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Het is gemakkelijk als Onze Lieve Heer het al-
tijd met je eens is. Bij sommige mensen is er 
geen ruimte voor twijfel. Wat de waarheid is, 
staat vast. Zo vast, dat geloven wéten wordt en 
een andere interpretatie van de werkelijkheid 
eigenlijk niet geaccepteerd kan worden. Zo’n 
interpretatie moet genegeerd, gemarginaliseerd 
en eigenlijk bestreden worden. ‘Dieu le veut.’ 
God wil het zo.
Het is geen nieuw fenomeen. Doorheen de ge-
schiedenis hebben mensen geprobeerd God 
voor hun karretje te spannen. ‘Gott mit uns,’ 
stond op de koppelriem van Duitse soldaten. 
‘Deo Vindice’, ‘God on our side’ en - binnen 
een bepaalde context - Allahu akhbar. Het komt 
allemaal op hetzelfde neer. Een mens heeft een 
opvatting. En om die opvatting wat meer ge-
wicht te geven, wordt God erbij gehaald.

In onze maatschappij is verwijzen naar de wil 
van God niet per se meer de meest geschikte 
manier om je gelijk absoluut en onbetwist te 
maken. Maar dat hoeft ook niet. Je kunt, af-
hankelijk van je doelgroep, even goed de ‘we-
tenschap’, de ‘volkswil’ of om het even welke 
(complot)theorie gebruiken om hetzelfde doel 
te bereiken. Verwijzingen naar een hogere wer-
kelijkheid doen het altijd goed. Zelf nadenken 
is dan ook niet meer nodig. En gemak dient de 
mens.

Twijfel is het begin van wijsheid wordt wel eens 
gezegd. Kom daar maar eens om tegenwoordig. 
Twijfel wordt gezien als een teken van zwakte. 
Als het begin van het einde. En pogingen je in 

te leven in de mening van een ander, als een 
vorm van verraad. Hoe stelliger en luider een 
mening wordt verkondigd, hoe meer die waar 
schijnt te zijn. In de politiek werkt dat zeker 
zo. Maar in het bedrijfsleven en de kerk is het 
vast niet anders. Maar zou het andersom kun-
nen zijn? Dat, hoe stelliger de boodschapper 
is, de reden om aan de juistheid van de bewe-
ringen te twijfelen alleen maar toeneemt? Een 
verwijzing naar een boek of een traditie is toch 
niet genoeg om een discussie als afgerond te be-
schouwen? Als er geen enkele twijfel bestaat en 
geloven alleen een hogere vorm van weten is, 
in wat voor gemeenschap leven we dan?
 
De kerk hoort geen gesloten groep mensen te 
zijn die weten hoe het zit, maar een levende ge-
meenschap van twijfelaars en zoekers, die min 
of meer op de tast een weg opgaan waarvan ze 
denken dat het de juiste zou kunnen zijn. Na-
tuurlijk is het gemakkelijk als Onze Lieve Heer 
het altijd met je eens is. Het kost niet eens heel 
veel moeite teksten te vinden die ‘bewijzen’ dat 
je mening de enig juiste is. Maar mensen mo-
gen God niet voor hun karretje spannen. Daar 
komen ongelukken van. In de kerk en in de po-
litiek.

R.P. 

Het verhaal over aartstwijfelaar Tomas (Joh. 20) 
vrijwaart het verrijzenisgeloof voor bizarre geesten, 

zweverige engelen en hecht het aan de kwetsbare, 
getroffen mens. Twijfel behoedt waar en waarachtig 

voor misvorming. (Peer Verhoeven)

Herfst

Wat fris ontlook 
zich uitbundig tooide, 
verliest nu kruin en kuif. 
Ontsierd - niet dood.

Waar blad en vrucht 
schitterden in de zon,
pieken nu kale takken. 
Ontdaan - vol leven.

Waar vogels zongen, 
instemden met het leven, 
is nu hun lied uit de lucht. 
Verstild - tot de lente.

Stille getuigen van nature,
signalen van leven
voor mensen
herkenbaar, onmisbaar.

