes XXIII de 
kerk en de wereld met rustige vasthoudendheid naar dit concilie 
toe. Dat hij kort voor de opening van dit Tweede Vaticaans Con-

cilie te horen kreeg ongeneeslijk 
ziek te zijn, belemmerde hem niet 
op 11 oktober 1962 deze kerk-
vergadering te openen met een 
vreugde- en hoopvolle toespraak. 
Hij formuleerde als haar opdracht: 
onderzoeken welke plaats het ge-
loof toekomt in de moderne we-
reld en gelovigen moedig op weg 
helpen. Het verloop van deze 
kerkvergadering pakte anders uit 
dan aanvankelijk voorzien. Toen 
de eerste zittingsperiode op 8 de-
cember afliep, had het Tweede Va-
ticaans Concilie (1962-1965) wei-
nig concreets opgeleverd omdat 
bijna alle voorbereide documen-
ten door de concilievaders waren 
afgewezen. Vanuit het oogpunt 

Stefan Waanders

Vrede op aarde

Op 11 april vijftig jaar geleden verscheen de encycliek 
Pacem in Terris. Een weloverwogen pleidooi voor vrede, 
ingebed in wat wel het best bewaarde geheim van de 
katholieke traditie genoemd wordt: de christelijk sociale 
leer. Het document wordt beschouwd als het geestelijk 
testament van paus Johannes XXIII (1958-1963). In wel-
ke context verscheen deze encycliek?

Rechtop, gebroken, gevallen (© Foto: Nel Beex)          

van resultaat was dat weinig bemoedigend, om niet te zeggen 
een ramp. Bovendien wist de doodzieke paus nu ook dat hij het 
einde van dit concilie niet meer zou meemaken. Toch weigerde 
Johannes XXIII bij de pakken neer te zitten.

Als Abraham in de nacht
Want tijdens de eerste zittingsperiode was er een ernstige inter-
nationale crisis uitgebroken. Op 20 oktober hadden de VS een 
cordon rondom Cuba gelegd om de plaatsing van Russische kern-
raketten te verhinderen. De wereld hield haar adem in. Johan-
nes XXIII opereerde achter de schermen om de botsende wereld-
leiders met elkaar in gesprek te krijgen om te voorkomen dat de 
wereld in een kernoorlog gestort zou worden. Even recapitule-
ren: op 23 september hoort hij dat hij doodziek is, op 11 oktober 
opent hij het Concilie, dat al snel anders verloopt dan gepland 
en op 20 oktober breekt de Cubacrisis uit. Te midden van al deze 
turbulente ontwikkelingen blijft Johannes XXIII heel alert aan-
wezig. Tekenend was een uitspraak tijdens een verblijf in Castel 
Gandolfo, waarbij hij opeens wees naar de sterrenwacht van de 
jezuïeten iets verderop. ‘Daar heb je de jezuïeten’ zei hij, “die be-
grijpen de tekenen van de hemel. Ik niet. Ik ga als Abraham in 
de nacht, steeds één stap voorwaarts.’ Uit deze woorden sprak de 
eenvoud van zijn geloof: een gaan in de soms donkere nacht van 
het geloof. Geen groot masterplan, niet wetend waar uit te ko-
men, maar steeds speurend naar de volgende stap die gezet kan 
worden en de moed opbrengen om die stap dan ook te doen.

Weloverwogen
De stap die Johannes XXIII nog te doen had, na de Cubacrisis en 
in de wetenschap dat hij het concilie niet zou afsluiten, was een 
encycliek schrijven voor de wereldvrede die hij adresseerde aan 
alle mensen van goede wil. Dat werd Pacem in Terris. Daarin gaf 
hij een weloverwogen pleidooi voor de vrede en een voorzet voor 
wat hij als opdracht had geformuleerd voor het Tweede Vaticaans 
Concilie: de tekenen van de tijd verstaan. Nog geen twee maan-
den later overleed hij, betreurd door de hele wereld.
Vijftig jaar na dato lijken de brandhaarden zich te vermenigvul-
digen: Noord-Korea, Syrië, Iran, Israël-Palestina, Kongo en Mali. 
Redenen genoeg om deze vredesboodschap te herlezen en ons te 
bezinnen op welke stap ons thans te doen staat. 

Boek
Dit artikel is een verkorte weergave van de inleiding van het 
boekje Het Tweede Vaticaans Concilie. Een tussenstand na vijftig 
jaar door Erik Borgman, Maria ter Steeg, Jozef Wissinik e.a., Ste-
fan Waanders (red.) onlangs verschenen bij Uitgeverij Valkhof 
Pers Nijmegen.
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Theo Poort werd in 1948 geboren in het 
Engelse Margate. Zijn avontuurlijke vader 
die tijdens de oorlog als kok bij de marine 
had gediend, was daar als pasgetrouwde 
met zijn vrouw naar toegetrokken om in 
Wales bedrijfsleider van een restaurant te 
worden. Maar omdat zij heimwee kreeg 
keerden zij terug naar Nederland en werd 
hij directeur van een hotel in Den Haag. 
Als hobby schilderde hij en zo kreeg ook 
Theo van kindsbeen af de slag te pakken. 
Maar zijn vader stierf al op achtenveertig-
jarige leeftijd. Naast het tekenen van va-
ders kant kreeg Theo van moeders’ kant, 
die uit een lerarenfamilie stamde, zijn on-
derwijstalenten mee. Via een zustercon-
gregatie vond moeder na het overlijden 
van haar man een baan in het bijzonder 
onderwijs te Oss. Theo, haar enige kind, 
ging een opleiding volgen aan de kweek-
school. 

Toneel en penseel
‘Naast mijn loopbaan als onderwijzer op 
de Mgr. Bekkersschool en de Polderhof in 
Oss ging ik ook door met mijn studie te-
kenen en schilderen. Daarnaast behaalde 
ik een bevoegdheid als docent dramati-
sche expressie. Van 1970 tot 1980 hield 
ik me vooral bezig met toneel en maakte 
ik musicals. Na die tijd kreeg ik weer 
zin in schilderen. Ik ben me vooral gaan 
toeleggen op aquarel. Daar heb je be-
trekkelijk weinig middelen voor nodig: 
penseel, verf en dik vezelpapier. De verf 
wordt gemaakt van plantaardige, dierlijke 
en minerale pigmenten die in water zijn 
gewreven en met substantie zijn gebon-
den. Schilderen met waterverf was een 
van de vroegste, door de mens ontdekte 
kunstvormen en heeft de eeuwen in di-
verse vormen doorstaan. Ik heb hiervoor 
gekozen omdat een aquarel geschikt is 
voor het vastleggen van de stemmingen 
en grillen van licht en kleur in het land-
schap.’

Landschappen 
‘Verreweg de meeste van mijn aquarel-
len geven beelden van het Nederlandse 
landschap, met name in Brabant en Gel-
derland. De bosrijke omgeving van Beek/
Ubbergen bijvoorbeeld vind ik één van de 
mooiste streken van Nederland. Het land-
schap vraagt gewoon om geschilderd te 
worden. Zo heb ik een paar schilderijen 
gemaakt die hetzelfde beeld laten zien, 
maar de ene keer in de zomer en de ande-
re keer in de winter. Mooi hoe hetzelfde 
beeld in verschillende jaargetijden toch 

een heel andere sfeer oproept. Maar ook 
het Franse platteland heeft mijn hart ge-
stolen. Niet de paleizen of dure villa’s in-
spireren mij tot schilderen, maar de eeu-

Mijn Kerk 
‘Ik merk nu zelf dat mijn tekeningen wat 
harder zijn dan die van de vorige car-
toonist Cor Versteeg. Venijniger ook. Dat 
komt omdat de officiële standpunten van 
de kerk vaak tegen mijn zere been zijn. 
Onze jongste zoon van zevendertig is 
homo. Een gevoelige en hardwerkende 
jongen. Moet hij dan, omdat de kerk het 
wil, kiezen voor alleen zijn? Mijn vrouw 

Joost Koopmans

Kritisch kerk-cartoonist

Sinds december van het afgelopen jaar verzorgt Theo Poort de cartoons op de 
achterkant van De Roerom: plaatjes die een humoristisch-kritische kijk geven 
op kerkelijke gebeurtenissen. De cartoons worden ondertekend met: Th. Poort. 
Wie is de mens achter deze naam?
 