Peer Verhoeven

In deze Roerom meldt zich 
weer een gemeenschap die 
‘buitenshuis’ thuis is (8). 
Verdwijnt God én keert Hij 
terug? (9). Waken over je 
waardigheid (4). Een paro-
chie reflecteert over Gua-
temala (10). Dit Hervor-
mingsjaar nog een bijdrage 
over Maarten Luther (12). 
De jeugd leeft langs de kerk 
heen wat ze mede zichzelf 
verwijten mag (14): naast 
eredienst allereerst gedien-
stig zijn (16). Een eigen, ori-
ginele, gefundeerde mening 
over Abrahams vrouw, Sara 
(17). Wie zijn die gewone 
Nederlanders die er de ko-
mende tijd ‘op vooruitgaan’? 
(18) en wat hebben de ker-
ken vanuit hun verleden in 
de toekomst te bieden? (19). 
Een greep uit actuele acties 
(20) en nieuwe boeken die 
in een overdonderend aan-
tal uitkomen (21). De haan 
kraait, de ‘steken’ prikken 
en een gevatte Nasreddin, 
door Piet Reesink verstaan-
baar gemaakt (24). Zo’n 
Roerom mag er zijn en moet 
blijven !     

Redactie  
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Brieven
Redactie

Opzien prettig en goed

Gisteravond ben ik opgebeld 
en werd mij gezegd: ‘Ik vind 
Opzien op deze manier heel 
erg prettig en goed. Heel infor-
matief. Het mag wat mij be-
treft zo doorgaan. Groet.’

Nel Beex

Ave Margreet

Medio 2012 maakte ik met een 
oecumenische groep een rond-
reis langs kloosters en kerken 
in midden Frankrijk. Wij wa-
ren ook een dag in Taizé. Ook 
wij werden ontvangen door 
jongelui met koude thee, on-
der een half afdak; het regende 
pijpenstelen. Met jouw poëti-
sche Taizé-verhaal in De Roer-
om van oktober 2017 heb je 
mij ontroerd. Dank daarvoor. 

Namasté, Jan Hihorst.

'Nonnen van Vught'

... het mooie Roerom-artikel in 
De Roerom van oktober 2017
hadden we - op straat - niet op 
zak, al zou het artikel dit wel 
verdienen. We hoorden al van 
diverse lezers dat ze het roe-
rend  eens waren met de au-
teur van het artikel. De schrij-
ver van ‘Nonnen van Vught’ 
vond dat ook weldoend ... 
Daarom extra warmkleurige 
herfstwensen vanuit Vught …

Ellen Baake

Geachte Roerom

Hartelijk dank voor het verras-
sende pakket met extra num-
mers van De Roerom aflevering 
2 van jaargang 32.
Waardevol, heel brede infor-
matie, ervaringen … Fijn om 
te kunnen delen! Wie weet ko-
men er nieuwe abonnementen 
uit voort.
Ik kende De Roerom niet, om-
dat ik lange jaren in Indone-
sië ben geweest. Ik vroeg hier 
naar de oorsprong van de 32e 
jaargang! Vandaar mijn vraag: 
Hebt u nog een nummer één 
van de éérste jaargang? Of een 
kopie? Dank voor uw aandacht.

Zr. Gabriëlle Steverink

Abonnees van De Roerom krijgen kosteloos de 
digitale nieuwsbrief 'Opzien' van De Roerom en 
de Ma riën burgvereniging toegestuurd, als zij 
zich daarvoor aanmelden via de site: 
www.deroerom.nl

Al betaald?

Dit is het derde nummer van de 32e jaargang. Alle abonnees 
hebben in juni een nota ontvangen voor de betaling van 
het abonnement. Velen hebben het meteen overgemaakt. 
Indien u nog niet hebt betaald zouden wij het zeer op prijs 
stellen als u dat per omgaande doet. 
€ 35,- voor Nederland en € 46,50 voor het buitenland op 
IBAN NL28 ABNA 0264 8199 50. Vermeld a.u.b. uw abonnee-
nummer. Zie adresdrager die bij het blad zit.

Ooit en ergens was de hoorn een social medium, wel zélf aangeblazen. Nu be-
staansmiddel voor een straatmuzikant in Pézenas, arrondissement Beziers (F). 
(© Foto: Ad Wagemakers) 
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Dag der mensen
Peer Verhoeven

Brieven

De zondag wordt al tijden ‘de dag des Heren’ genoemd. Nu zoveel mensen aan 
deze dag geen boodschap meer lijken te hebben beginnen sommigen zich af te 
vragen, of mens en gemeenschap op de langere duur wel zonder deze of een 
dergelijke dag kunnen. Indien goed gevierd kan de zondag een welkome, zin-
volle en wellicht noodzakelijke onderbreking van de alledaagse tralala zijn; 
een dag ook om de existentiële beperkingen van tijd en ruimte te boven te ko-
men en te buiten te gaan. 