La  Cavalerie, middeleeuwse huizen van Tempelridders in de buurt van Millau, Frankrijk. Aquarel, 20 x 30 cm

wenoude dorpsstal, het vervallen woon-
huis of de oude schuur. Ik teken naar de 
natuur, maar niet fotografisch. Recensen-
ten omschrijven mijn werk als realistisch, 
met een tikje romantiek en zo af en toe 
met een vleugje impressionisme.‘

Cartoons 
‘Vorig jaar werd ik gebeld door Ad Wage-
makers, redactielid van De Roerom. Hij 
woont ook in Oss. Ik kende hem als oud-
collega van het onderwijs en als klant. 
Hij vroeg me of ik de nieuwe cartoonist 
van De Roerom wilde worden. Nu heb ik 
weleens strips getekend en cartoonach-
tige kerstkaarten. Maar een cartoon voor 
De Roerom is toch wel even iets anders. 
Dat heeft meer te maken met een eigen 
kijk op dingen, in dit geval op kerkelijke 
zaken. En het komt elke maand terug! 
Waar begin je dan aan? Het is in ieder 
geval moeilijk om iedere keer te scoren. 
Ik vond het dus nog niet zo’n gemak-
kelijke opdracht. Maar ik wilde het wel 
proberen. Ik heb tegen Ad gezegd dat ik 
het zal doen zolang ik vind dat het goed 
gaat.’

studeerde theologie en werkte in het pas-
toraat. Maar het vrouwenstandpunt van 
de kerk is zo star, dat vrouwen nauwe-
lijks - en steeds minder - stem hebben in 
pastoraat en kerkleiding. Trouwens, de 
inbreng van de leek is langzaam maar ze-
ker tot een minimum teruggebracht. Dit 
hebben wij zelf gemerkt in onze paro-
chie. Het was vechten tegen de bierkaai 
en daarom is de lol er voor ons na de peri-
ode Bluyssen vanaf gegaan. De kerk heeft 
een voorbeeldfunctie die ze niet vervult. 
Er is nog wel een band, maar niet meer 
met de officiële kerk. Ik ben blij met zo’n 
geloofsgemeenschap als de San Salvator 
in Den Bosch die zich hun kerk-zijn niet 
laat afnemen en op een eigentijdse manier 
gestalte wil geven aan de geest van Jezus 
Christus. Jezus: uit zijn figuur, zijn uit-
straling haal ik mijn inspiratie! Zijn bood-
schap van liefde - behandel de ander zoals 
jezelf behandeld wilt worden is - van mij.’
 
Recent werk - met beelden uit Frankrijk - 
van Theo Poort nog tot 26 mei te zien in 
Serviceflat Sterrebos, Sterrebos 62 in Oss; 
zie ook: www.uwhuisinaquarel.nl
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Het heeft de joden in Eindhoven nooit zo 
geweldig meegezeten. Iedere keer weer lo-
pen ze tegen de een of andere wet aan, die 
het hen belet om echt in de stad te mogen 
wonen. Pas in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw groeit de gemeenschap uit 
en wordt zelfs de grootste joodse gemeen-
schap van de provincie Noord-Brabant. 

Het verhaal van de synagoge
In 1772 werd het stadsbestuur van Eind-
hoven van hogerhand gedwongen om jo-
den toe te laten en niet langer te discrimi-
neren. Maar ze moesten nog jaren wach-
ten voor ze niet alleen getolereerd, maar 
ook geaccepteerd worden. Toch slagen ze 
er in 1781 in om een huis in de Kerkstraat 
te kopen en zo te verbouwen, dat het ge-
bruikt kon worden als synagoge. In 1851 
is het kerkbestuur in staat om drie wo-
ningen grenzend aan de synagoge te ko-
pen. Logisch dat men de oude, te klein ge-

Nel Beex

Herinneren en gedenken

Het valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Ik moet ook echt moeite doen om 
in de bestrating van de Kerkstraat te Eindhoven de contour (zwart, nu wat 
grauw van kleur door het droge weer) van een synagoge te herkennen. Geluk-
kig liggen er ook fotostenen met tekst van de Synagoge 1866-1959. Geen lang 
leven voor een synagoge. En … was afbraak wel echt gerechtvaardigd?

Razzia
Ook tijdens de oorlog hebben zich nog jo-
den gevestigd in Eindhoven. Meestal om 
dichter bij familie te zijn of zelfs bij fami-
lie te komen wonen. Ook in onze straat 
komt een joods gezin terecht: vader, moe-
der met drie dochtertjes: Alida, Clara en 
Elisabeth. Mijn twee zussen en ik, zijn er 
echt blij mee: zomaar ineens drie nieuwe 
speelvriendinnetjes erbij. Maar zo van-
zelfsprekend is dit niet. Ze blijken erg op 
zichzelf te zijn en heel bang. Toch lukt 
het ons hun vertrouwen te winnen en kan 
er bij ons thuis menig spelletje gespeeld 
worden. Helaas slechts van korte duur. Op 
een nacht word ik wakker van veel herrie, 
geschreeuw en gehuil. De volgende och-
tend horen we dat het hele gezin er niet 
meer is. Zomaar ineens weg! Voor ons iets 
onbegrijpelijks! Waarom, waarom? En het 
wordt nog moeilijker als blijkt, dat een 
ander gezin er zomaar kan komen wo-
nen en zich alles van de familie Nort toe-
eigenen. 

Eindelijk 
Waar is de familie Nort-Wertheim geble-
ven en wat is er met hen gebeurd? Lang 
hebben we ons die vragen gesteld. Lang 
ook hebben we gezocht, her en der ge-
vraagd, en tot begin 2012 moeten wach-
ten op een antwoord. Nu weten we dat 
moeder en de drie meisjes Alida, Clara en 
Elisabeth 3 september 1942 in Auschwitz 
zijn omgekomen en dat vader 31 maart 
1944 ergens in Midden-Europa het leven 
liet. Alida, Clara en Elisabeth mochten 
slechts 8, 6 en 3 jaar worden. De synago-
ge stond nog geen eeuw in de Kerkstraat, 
maar zoals we nu de synagoge niet meer 
hoeven te vergeten, kan er in de toekomst 
ook aan de familie Nort-Wertheim blij-
vend gedacht worden. Hun namen samen 
met in totaal 1100 andere staan nu in graf-
stenen gegrift. Deze grafstenen vormen 
een mooie afsluiting van het bevrijdings-
monument van Eindhoven op het Eindho-
vens Stadhuisplein. Een troost, weliswaar 
een schrale!De Eindhovense Synagoge eerste helft vorige eeuw

worden synagoge wil afbreken om er een 
nieuwe, grotere te bouwen. Maar de angst 
leeft, dat ze geen toestemming zullen krij-
gen, omdat op de hoek Kerkstraat/Rech-
testraat een nieuwe grote Catharinakerk 
gebouwd wordt met een zij-ingang aan 
de Kerkstraat, recht tegenover de synago-
ge. Toch wordt de aanvraag goedgekeurd 
en beide gebouwen, van oudsher al zeer 
dicht bij elkaar gelegen, worden opnieuw 
opgebouwd; beide onder architectuur van 
Pierre Cuypers. 

Gesloopt
Op 14 augustus 1866 wordt de nieuwe 
synagoge ingewijd zonder veel uitbun-
digheid, omdat er een ernstige cholera-
epidemie heerst. Op 19 september 1944, 
de dag na de bevrijding van Eindhoven, 
wordt de synagoge door een Duits bom-
bardement zeer zwaar beschadigd. Pas in 
1946 kan men met de herstelwerkzaam-

Alida, Clara en Elisabeth (© Foto: Nel Beex)   

heden beginnen en op 22 
mei 1947 wordt de syna-
goge weer in gebruik ge-
nomen. In de jaren vijftig 
echter ontstaat het plan 
om de Kerkstraat te ver-
breden ter wille van een 
doorgaande route tussen 
de Paterskerk en de Grote 
Berg. De synagoge wordt 
zonder protest van de 
Eindhovense bevolking in 
1959 gesloopt, maar de 
wegverbreding is er nooit 
gekomen! 

Monument
In Eindhoven kun je 266 
‘struikelstenen’ vinden: 
23 bij de begraafplaats 
van de Grote Beek en 
243 in de trottoirs voor 
de huizen waar aan het 
begin van de Tweede We-
reldoorlog joden woon-
den die door de nazi’s 
zijn verdreven, gedepor-
teerd of vermoord. Twee-
honderdzesenzestig keer 
kun je erover ‘struikelen’ 
en moet je buigen om de 
tekst te kunnen lezen. Ter 
afsluiting van dit project 
heeft de Vereniging Strui-
kelstenen Eindhoven de 
plek waar ooit de synago-
ge stond gemarkeerd. 
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Een in memoriam dat een geliefde of ge-
waardeerde overledene werkelijk recht 
doet gaat niet enkel over de persoon van 
die overledene, maar over ons, over onze 
tijd en onze wereld, die hij of zij met ons 
heeft beleefd en gedeeld, die hem of haar 
heeft gemaakt en gebroken en die door de 
overledene misschien ook een heel klein 
beetje is gemaakt, gemarkeerd. 