‘Herinneringen aan Italië’: Ostia Antica, acrylverf 1997. Jan Lurinks, oud-docent gymnasium Beekvliet te 
St. Michelsgestel

Wis ons het waas uit de ogen 
blaas ons het stof van het lijf.

Verstil de herrie die we schoppen 
milder de drukte die we maken.

Matig de haast die we hebben 
kalmeer het jagen wat we doen,

zodat Gij in ons aan het woord komt,
onder ons van U wordt gehoord

als bron en zin van leven, 
gezel voor tijd en eeuwigheid.

Let wel!

Over fouten destijds gemaakt
hebben we een uitgesproken mening 
en vaak een vernietigend oordeel. 
    
Voor wat er nu faliekant mis is en
waarop voortdurend gewezen wordt 
hebben we nauwelijks oor.  

Heel veel problemen zijn niet met
kennen en kunnen op te lossen, maar
enkel door anders te gaan leven.

Stil en alleen

Niet God in storm of aardbeving
spreekt mensen van nu aan,
maar God zacht fluisterend 
als in een milde bries.

Ook dat Jezus op zeker moment
alle drukte om hem heen kwijt wilde 
en in de avond alleen een berg opging
om er in afzondering te bidden.

Deze bijbelse notities spreken 
de hedendaagse mens aan want 
- alle betweterij beu - zoeken zij stil 
de Ziel van het leven in zichzelf. 

Tijd en leven ons gegeven

Tijd en leven ons gegeven! 
We hebben een weg te gaan: 
een spoor rechtdoor - een doolhof; 
een pretpark - een pijnbank. 
Bid om geluk in het lief 
en vertrouwen in het leed.

Tijd en leven ons gegeven! 
We zijn van de aarde 

die ons draagt en voedt, 
ons laat schreien en lachen. 
Bid om eerbied voor de aarde
en overvraag haar niet.

Tijd en leven ons gegeven 
om het met elkaar te delen. 
Medemens voor de ander
en iedereen te eten en onderdak; 
Bid en geef gul voor die 
niet kunnen, niet hebben.

Bij de tijd zijn

Wie nu bij de tijd wil zijn, kiest 
vaste tijden van bezinning;
al lijkt dit achterhaald.

Wie van zijn leven iets wil maken
kiest regelmatig momenten van stilte;
al vinden velen die onverdraaglijk.  

Wie wil beseffen te leven
laat soms de boel de boel
en gunt zich rust, al telt die niet. 

Ook

Je eigen tuintje wieden
en je erf proper houden - maar
ook eens wat verder kijken.

Verzorg jezelf goed 
en geef om je lijf - maar
ook hart en ziel vragen aandacht.

Schuif wat nodig moet gebeuren
niet af op anderen, de overheid - 
maar zelf de hand aan de ploeg slaan.

Gebed

Dat we steeds opnieuw 
tegen wind en storm in 
onze tocht vervolgen; - steeds
weer tegen de klippen op 
nieuwe wegen banen.

Dat we telkens opnieuw 
op ruïnes van geweld een stad 
van vrede bouwen; - altijd
en eeuwig bij alle geschil en 
verschil elkaar blijven zoeken.

Dat we vasthoudend 
reiken naar U, onhaalbaar - en 
toch onze stellige hoop, 
rotsvast vertrouwen 
voor tijd en eeuwigheid.
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Sander de Hosson

Strijd

‘Zij verloor de strijd tegen een oneerlijke ziekte.’ De kaart komt niet onver-
wacht. Ik had het hele traject meegemaakt. Als ik naar de sierlijk geschreven 
zin kijk, duizelt het: ‘Alsof ze daar ook maar iets aan heeft kunnen doen.’