Tiny Muskens was, volgens zijn opvol-
ger op de bisschopszetel van Breda, een 
man van sterke uitspraken. Voor mij is de 
sterkste uitspraak die hij liet opschrijven: 
‘Ik ben niet conservatief, maar wel tradi-
tioneel.’ Met deze uitspraak typeerde hij 
precies de tijd en de wereld die wij net 
als hij en samen met hem hebben doorge-
maakt: de tijd van de diepst ingrijpende 
cultuurbreuk in de mensengeschiedenis 
ooit; niet vanwege de uitvinding van de 
elektronische en digitale informatie- en 
communicatietechnologie, want dat is 
maar een graduele variant van de uitvin-
ding van het vuur, het wiel en het alfabet; 
maar omdat voor het eerst in de geschie-
denis van de menselijke beschaving - al-
thans in het moderne westen - het levens-
gevoel, het mens- en wereldbeeld van de 
meerderheid, met name de meerderheid 
van de jongeren, radicaal onttoverd is, dat 
wil zeggen radicaal is ontdaan van elke 
voorstelling, elk besef van God of het god-
delijke. Muskens was zich zeker zozeer 
bewust van deze cultuurbreuk als wij al-
len, zijn generatiegenoten, studiegenoten 
en vrienden. Maar je zult dan bovendien 
nog bisschop in de katholieke kerk zijn. 

Katholieken en niet-katholieken realiseren 
zich vaak niet dat de hoogste laag in de 
kerkelijke organisatie- en gezagsstructuur 
niet de paus met zijn kardinalen en curie 
is, maar de plaatselijke bisschop in zijn 

bisdom. Zo is ook het hoogste leergezag 
in de kerk niet de paus, maar de algemene 
vergadering van de bisschoppen, het Con-
cilie. Het was een moment van verade-
ming, toen de nieuwe paus zich aan de 
Romeinen op het plein voorstelde als ‘de 
nieuwe bisschop van uw stad’. Een goede 
bisschop is niet roomser dan de paus. Zijn 
taak is het er op toe te zien dat het geloof 
in de situatie van de lokale gemeenschap 
kan aarden.

Uit de geciteerde uitspraak van Muskens 
blijkt dat hij zich ten volle bewust was 
van de cultuurbreuk, de tweespalt waar-
in hij op lokaal, regionaal niveau als het 
ware ‘eindverantwoordelijk’ was voor wat 
betreft het geloofsleven. Hij zegt: ik ben 
niet conservatief; met andere woorden: ik 
sta in deze tijd en deze wereld zoals die 
nu is. Maar tegelijk zegt hij: ik ben tra-
ditioneel, waarmee hij bedoelt: ik hecht 
aan de traditie, dat is de overlevering van 
het geloof in de kerk, waarin ik geboren 
en getogen ben. Levend in de ’godloze’ 
wereld van onze tijd heeft hij de kerk lief 
waarin hij zijn geloof heeft ontvangen, 
met een liefde die aanhankelijkheid is, 
zoals een kind zijn ouders liefheeft, ook 
als door leeftijd of omstandigheden soms 
pijnlijke verwijdering ontstaat. Alle moei-
lijkheden tussen kind en ouders kunnen 
het kind het mooiste en meest waardevol-
le niet afnemen wat het van zijn ouders 
overgeleverd heeft gekregen. 

Als leidinggevende in een kerk midden in 
de huidige radicale cultuurbreuk is Mus-
kens het prototype van onze generatie. 
Wij staan voor een beslissende levenskeu-

Frank van Helmond

Niet conservatief, wel traditioneel

ze: wij kunnen ons benepen, kleingeestig, 
letterlijk ‘conservatief’ vastklampen aan 
de schijnzekerheid van autoritaire holle 
frasen en wereldvreemde strafpredicaties. 
Wij kunnen ook op eigen verantwoorde-
lijkheid ons leven wagen door met open 
ogen in het diepe te springen van de on-
stuimige, onberekenbare, maar levenge-
vende stroom die voor Muskens de ‘tradi-
tie’ was.

Wat is de meest waardevolle en dierbare 
kern van die traditie die bisschop Mus-
kens in de kerk heeft ontvangen? Als hij 
het zelf nog zou kunnen zeggen zou hij 
ongetwijfeld spreken namens ons die de 
tijd en de wereld van zijn leven hebben 
gedeeld: Wij hebben een geloof, een geest, 
een mentaliteit ontvangen die niet aan tijd 
of plaats of gevestigde orde gebonden is; 
een wereldse, kosmopolitische geest, die 
zich overal ter wereld thuis weet, omdat 
het Evangelie, de kern van het geloof, een 
boodschap aan de hele wereld is. Mus-
kens heeft het Evangelisch kosmopolitis-
me letterlijk gestalte gegeven in zijn verre 
reizen en diepgaande kennismaking met 
andere religies. Evenals hij zien wij zon-
der heimwee en zonder angst - ‘wees niet 
bang’, was de lijfspreuk van Muskens - de 
wereld van nu, waar wij ongevraagd in 
zijn geworpen, recht in de ogen, met niets 
anders in handen dan de traditie van het 
Evangelie. En die traditie is ons te dier-
baar om die over te laten aan een aarts-
conservatief en geestloos schrikbewind.

Frank van Helmond schrijft in het Eind-
hovens Dagblad over culturele en ethische 
onderwerpen.

Eindhovens Dagblad 20/4/13

In memoriam

Oud-bisschop Tiny Muskens is 
overleden in de nacht van 16 op 
17 april. Hij werd geboren in 1936 
in het Brabantse dorp Elshout. 
Vanaf 1994 was hij bisschop van 
Breda. De Unie NKV is bedroefd 
om zijn heengaan en zal haar 
herinneringen aan hem in ere 
houden. Tijdens de veelvuldige 
contacten met hem, zowel in het 
regulier overleg via de Commis-
sie Overleg Bisschoppen als in in-
formele gesprekken, heeft ze hem 
zeer gewaardeerd om zijn open 
en constructieve houding, zijn so-
ciale bewogenheid, zijn wijze van 
in-de-wereld-staan. Dat hij ruste 
in vrede.

Unie Katholieke Vrouwenbewe-
ging, Echt, 22/4/13

Bisschop Muskens

Wat mij persoonlijk 
diep getroffen heeft 
is dat Tiny Muskens 
niet meer leeft. 
Een diplomaat met veel 
bravoure; hij kon zo 
op de College Tour. 
Hij bereikte ook zeer velen 
met de woorden dat je 
soms een brood mag stelen. 
En de huidige voedselbanken 
zijn dus wel aan hem te danken! 
Hij was eigenzinnig, wijs, 
maar ook sociaal. 
Waren de bisschoppen 
zo maar allemaal.

Anne Franken, 18/4/13
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Henk Peters

Barmhartigheid en menselijke maat

Het handelen vanuit je geloof noemen we 
de werken van barmhartigheid: honge-
rigen voeden, dorstigen laven, zieken 
bezoeken, naakten kleden, vreemdelin-
gen herbergen, gevangenen bezoeken en 
doden begraven. Uit het Franse initiatief 
is de Vincentiusverenging voortgekomen. 
Deze naam deed niet in alle gevallen het 
hart sneller kloppen bij hen die in de 
crisisjaren van de jaren dertig op hulp 
van deze vereniging waren aangewezen. 
Toch is zij uitgegroeid tot een wereld-
wijde organisatie, met ruim 600.000 
vrijwilligers in 148 landen; in Nederland 
nog steeds 78 actieve verenigingen. Dit 
verdient aandacht en waardering! Om 
200 jaar barmhartigheid te vieren en te 
erkennen dat het allemaal mensenwerk 
blijft, waren ze zaterdag 20 april 2013 in 
Den Bosch bij elkaar gekomen. 

Elkaar niet meer nodig?
Volgens dr. Bernard ter Haar, directeur-
generaal van het ministerie van sociale 
zaken en werkgelegenheid, is de Neder-
landse overheid er aardig in geslaagd de 
verschillende taken, voortgekomen uit 
die werken van barmhartigheid, over 
te nemen. Het particuliere initiatief van 
instellingen zoals de Vincentiusvereni-
ging werd overheidsbemoeienis. Gehol-
pen door de aardgasbaten ontstond in 
Nederland het idee van de wieg tot het 
graf zeker te zijn van zorg en inkomen. 
Het begon met de AOW, WW, Bijstand 
enz. en geleidelijk werden de werken van 
barmhartigheid vervangen door rechten 
die elk particulier initiatief overbodig 
maakten. Dit bracht de samenleving 
echter niet het geluk dat we in onze 
welvaartsdrift ooit gedacht hadden. Er 
is aan een samenleving gebouwd waar 
mensen elkaar niet meer nodig lijken te 
hebben. De economische crisis heeft ons 
met de neus op de feiten gedrukt: wat 
blijft er van het welvaartsparadijs over 
als het financieel minder gaat, er langer 
gewerkt moet worden en uitkeringen 
korter duren.

Naar participeren
Balkenende hield al vóór de banken- en 
eurocrisis het Nederlandse volk vóór dat 
de verzorgingsstaat moest veranderen 
in een participatiestaat: mensen kunnen 
niet zonder onderlinge betrokkenheid, 
iedereen dient mee te doen aan de sa-
menleving en zijn bijdrage te leveren. Dit 
werd aanvankelijk weggehoond met kre-

ten als ‘Moeten we zeker terug naar het 
liefdewerk van de kerken!’ Maar lang-
zamerhand beseft iedereen dat we wel 
erg op afstand van elkaar staan, nadruk 
leggen op rechten maar plichten vergeten 
en enkel kritische consument zijn.

Op afstand
Gedacht vanuit goed economisch beheer 
en risico’s opvangen is grootschaligheid 
wellicht noodzaak. Maar als je niet tege-
lijkertijd een kleinschaligheid garandeert 
die mensen binnen elkaars bereik houdt, 
dan schep je een kille, onbarmhartige 
samenleving. Op vele terreinen is deze 
fout al gemaakt. Mammoetscholen zijn 
een kleinschalige leerlingnabije organi-
satiestructuur vergeten. Regionale centra 
en huisartsenposten bemoeilijken een 
mensnabije hulpverlening. In werkvoor-
ziening en bijstandsverlening gebeurt 
de ondersteuning met electronische 
afstandsbediening. En alsof mensen nooit 
van andermans fouten leren, gaan we 
dóór met mensen op afstand van elkaar 
te brengen: de gemeenten en provin-
cies groter, parochies samengevoegd tot 
dekenaal niemandsland, gevangenissen 
gesloten en omgevormd tot landelijke 
ophokcentra. We verliezen de menselijke 
maat uit het oog.

Actueler dan ooit
En 200 jaar na het initiatief van Frédéric 
Ozanam hebben ook in Nederland vele 
mensen nog steeds of weer hun buik vol 
van kerk en clerus, maar is het ook nog 
steeds nodig dat gelovende mensen laten 
zien wat hen beweegt en dat de werken 
van barmhartigheid de mensen binnen 

elkaars bereik moeten brengen. De doel-
stellingen van de Vincentiusverenging 
zijn actueler dan ooit. Maar veel jeugd 
zie je er niet. Er is te lang geroepen dat 
dit soort liefdadigheid niet meer nodig 
was; het kind is met het badwater weg-
gegooid. Gelukkig zijn er nog vele vitale 
grijze mensen die alle steken - in onze 
welvaart van de breinaald gevallen - weer 
ophalen. 

Op alle gebied
Ze verdienen geld voor hulp door afge-
dankte spullen voor hergebruik klaar te 
maken; verstrekken onderdak en maal-
tijden aan mensen die uit de boot vallen, 
zijn voor vluchtelingen en asielzoekers 
in de weer. Ze ondersteunen Stichting 
Present die vrijwillige krachten organi-
seert voor incidentele ondersteuning van 
vastgelopen mensen. Stichting Exodus 
wil gedetineerden een nieuwe kans bie-
den. Schuldhulpmaatje is in de weer met 
schuldhulpverlening en ondersteuning. 
Ze sponsoren de vrijwilligers van de 
Stichting Leergeld die jongeren helpt mee 
te blijven doen in het onderwijs door 
tweedehands fietsen te kopen, hun sport-
abonnement of schoolreisje te betalen. 
Steunen bijna-thuis-huizen met vrijwil-
ligers voor terminaal zieke medemensen, 
Voedsel-, Kleding-, Speelgoedbanken, 
De Zonnebloem, stichting Ontspanning 
en Recreatie die mensen die buiten de 
maatschappelijke boot dreigen te vallen 
‘erbij’ houden. Allemaal vrijwilligers die 
om-niet voor medemensen in de weer 
zijn met initiatieven, herleidbaar tot de 
werken van barmhartigheid. Niet als een 
vangnet voor mensen die in de samen-
leving niet (meer) meekunnen, maar 
als een trampoline die hen laat opveren 
en weer op de been helpt. Niet hospita-
liseren maar vitaliseren. Iedereen moet 
meedoen.

Van fouten leren
Allemaal initiatieven die omarmd worden 
door een overheid die in deze tijd pijnlijk 
duidelijk tegen de beperkingen van onze
gedroomde welvaartsstaat oploopt. Op-
vallend en jammer is dat de vrijwilligers 
van al deze initiatieven zeggen dat hun 
geloof de bron is die hen voedt om die 
werken van barmhartigheid op te pak-
ken, maar dat er bij de mensen ook grote 
weerstand is als ze vanuit de kerken 
worden uitgevoerd. Staan net als 200 
jaar geleden in Frankrijk de kerken in 
Nederland niet aan de kant van de zwak-
keren en zijn ze daarom eerder een blok 
aan het been dan een inspiratiebron? Van 
fouten moet je leren!

In het antikerkelijk en antiklerikaal Frankrijk van 200 jaar geleden riep Frede-
ric Ozanam, studentenactivist, op tot oprichting van een beweging - los van de 
kerk en niet onder kerkelijk gezag - die ernst zou maken met alles wat voort-
vloeit uit het geloof dat je met de mond belijdt. Henk Peters staat stil bij 200 
jaar Vincentiusvereniging. 

Frédéric Ozanam
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De kerk is verheven; 
het alledaagse is nabij.
Ik ben het heilige 
in ’t alledaagse gaan zien;
het heilige in ’t gewone gebaar.

Niet een kerk die het heilige
enkel in het verhevene viert
maar een kerk die het heilige 
allereerst in ’t alledaagse zoekt 
en ziet - die kerk doet er toe.
(Prof. Andries Baart)

spelen open spel en richten zich allereerst tot de 
parochies waar het uiteindelijk ‘gebeuren’ moet. 
De dertig laten hen niet alleen staan. Ze willen 
hen bemoedigen, komen tot een krachtenbunde-
ling, nodig om de bisschoppen tot dialoog te 
bewegen. Ze pleiten voor een goed georganiseerde 
samenwerking op basisniveau. Voor het behoud 
van de eigenheid, zelfstandigheid en levensvat-
baarheid van de parochies zijn een doordachte 
organisatie en werkwijze noodzakelijk. En deze 
vergen kleinschaligheid.
De dertig verwachten dat er in de nabije toe-
komst - na o.a. de San Salvator Den Bosch, de 
Ecclesia Tilburg, de Antonius te Best - meer pa-
rochies zich zullen distantiëren van het kerkelijk 
beleid. Naast deze van het bisdom afgescheiden 
parochies, bestaan her en der al langere tijd zo-
geheten basisgemeenschappen, gedragen en be-
volkt door een groep met een eigen koers binnen 
een parochiegemeenschap. Ze zijn het oneens 
met het plaatselijke beleid of met de wijze van 
vieren en gaan hun eigen weg.

Iemand, iets er boven
In het verleden zijn er pogingen gedaan om deze 
basisgemeenschappen met elkaar in gesprek te 
brengen. De onderlinge verschillen en mogelijk-
heden zijn echter erg groot. Een bundeling van 
krachten, samenwerking en bemoediging van 
‘afgescheiden’ parochies is levensnoodzakelijk, 
maar lijkt niet van de grond te komen door al 
deze groepen bij elkaar op te tellen. Er is, dunkt 
me, een bindende instantie, een gezaghebbend 
persoon nodig, die niet tot een afgescheiden 
parochie of basisgemeenschap behoort, maar 
deze wel aanvoelt en in hun keuze respecteert. 
Een instantie of persoon die het welzijn van deze 
groepen behartigt, maar er zelf buiten of boven 
staat. Een klooster, een religieuze gemeenschap 
- indien nodig meer dan één - die als trefpunt en 
tankstation fungeert. Is er hiervoor de durf, de 
bezieling nog? Het is te hopen, maar lang niet 
zeker. 

Peer Verhoeven

Uitholling dreigt

Buiten de omheining bloeien de mooiste bloemen. Alden Biesen (© Foto: Nel Beex)            

Midden april 2013 hebben dertig katholieke 
academici hun notitie De uitholling van geloofs-
gemeenschappen in de katholieke kerk gestuurd 
aan de lokale parochies in Nederland en hiervan 
de bisschoppen en de nuntius op de hoogte 
gesteld. Zij noemen het onverantwoord het 
aantal parochies te laten bepalen door het aantal 
beschikbare priesters, terwijl er zoveel geschikte 
pastoraalwerkenden en begeesterde vrijwil-
ligers zijn. Typerend dat de dertig zó positief 
over het aantal vrijwilligers schrijven, terwijl de 
bisschoppen bij herhaling laten horen dat hun 
aantal steeds kleiner wordt. Is de wens vader van 
gedachte en bewering? De dertig huiveren voor 
een priesterkerk, die in hun ogen de bisschoppen 
nastreven. In dit proces worden ook goedlopende 
parochies monddood en vleugellam gemaakt. 

Wel laat
Er komt een priesterkerk aan. Er zijn voetje voor 
voetje stappen gezet in die richting. Sinds enkele 
jaren moet de voorzitter van een kerkbestuur 
priester zijn. Stap één. De bisschoppen kozen 
enige tijd terug uitdrukkelijk voor een sacramen-
tele kerk en de bedienaar van de sacramenten 
is de priester. Stap twee. De eucharistie wordt 
telkensweer het centrum van het katholieke 
geloof genoemd en lekenvieringen worden in 
de berm gedrukt. Stap drie. Hierbij wordt onder 
eucharistie niet eucharistisch léven - zoals Han-
delingen 4 schetst - maar de rituele viering ervan 
verstaan. Stap vier wordt momenteel gezet. Het 
aantal plaatsen om God en mens te vieren wordt 
drastisch ingekrompen. De Goede Week mag 
op slechts enkele plaatsen gevierd worden en 
door parochies te fuseren blijft maar een beperkt 
aantal kerken open. Zo drijven de bisschoppen 
de hedendaagse katholiek gelovigen naar een 
rituele priesterkerk, waarvan deze zich al bevrijd 
hadden en die haaks staat op hun religieuze 
inborst. Het bisschoppelijk beleid is doende stap 
vier uit te voeren; met alle pijnlijke en catastro-
fale gevolgen vandien en met groot verlies van 
gezag en vertrouwen bij de mensen. Gaande 
dit proces sturen de dertig hun notitie naar de 
plaatselijke geloofsgemeenschappen. Wel laat, 
mogelijk té laat. 