(© Foto: Syra Arcipe / Dreamstime.com)

Uitgezaaide longkanker. Ik had de term 
maanden eerder in de conclusie van de 
brief aan de huisarts gezet. Ze is achter 
in de vijftig. Het is een mooie vrouw om 
te zien. Lang blond haar. Mooie ogen. 
Aandacht voor decorum en stijl. Haar ui-
terlijk vertoon valt in het niet bij haar ka-
rakter. Ze is wijs. Ze kiest geraffineerd. 
Haar woorden zijn zonder uitzondering 
gewogen. Het meest zou ik onder de in-
druk raken van haar vastberadenheid. Ze 
reageert strijdlustig als ik haar vertel dat 
de ziekte is doorgedrongen tot in verre 
delen van haar lichaam: ‘Ik ga deze strijd 
winnen.’ Ik ben verbaasd en zou het eerst 
ook niet begrijpen. Ik hoor de welbekende 
ijzer-klinkende echo’s van strijdgekletter. 
Van in het vuur gesmede zwaarden als 
machtsvertoon van een bloeddorstig en 
oorlogruikend leger tegen kanker.

Ik zet me schrap. Het zijn momenten 
waarin mijn trieste plicht enkel uit vol-
strekte eerlijkheid bestaat. Er wordt bij de 
behandeling van kanker vaak over ‘strijd’ 
en ‘vechten’ gesproken. Ik bedenk, dat 
je, om een strijd te winnen, minimaal 
invloed moet kunnen hebben op de uit-
komsten. Ik draai al meer dan tien jaar 
mee in dit vak. Nog nooit ben ik iemand 
tegengekomen die van longkanker won 
door beter of harder te strijden. Wel zag ik 
dat mensen de ziekte versloegen doordat 
bleek dat er sprake was van een gunstige 
stadiering, een mogelijkheid om een ope-
ratie of chemoradiatie toe te passen. Door 
geluk te hebben.

Want die hoop staat centraal. Aanvanke-
lijk richt hoop zich op overleving. Maar 
vaak verandert hoop van richting als 
blijkt dat genezing niet mogelijk is of als 

ik dat eerlijk vertellen. En daarbij verlang 
ik van u op uw beurt eerlijkheid als u 
denkt dat mijn waardigheid in het geding 
komen zal.’ 

Weer proef ik haar strijdwoede. In de ver-
te hoor ik de klinkende zwaarden. Ik zie 
het gebries van paarden in de voorste li-
nies. Beslist, daar ergens vooraan, tussen 

de ziekte voortschrijdt. De hoop richt zich 
op het blijven van een goede partner, kind 
of ouder. Op het kunnen blijven genieten 
van alle mooie dingen die het leven biedt. 
Zaken die voor de meeste gezonde men-
sen vanzelfsprekend zijn, maar waarvan 
de waarde pas echt duidelijk wordt als er 
voor gevochten moet worden.

Het is een betwiste zin van de fondsen-
werving. Maar ik ben het ermee eens. Het 
is inderdaad geen optie om niet te vech-
ten voor waardigheid. Het is geen optie 
om kwaliteit van leven en sterven niet na 
te streven. ‘Ik ga dit winnen’, herhaalt ze 
zacht, terwijl haar ogen zich klaarmaken 
voor een indrukwekkend betoog. ‘Ik wil 
dat een behandeling gestart wordt. Che-
motherapie. Wellicht immunotherapie. Al-
les ten dienste van het verminderen van 
mijn klachten. Maar ik verkies in alles ...’ 
Ze houdt even stil, waardoor de woorden 
nog meer in betekenis winnen. ‘In alles 
kies ik kwaliteit boven tijd.’
Haar oogopslag verandert. De vastbera-
denheid maakt plaats voor een trefzekere 
twijfel. Haar wens wordt nu deels een ver-
zoek: ‘Als de kwaliteit van mijn leven ver-
vliegt, als ik dat voel, als dat gebeurt, zal 

al dat oorlogsmaterieel, sta ik naast haar. 
Want ik strijd met haar mee, in oorlogste-
nue. Op het slagveld zal ik alles doen of 
juist nalaten - met als enig doel de kwa-
liteit van haar leven te bewaken. Op haar 
prachtige verzoek kan ik enkel bevesti-
gend antwoorden.