Desalniettemin
Met spreekwoorden een discussie beslissen is uit 
den boze. Maar toch, wat de dertig betreft: beter 
laat dan nooit! Hun aanpak is charmant. Zij 

Boskapel
27 mei.. 20.00-22.00 u. Je 
zingt wat je bent. (024) 
377 69 68  info@boskapel.nl  

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

La Verna
31 mei en 7 juni. 13.30-
16.00 u. Moeder natuur be-
wonderen - buiten tekenen.
(020) 346 75 30  
info@laverna.nl  

Barmhartigheid
29 juni 9.30-16.30 u. Verdie-
pingsdag. Een Barmhartig 
Gesprek met de Natuur.
(073) 657 70 44 
secretariaat@
barmhartigheid.nl 

Stoutenberg
22 mei 15.00-17.00 u. Teke-
nen in de tuin. (033) 494
55 00; post@stoutenberg.nl  

Hof van Lof
31 mei 14.00-16.00 u.: 
Rondleidingen (024) 373 25 
74; a.rouw9@chello.nl  

Priorij Emmaus
Enkele weken in juli en aug, 
exacte data in overleg: Tijd 
voor jezelf, (0346) 56 21 
46 (ma t/ vr 9.00-12.00 u.)  
info@priorijemmaus.nl  
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Berichten

Naar Petit Lourdes

Pinksterzondag 19 mei a.s. - en niet 
pinkstermaandag zoals eerder gemeld - 
organiseert de Stichting Pelgrimswegen & 
Voetpaden een wandeling naar de Lour-
desgrot bij Bassenge in het Waalse deel 
van het Jekerdal. De wandeling begint 
om 10.00 uur in de H. Grafkapel aan de 
noordkant van het Vlaamse Kanne, ten 
zuiden van Maastricht en gaat via Fort 
Eben Emael en de mergelwanden langs 
het Albertkanaal naar Bassenge, dat na 14 
km wordt bereikt. De 3 km kortere terug-
weg loopt langs de bijzondere toren van 
Eben-Ezer en door het dal van de Jeker, in 
Wallonië ‘Geer’ geheten. De wandelaars 
zijn rond 17.30 uur terug in het gezellige 
Kanne. Vooraf aanmelden hoeft niet. Geen 
kosten; een gift graag. 

Informatie op www.spvlimburg.nl; Stich-
ting Pelgrimswegen & Voetpaden Wittemer 
Allee 32, 6286 AB Wittem

La Verna in juni

Voettocht rond Eilandspolder
Een tocht van één dag door een oud stuk-
je oorspronkelijk Noord-Hollands land-
schap. De rust en de weidsheid van het 
landschap nodigen uit tot inkeer. Vertrek 
vanaf La Verna. De wandeling is zo’n 20 
km.
Zaterdag 1 juni van 9.30 uur tot 16.30 u.; 
kosten € 15,-. Rob Hoogenboom

Meditatie en welzijn 
Mediteren is een proces van bewustwor-
ding, leren observeren, luisteren en ver-
trouwen. Door te ontspannen creëer je 
meer balans in je dagelijks leven. In deze 

cursus onderzoek je aan de hand van ver-
schillende meditatievormen, wat meditatie 
voor je gezondheid kan betekenen.
Op de vrijdagen 7 en 14 juni van 10.00 tot 
16.00 u.; kosten € 50,-. Lucia Haines 

La Verna, Derkinderenstraat 82, 1062 BJ 
Amsterdam; (020) 346 75 30; 
info@laverna.nl; www.laverna.nl

Toer voor het goede doel 

Zaterdag 15 juni wordt de Toer voor het 
goede doel verreden, een sponsortocht ten 
bate van het missionaire werk van de IZB 
in Almelo. De Toer voor het Goede Doel 
is een jaarlijks sportief evenement voor 
iedereen. Er zijn parcoursen voor uiteen-
lopende categorieën fietsers en er is een 
speciale wandelroute rondom Almelo. Dit 
jaar is de opbrengst bestemd voor het mis-
sionaire werk van de IZB in Almelo, van-
uit wijkgemeente ‘De Ontmoeting’. Vorig 
jaar trapte de Toer voor het Goede Doel - 
een initiatief van IZB (www.izb.nl) en IZB-
Ark (www.izb-ark.nl) - ruim € 30.000,- bij 
elkaar voor het missionair-diaconaal cen-
trum Het Pand in Groningen. 

Informatie en aanmelden: 
www.toervoorhetgoededoel.nl 

Boskapel 50 jaar 

In 1963 werd door Mgr Bluyssen de nieu-
we kloosterkapel van de Augustijnen in 
Nijmegen ingezegend. Deze openbare ka-
pel kreeg in de jaren zestig van de vorige 
eeuw al spoedig de functie van experi-
menteerplek voor nieuwe liturgie. Vijftig 
jaar later is er veel veranderd. De kapel is 
niet meer van de Augustijnen maar van 

de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijge-
maakt (CGKV) in Nijmegen. De Boskapel-
gemeenschap is nu een zelfstandige ge-
loofsgemeenschap, die zich nog steeds laat 
inspireren door de Augustijnse spirituali-
teit en hier op eigentijdse wijze vorm aan 
geeft. De wekelijkse liturgievieringen wor-
den door de pastor en lekenvoorgangers 
geleid. Aldus is de Boskapel nog steeds 
een centrum dat verfrissend aandoet. Het 
50-jarig bestaan wordt gevierd op zaterdag 
29 juni a.s. in het Augustijns Centrum de 
Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen. 
De dag wordt aangeboden, maar aanmel-
ding vooraf via info@boskapel.nl of (024) 
356 18 09 is noodzakelijk.

Informatie op website: www.boskapel.nl

Eckhart 
 
Het Albertinumgenootschap organiseert 
samen met de Effataparochie op 30 mei 
2013 van 20.00 tot 22.00 u. de jaarlijkse 
Eckhartlezing Meister Eckhart en de mid-
deleeuwse mystiek in de Dominicuskerk, 
Prof. Molkenboerstraat 5, Nijmegen.
Waar gaat het over in de middeleeuwse 
mystiek? En waar is het Meister Eckhart 
om te doen? In deze lezing gaat dr. Loet 
Swart op zoek naar de plaats van Eckhart 
in het bredere kader van de christelijke, 
westerse of ‘noordelijke’ mystieke tradi-
tie van het midden van de twaalfde tot 
halfweg de vijftiende eeuw. Hij stelt zich 
daartoe vragen als: wat stellen de mystie-
ke auteurs aan de orde? Hoe doen zij dat? 
Voor wie of met welk doel doen zij dat? 
Entree: € 7,-.

Ontkerkelijking nou en? 

Vrijdag 31 mei aanstaande vindt aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen van 10.00 
(Thomas van Aquinostr.1) tot 16.00 u. het 
jaarlijkse publiekssymposium van het tijd-
schrift Religie en Samenleving plaats. Dit 
jaar is het thema Ontkerkelijking nou en? 
Over de oorzaken en gevolgen van ontker-
kelijking in Nederland. Het is breed sym-
posium waar vanuit verschillende discipli-
nes dit thema wordt belicht. Het symposi-
um wordt georganiseerd door de afdeling 
sociologie van de Faculteit der Sociale We-
tenschappen en door de Faculteit Filosofie, 
Theologie en Religiewetenschappen.

Informatie o.a. over aanmelding op: 
www.ru.nl/sociologie/congres/begin/
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Redactie

Boeken

Kierkegaard

Zondag 5 mei was het 200 jaar geleden 
dat Søren Kierkegaard in Kopenhagen 
geboren werd. Damon viert - als Ne-
derlands enige uitgeverij met de meest 
moderne vertalingen van zijn werk - diens 
geboortedag. Vanaf december 2006 geeft 
Uitgeverij Damon in de serie Kierkegaard 
Werken jaarlijks een boek van de Deense 
filosoof en theoloog Søren Kierkegaard 
(1813-1855) uit. Damon is samen met de 
‘Redactieraad Kierkegaard Werken’ de 
Nederlandstalige partner van de nieuwe 
kritische Deense editie Søren Kierkegaard 
Skrifter (©), waarop de serie Kierkegaard 
Werken is gebaseerd. De woorden van 
Kierkegaard ‘Het gaat erom een waar-
heid te vinden die voor mij waarheid is, 
de idee te vinden waarvoor ik wil leven 
en sterven’ zijn blijven doorklinken. Ze 
zijn ontleend aan de dagboekaanteke-
ningen die hij in de zomer van 1835 in 
Gilleleje schreef en vormen de kiem van 
een omvangrijk en invloedrijk oeuvre. Dit 
fameuze ‘Gillelejefragment’ wordt in het 
dagboek voorafgegaan door een gefin-
geerde, in elk geval nooit verzonden brief, 
aan de natuuronderzoeker Peter Wilhelm 
Lund. Deze brief is de opmaat tot het veel 
geciteerde en besproken fragment. De 
brief en het fragment vormen de uitgave 
ter gelegenheid van de 200e geboortedag 
van Kierkegaard: Een idee om voor te 
leven en te sterven. In juni 2013 verschijnt 
de vertaling van Filosofische kruimels. 

Aan de hand van het persbericht 
Peer Verhoeven

 
Informatie: Uitgeverij DAMON Postbus 2014 

6020 AA Budel; (0495) 49 93 19
info@damon.nl

Achter de voordeur?

De plaats van religie in de samenleving 
staat in toenemende mate ter discus-
sie. Godsdienst wordt door steeds meer 
Nederlanders louter als een privézaak 
beschouwd. De premier van Nederland 
moet onlangs zoiets gemompeld hebben 
en ook sommige bisschoppen laten zich in 
die richting uit. Je mag best geloven, maar 
dan wel achter de voordeur. Godsdienst 
hoort niet thuis in het publieke domein. 
Deze opvatting blijkt in de praktijk niet 
houdbaar. Met name rituelen maken reli-
gieuze gemeenschappen zichtbaar in het 
publieke domein en doen felle maatschap-
pelijke discussies oplaaien. Rituelen als de 
joodse en islamitische wijze van slachten, 
besnijdenis, het dragen van hoofddoek-
jes, het homohuwelijk, etc. Het boekje 
Religie achter de voordeur vandaan? bevat 
een bundeling van de lezingen gehouden 
tijdens het symposium, georganiseerd bij 

gelegenheid van het zestigjarig jubileum 
van de Katholieke Raad voor Kerk en 
jodendom. De taal die de vier auteurs 
bezigen is niet al te moeilijk, hoewel een 
en ander her en der eenvoudiger gezegd 
had kunnen worden. Desalniettemin een 
zeer lezenswaardig boekje in de tijd van 
de ‘krimp der kerken’.    Peer Verhoeven 

Ernst Hirsch Ballin, Marcel Poorthuis, Menno 
ten Brink en Pieter Goedendorp (redactie 

Gerard Rouwhorst) Religie achter de voordeur 
vandaan, Abdij van Berne 2013 
ISBN 978 90 8972 054 2; € 9,95

Zevenentachtig overwegingen

Kees Waaijman - karmeliet, emeritus-
hoogleraar Spiritualiteit en oud-directeur 
van het Titus Brandsma Instituut te 
Nijmegen - is een autoriteit op het terrein 
van het spirituele en religieuze leven en 
een uitstekend begeleider hiervan in tij-
den van verwarring en verandering. Zijn 
kennis van de joodschristelijke bronnen 
is fenomenaal. Wie zijn overwegingen 
hoort of leest proeft de gevoeligheid van 
de spreker of schrijver voor de diepere 
gronden van het bestaan, het mysterie. 
Eerlijk gezegd lijkt het me moeilijk om 
deze overwegingen zó voor een doorsnee 
gemeenschap te houden. Wel kunnen ze 
het denken en voelen van voorgangers en 
predikers sterk beïnvloeden en stimule-
ren. De overwegingen van Kees Waaijman 
zijn voor hen ten zeerste aan te bevelen.

Peer Verhoeven

Kees Waaijman Laat mij horen jouw stem
Zevenentachtig overwegingen, Uitg. Abdij van 
Berne 2013; ISBN 978 90 8972 055 9; € 19,95

Woorden rond de dood

Naar aanleiding van de RKK-uitzendingen 
Het drama van... (2010-2011) heeft Leo 
Fijen een aantal rouwdeskundigen ge-
vraagd vijf lievelingsteksten te selecteren 
rond dood en rouw en deze te voorzien 
van een korte commentaar. Hij heeft deze 
keuze aangevuld met een eigen keuze, 
vooral rond de besproken drama’s. In 
tegenstelling tot wat je zou verwachten is 
dit een zeer gevarieerde bundel geworden. 
De gevraagde deskundigen hebben ieder 
een eigen invulling gegeven aan de vraag 
en in hun commentaar eigen accenten ge-
legd en de teksten in een concrete situatie 
geplaatst. Sommige teksten zijn geschre-
ven met het oog op een uitvaart, maar de 
meeste zijn gericht op rouwverwerking 
en de omgang met rouwenden. Door de 
verscheidenheid van benadering en de 
concrete situaties is het meer geworden 
dan een verzameling teksten en boeiend 
om door te lezen. Mensen die veel met 

rouwenden te maken hebben kunnen er 
inspiratie en handreikingen in vinden. De 
voornaamste conclusie is nochtans, dat 
ondanks de behoefte aan woorden vooral 
stille aanwezigheid echte troost biedt.

Jef De Schepper

Leo Fijen (red.) Leven met de dood. Woorden 
die kracht geven. Ten Have 2011

ISBN 978 90 2590 022 9; 208 blz. € 14,-

Lieve hemel

Er staat nog een boek in mijn kast, waarin 
ik veel gelezen maar nooit iets over ge-
schreven heb, al was dit wel de bedoeling: 
Lieve Hemel van Hoogachtend Herman 
van Veen. Zijn korte verhalen gaan over 
van alles en nog wat. Het is sprankelende 
literatuur, lichtvoetig en toch met flinke 
diepgang; heerlijk om te lezen en ‘bij je 
te houden’. Wie dit boek aanschaft - het is 
al van 2011! - moet zeker ook de biografie 
van Hermanus Jantinus van Veen (Utrecht 
14 mei 1945) achterin lezen. Indrukwek-
kend. Echt een boek om dagelijks een 
verhaal uit te lezen in de wat rustigere tijd 
die aanbreekt.      Peer Verhoeven

Herman van Veen Lieve Hemel, Uitgeverij Kok 
Utrecht 2011; ISBN 978 90 4350 579 6

€ 15,50

Voor elke dag

Bij de vele boeken met voor elke dag een 
tekst die tot nadenken aanzet, heeft zich 
onlangs ook Dietrich Bonhoeffer gemeld. 
Een thematisch dagboek samengesteld 
door Gerard Dekker. Er zijn twaalf maan-
den in het jaar en dus ook twaalf thema’s 
waarbinnen de dagteksten - één pagina 
groot en ruim gedrukt - zijn geformeerd 
en die de samensteller kort inleidt. Tot 
deze thema’s behoren o.a. christendom, 
kerk, zin van het leven, spiritualiteit, 
tijd en eeuwigheid. A1 is het duidelijk 
dat Bonhoeffer alweer driekwart eeuw 
geleden zijn gedachten formuleerde, toch 
zullen zijn ideeën ook de hedendaagse 
denker vaak nog aanspreken; vanwege 
het visionaire gehalte van zijn werk en 
vanwege de eenheid van diepgelovig en 
wereldbetrokken bij de schrijver ervan, 
zegt Bonhoeffer-kenner Dekker. Het is 
geen moeilijke taal.      Peer Verhoeven

Gerard Dekker Dietrich Bonhoeffer. Een thema-
tisch dagboek, Meinema Zoetermeer 2011
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Nel Beex

Wat ons raken kan

Iedere keer weer, wanneer een parochie-
blad voor me ligt vraag ik me af, wie eraan 
gewerkt heeft en wat deze verwacht van 
de lezer. Maar ook omgekeerd: wat zijn de 
verwachtingen van de lezer? Kan de lezer 
geraakt worden?

In de Petrusbode, Parochie H. Petrus 
Hilvarenbeek krijgt een parochiaan het 
woord. ‘Als dienst aan de mensen de maat 
vormt voor de dagelijkse pastoraal en als 
die dienst aan de mensen de ladder naar 
God symboliseert… Als niet de regel maar 
de nabijheid bij mensen het pastoraat ver-
rijkt …Als de zondagse liturgie het chris-
telijk leven van de maandag kleurt, maar 
ook als het leven van alledag de zondagse 
liturgie kleurt. Als we Gods aanwezigheid 
in mensen zoeken en iedereen welkom is bij 
onze parochie, groot- of kleingelovige … Als 
we zo met elkaar kunnen en mogen leven 
in het licht van het geloof, laten we dan el-
kaar daarin blijven bemoedigen!’ Dat raakt! 
Om blij van te worden.

Wat raakt me in de Klokken, St. Petrus 
Oirschot en H. Bernadette Spoordonk? De 
aandacht voor de enorme groep vrijwilli-
gers. ‘In dit artikeltje wil ik het grote aantal 
vrijwilligers van onze parochie een keer in 
het zonnetje zetten. Naast de vrijwilligers 
bestaat de parochie uit leden en dat zijn 
alle mensen die mee willen doen … Dat 
houdt in dat iedereen zich in onze kerk ge-
borgen moet voelen, maar ook dat iedereen 
daaraan zijn steentje kan en mag bijdra-
gen. Er zijn mensen die een bijdrage leveren 
aan de diensten … maar ook mensen die de 
contacten met de mensen in de wijken on-
derhouden … de vrijwilligers die onze kapel 
De H. Eik onderhouden, de leden van onze 
koren, zij die aandacht hebben voor onze 
zieke medemens en voor de mensen verder 
weg in derdewereldlanden, de mensen die 
zorg dragen voor de onderlinge communi-
catie, zoals secretariaat, parochieblad en 
website. En al onze mensen van de kerk-
wacht, die als gastheren en -vrouwen op-
treden tijdens de openingsuren van onze 
prachtige kerk en de leden van allerlei eve-
nementen ...’ Een indrukwekkende groep!

En wat doet het Parochieblad Antonius 
Abt Bokhoven met me? ‘Er is overal on-
rust in het bisdom door fusies en opheffing 
van parochies. Van fusies of het opheffen 
van parochies die vallen onder de Abdij van 
Berne is geen sprake, maar wel zijn de pas-
tores in die parochies al een jaar met elkaar 
in gesprek over nauwe samenwerking … 
Kernwoorden zijn: leven en werken in ge-
meenschap. Vanuit dat principe werken we 
als Norbertijnen nog steeds: opbouw van lo-
kale geloofsgemeenschappen, één van hart 
en ziel, open en nabij voor alle mensen, die-
nend, lerend en vierend … Om de lokale ge-

meenschappen - parochies - te kunnen laten 
voortbestaan is kadervorming van leken erg 
belangrijk. Het is een belangrijk gespreks-
punt in ons onderling overleg. Een plan ligt 
klaar. Het is gebaseerd op Augustijnse en 
Norbertijnse spiritualiteit. Onze nieuwe abt 
Denis Hendrickx heeft in Tilburg bewezen 
dat dit alles mogelijk is ...’ Dus Bokhoven: 
…
De basisgroep in Streekparochie ’t Eikske 
bestaat 45 jaar. Al 45 jaar solidair met el-
kaar, zoals hun lijfblad Solidair aangeeft. 
‘Alles wijst erop dat mensen, wij dus, meer 
verantwoordelijk moeten worden en min-
der moeten rekenen op de overheid. En de 
overheid staat synoniem voor het apparaat 
dat al onze ingezamelde belastingcentjes 
verdeelt. Dop meer je eigen boontjes, daar 
komt het op neer … Hoe solidair willen wij 
zijn? Als je ons deze vraag stelt, wijzen wij 
naar de titel boven deze pagina. En het ant-
woord is daarmee gegeven. Onze wegwijzer 
is: Solidair zijn. En dat al 45 jaar. De rich-
ting is voor ons duidelijk, maar we weten 
uit ervaring dat de praktijk weerbarstiger is. 
Om echt solidair te zijn met elkaar is heel 
wat nodig. We oefenen dus al een aantal 
jaren. En blijven oefenen.’ Een eerlijk en in-
spirerend voorbeeld 

Levenskerk Oisterwijk laat in Parochie-
blad zien, dat het christendom de oerge-
voelens van mensen volgt. ‘De eerste zon-
dag na de eerste volle maan in de lente is 
paaszondag. Soms vroeg, soms wat later 
in het jaar; de maanstand is bepalend. Het 
joods-christelijke feest wordt daarmee op de 
kaart gezet als een kosmisch verschijnsel. 
Onze aardse ordening van dagen en maan-
den, maar ook het kerkelijk jaar worden ge-
koppeld aan het universum: dat is de diep-
ste laag. Het fundament kan niet stabieler 
… De toverhazelaar vervangt de kerstboom; 
geen goud en glitter meer, maar veel geel, 
van tulpen en narcissen … Al het oude is 
voorbij. We richten ons weer naar buiten. 
De tuin met de bloeiende forsythia, maar 
ook de trekkracht van de meubelboulevard. 
Nesteldrang, grote schoonmaak of wat 
daarvan over is; herinrichten, open gooien, 
frisse lucht, stromen van energie …’ Bloeit 
ons leven nu ook echt open?

De Apostelbode De Twaalf Apostelen o.a. 
Wijchen brengt een timmerman voor het 
voetlicht. ‘Henk Hendriks, 72 jaar en woon-
achtig in Bergharen in zijn ouderlijk huis 
… Henk heeft 45 jaar in de bouw gewerkt 
als timmerman en uitvoerder. Later toen 
zijn baas overleed kwamen er de boekhou-
ding en de algemene leiding bij … Al voor 
Henk stopte met werken kwam pastoor Van 
der Klaauw langs om te vragen of Henk de 
bouwcommissie en het bestuur wilde ver-
sterken... In 2002 is Henk begonnen. Inmid-
dels heeft hij in de bouwcommissie gezeten 

tijdens de restauratie van de kerk in Baten-
burg en de kerk van Hernen … Het afge-
lopen jaar heeft hij het nodige werk verzet 
voor het 700-jarig jubileum. Henk stuurt 
een groep van vijftien vrijwilligers aan in de 
klussengroep … Op de vraag wat Henk zich 
voor onze geloofsgemeenschap zou wensen 
antwoordt hij: Dat de kerk in ons midden 
mag blijven voortbestaan, het is het aan-
zien voor ons dorp.’

In Walfried, Kwartaalblad van de 
Walfriedparochie Groningen staat in 
de colofon iets opvallends, dat bisdom 
Den Bosch ter harte zou kunnen nemen! 
‘Walfried betekent kracht door vrede. Dus 
niet vrede door kracht!’ En wat zegt Dirk 
ten Dam, tot begin januari jl. de eerst aan-
spreekbare pastor, ons? ‘Wees bevrijders 
voor elkaar, wees elkaar tot herberg … Met 
vele anderen was ik in een volle Der Aa-
kerk, die 9e februari 2013. En we vierden 
de gedachtenis van Herman Verbeek, die 
op 1 februari was gestorven. En het deed 
me goed om daar te zijn want we vierden 
het visioen vanwaaruit Herman heeft ge-
loofd. Dat visioen heeft alles te maken met 
het goede van moeder aarde en met hen 
die ‘land van recht en voorspoed stichten.’ 
Woorden van Herman … Het raakte Her-
man heel diep, wanneer politiek en kerk 
zich ver hadden verwijderd van de mensen 
om wie het ging…’

En tot slot Kerk-Krant, Augustijnenkerk 
Eindhoven ‘Iedere periode is op zoek naar 
een Christusfiguur die voor zijn eigen tijd 
herkenbaar is. Het H. Hartbeeld op de to-
renspits van onze kerk is een markant voor-
beeld van de plaats die de kerk in de sa-
menleving van de 19e eeuw wilde innemen. 
Torenspitsen concurreerden met fabrieks-
schoorstenen. Te midden van het opkomend 
a-religieus socialisme en communisme 
vormde het H. Hart van Jezus een brand-
punt van liefde en waarheid. Wat me nú 
aanspreekt in dit beeld zijn de uitgestrekte 
armen waarmee Jezus iedereen uitnodigt 
tot hem te komen…Niet oordelend of veroor-
delend, maar even uitnodigend en welwil-
lend als de vader van de verloren zoon…’ 
Hoopvol!

Uw parochieblad
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Jeanne van Leijsen

Opschonen

Al weken worden we elke morgen wakker 
van een broedlustig kauwenpaar, dat met 
grote ijverzucht een nest tracht te bou-
wen bovenop onze bewakingslamp vlak 
onder de overstekende dakgoot. Letterlijk 
een hotspot op een A-locatie. Als het ze 
lukt, want wijzelf zijn er minder van ge-
porteerd. Naast de herrie en de smurrie 
die het geeft, zijn we vooral bezorgd om 
de jonge generatie als die straks letterlijk 
wordt gebraden als de bouwlamp aan-
knipt als er ’s nachts weer katten zwerven 
in de buurt. Op zoek naar jonge vogels. 
Niks gedaan dus met die troep en daarom 
ruimen we elke morgen een vracht met 
gevallen nestmateriaal op en klimmen op 
de ladder om nestfunderingen weg te wer-
ken. Het is niet anders.

niks uit en trek meteen mijn nieuwe wan-
delschoenen aan. Van oudsher liggen de 
dorpen in Brabant op een uur gaans van 
elkaar. En daarom bedenk ik zomaar een 
nieuw wandelproject voor dit voorjaar. 
Telkens een ander ommetje van een uur-
tje of een kilometertje of 5 erbij. Gecom-
bineerd met de fiets weliswaar. Eerst een 
paar dorpen van huis fietsen en mijn rij-
wiel dan voor een nachtje posteren tegen 
een kerktoren of bij een kroeg. Dan terug 
naar huis lopen om de andere dag langs 
een andere route mijn fiets weer op te 
pikken. Prachtig afwisselend van pad en 
landschap.

Maar wat schrik ik van de troep die er al-
lemaal in de berm ligt. Nu het gras nog 

dit georganiseerd te doen en ik heb mijn 
plan dan ook voorgelegd aan de dorps-
raad. 

De publieke ruimte. Het blijft tobben. Het 
is iets van ons allen, maar niemand lijkt 
de verantwoordelijkheid echt te nemen. 
Hoor ik over het in de particuliere ver-
koop doen van stukken natuur! Ik ken 
boeren die moesten stoppen, verhuizen, 
overschakelen op een andere teelt. Ter 
wille van diezelfde natuur! Mijn vader za-
liger draait zich om in zijn graf als hij dit 
hoort. Tussen haakjes: dat graf ligt ach-
ter een kerk die inmiddels ook gesloten is 
voor de eredienst. Net als – bijvoorbeeld 
- de kerk van Hulten het moet gaan ont-
gelden. Hoop toch zo, dat de toren in de 
lucht mag blijven. En niet alleen omdat ik 
er dan mijn fiets tegenaan kan zetten. 

Lees ook over winkelleegstand in binnen-
steden, terwijl zowat alle NS-stations in 
de grote steden zijn veranderd in bouw-
putten. Met overal prachtige borden over 
transitie, sponsoring en voortgang. Met 
bouwtekeningen en plannen voor her-
structurering van het hele stationsgebied. 
Wat een dromen allemaal. Zullen er ook 
nog treinen rijden? En op tijd? Breda kan 
het wel schudden begrijpen we naar aan-
leiding van het Fyra-debacle. Hebben we 
jaren om moeten rijden voor het verleg-
gen van de A-16 en de aanleg van een 
hogesnelheidslijn…komt er in het geheel 
geen HSL-trein of shuttle naar onze stad 
meer! Ligt vast ook aan de naam. Altijd 
al een beetje moeten gniffelen om An-sal-
do-Breda, zoals de Italiaanse Fyrafabriek 
heet. En om Bert Meerstadt, de NS-topman 
die het natuurlijk ook niet kan helpen dat 
zijn vader zo heet. 

Tot slot van dit stukje over opschonen 
van/in de publieke ruimte. Verbaasd kijk 
ik naar de reclamebordjes van plaatselijke 
bedrijven en instellingen, die sinds enkele 
maanden op de talloze rotondes staan in 
onze omgeving. In ons dorp bijvoorbeeld 
‘sponsort’ de fitness en het kinderdagver-
blijf zo’n rotonde. Maar waarom dan? En 
hoe doen ze dat dan? O ja, het zou kun-
nen dat op een mooie dag alle dames en 
heren in strakke glimpakjes en met olie 
op het vel zich uit de naad werken om 
afval uit de bosjes te halen. Of dat de 
peuterbegeleiding met bolderkarren vol 
baby’s, kruipend en wankel lopend jong 
mensvolk een ronde maakt op deze onvei-
lige verkeersplek. Ga toch buiten spelen! 
En laat niet als dank voor het aangenaam 
verpozen de zakken en de dozen.

De publieke ruimte rondom ons huis is 
sowieso flink aan het veranderen. Ach-
ter, opzij en schuin tegenover is verhuisd 
en wordt verbouwd. Vooral achter heeft 
dit consequenties voor onze persoonlijke 
tuinruimte. De grensheg van oeroude en 
metersbrede coniferen is neergehaald en 
nu staat er een statig hekwerk met klim-
opplanten. U weet wel, die zich al slin-
gerend een weg moeten banen, zodat wij 
weer ‘weg van de weg’ kunnen zitten in 
onze tuin. Het wordt een kale zomer dit 
jaar met veel inkijk van passanten. Hon-
den slaan eerder aan en katten zijn nu let-
terlijk vogelvrij. Buren en straatgenoten 
begroeten we vanaf onze tuintafel of van-
uit onze ligstoel. 

Eindelijk voorjaar. Want plots zijn daar 
ook de wandel- en fietsdagen weer. Ik stel 

niet zo hard is gegroeid en de sloten vaak 
droog staan, lijkt het wel of er een win-
terfestival heeft plaatsgevonden langs de 
Brabantse wegen. Ik ga het niet allemaal 
beschrijven, maar kort en bondig besluit 
ik een middag te gaan ruimen en trek 
met een bundel vuilniszakken en de krui-
wagen een schoon spoor langs de lokale 
weg van A naar B, waar veel schooljeugd 
passeert en waar in het weekend veel 
‘gekoerst’ wordt. Ben nog geen kilome-
ter op pad als mijn wagen al vol is en ik 
me opeens bedenk waar ik die troep nu 
laat. Met manlief naar de stedelijke vuil-
stort dan maar, waar we ons moeten legi-
timeren en een actueel poststuk moeten 
overleggen. Het moet niet gekker worden. 
Mijn opruimbui gaat snel over als mijn 
rug de andere dag opspeelt en ik ook niet 
veel volgers krijg voor mijn actie. Beter is 

(© Foto: Jac van Leijsen)

‘oude wandelschoen 
losgeveterde loopmaat 
mag nu de boom in’
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Toon van Beek

Knikkers

Cees Remmers

* ‘De Heilige Geest is de 
kracht van God. Het geeft 
ons de kracht om vooruit 
te gaan, maar som mi gen 
vin den dit verve lend en 
houden meer van het com-
fort en het oude.’   
Ben de Lange

* ‘Een hartelijke kerk staat 
niet alleen open voor gedi-
plomeerde gelovigen, maar 
ook voor amateurs en zal 
dus geen zoekende ziel in 
de kou laten staan.’
ds Nico ter Linden

* ‘Jezus zegt aan het kruis 
niet: ‘Ik vergeef  jullie’ 
maar hij vraagt ‘Vader ver-
geef het hun want ze we-
ten niet wat ze doen’. Als 
christenen moeten we God 
het laatste woord geven en 
afleren om zelf het eind-
oordeel uit te spreken.’
Désanne van Brederode

* ‘Paus Fran cis cus bekri-
tiseerde gis teren dege nen 
die zich verzetten tegen 
veran der ing en ‘de klok 
willen terug draaien’ en 
’de Heilige Geest willen 
tem men’ 50 jaar na het 
con cilie. Hij maakte zijn 
opmerkin gen in een ho -
milie.’
National Catholic Reporter 

* ‘Om ’n nieuwe wereld te 
krijgen hebben we nieuwe 
mensen nodig…nieuwe 
mensen zoals Jezus er één 
was. Maar dat zal nog wel 
even duren. Want voorlo-
pig treffen we in de super-
markt meer nieuwe pro-
ducten aan dan nieuwe 
mensen.’
Gehoord in ’n preek
 
* ‘Ik hoop dat de men-
sen mij onthouden als een 
goeie grappenmaker, hoe-
wel… dat hoeft eigenlijk 
helemaal niet. Je kunt je 
naam wel in de sneeuw 
pissen, maar het gaat toch 
weer dooien.’
Youp van’t Hek

De eerste dag dat het dit jaar 
redelijk weer was - klaarblijke-
lijk is Clara van slag geweest 
- zat ik op de fiets om nieuwe 
ontdekkingen te doen in het 
wereldje van de volksdevotie, 
voor mij de meest authentieke 
vorm van geloven. Zonder Va-
ticaanse bemoeienis komt het 
volksgeloof recht uit het hart. 
Onze Lieve Heer is daar net 
iets ontvankelijker voor dan 
voor het slaafs opvolgen van 
dictaten uit Rome. 

Een mooi voorbeeld trof ik op 
de eerste fietsdag van 2013 aan 
in het Noord-Brabantse dorpje 
Gemonde. Op Maria Hemel-
vaart 2012 zegende bisschop 
Antoon Hurkmans de kapel 
Onze Lieve Vrouw van het 
Groene Woud. In deze kapel 
minstens vijftien elementen 
die speciaal zijn aangebracht 
om iets te vertellen over hoe 
mensen het (volks)geloof bele-
ven. Een gevoelige snaar werd 
geraakt door de twee kolom-
men waar de altaartafel uit de 

Ik heb al vaker vastge-
steld dat het katholie-
ke geloof in ieder geval 
voortleeft in het volksge-
loof. En om daarmee in 
contact te komen zoek ik 
uitingen ervan op. Die le-
ren me hoe er tegenwoor-
dig wordt geloofd. Het is 
interessant vast te stellen 
dat er in Noord-Brabant 
elk jaar nieuwe kapellen 
worden gebouwd. Deze 
recente kapellen hebben 
vaak met elkaar gemeen 
dat er op een symbolische 
manier heel veel verhalen 
worden verteld. 

kapel van een voormalig zie-
kenhuis op rust. Deze zijn  ge-
vuld met duizenden knikkers, 
ter beschikking gesteld door 
de kinderen van Gemonde. De 
verhalen van het christelijk 
geloof worden nauwelijks nog 
verteld. En waar ze dat wel 
doen worden ze niet gehoord 
want de meeste mensen gaan 
niet meer naar de kerk. De be-
hoefte om de verhalen te blij-
ven vertellen heeft vorm ge-
kregen in een mooie kapel als 
die van Gemonde.