Als het maanden later is geworden. Als de 
overlijdenskaart op mijn bureau ligt, her-
lees ik de zin. ‘Zij verloor de strijd tegen 
een oneerlijke ziekte.’ Ik ben het met alle 
woorden eens. Behalve dat zij verloren 
zou hebben. Daar is beslist geen sprake 
van. Zij heeft namelijk niet verloren, zij 
heeft ronduit gewonnen. Zij heeft gewon-
nen doordat zij er op toezag dat haar 
waardigheid op elk moment behouden 
bleef.

Sander de Hosson is longarts in het 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zijn 

specialisaties zijn longkanker en palliatieve 
zorg. Zijn veel gelezen columns verschijnen 

gebundeld in Slotcouplet maart 2018 
bij de Arbeiderspers

‘Haar oogopslag verandert. 
De vastberadenheid maakt plaats 
voor een trefzekere twijfel. 
Haar wens wordt nu deels een 
verzoek.’

Is de term strijd dan onterecht? Ik denk 
van niet. Want er zijn zaken waar men 
wel invloed op heeft. De echte strijd die 
patiënten tegen uitgezaaide kanker leve-
ren is van een totaal andere orde dan vaak 
gedacht door de buitenwacht. Het is een 
strijd tegen bijwerkingen van de behande-
ling. Een worsteling om misschien juist 
niet een volgende lijn chemotherapie in 
te gaan. Een bloedig duel tegen depressi-
viteit en angst. Een gevecht tegen verlies 
van waardigheid. Het is bovenal een strijd 
om ondanks alle tegenslag hoop te hou-
den.
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Redactie

Samen op pad

De vergeten kinderen

Dankzij Anneloes Overvelde, kinderfysio-
therapeut en gepromoveerd op onderzoek 
naar kinderen met motorische (schrijf)
problemen mogen wij nu kennis maken 
met de groep Vergeten Kinderen. Wie zijn 
zij, waarom worden ze zo genoemd en 
waar kunnen we hen vinden? 

De eerste keer dat Anneloes over deze 
groep kinderen hoorde was tijdens haar 
promotieonderzoek aan de Radboud Uni-
versiteit in Nijmegen. Ze was toen en is 
ook nu nog docent masteropleiding kin-
derfysiotherapie aan deze universiteit. 

In Ethiopië
Korte tijd later in 2012 - haar promotieon-
derzoek is dan bijna afgerond - werd haar 
gevraagd mee te gaan naar Ethiopië om 
ook daar aan de Universiteit van Gondar 
college te geven aan de masteropleiding 
fysiotherapie met als doel de kinderfysio-
therapie van de grond te krijgen. ‘Een on-
gelooflijk leerzame en boeiende ervaring. 
Tegelijkertijd was ik onthutst over het to-
tale gebrek aan gezondheidszorg voor kin-
deren.’ In Ethiopië wonen vele miljoenen 
mensen meer dan in Nederland. Ook is 
het aantal mensen dat onder de armoede- 
grens leeft vele malen groter. Daarom zijn 
de gebreken en - motorische - handicaps 
bij kinderen zoals spasticiteit, waterhoofd-
jes, klompvoeten, brandwonden en jeugd-

Maandelijks zet De Roerom mensen met een beperking, van welke aard dan ook, 
in de schijnwerpers. Wie ze zijn, wat ze denken en doen; hoe er over hen ge-
dacht en wat er voor hen gedaan wordt. Het is telkens weer verrassend dat er zo-
veel initiatieven van allerlei soort genomen worden. Nel Beex weet ze te vinden.

Anneloes en Jeshi. (© Foto’s: privé-collectie Anneloes Overvelde)

Praktijklessen met kinderen die beperkingen hebben.

reuma ook vele malen groter en tonen aan 
dat er zeer hard gewerkt moet worden. 
Eerst is het vooral zaak om deze kinderen 
op het spoor te komen, daarna is er vooral 
veel man- en daadkracht nodig om ze met 
behulp van therapie vooruit te helpen. 

Train the trainer
Ze is letterlijk ontdaan, wanneer ze merkt 
waaraan het allemaal schort in de ge-
zondheidszorg met name voor kinderen. 
Ze blijft echter niet bij de pakken neer-

zitten en steekt meteen de handen uit de 
mouwen. Samen met de studenten van 
de masteropleiding (kinder)fysiotherapie 
zet ze een cursus op: Train the trainer-
project’, een cursus van drie intensieve 

weken met een follow-up, zeg maar ver-
volgcursus. De studenten aan wie zij col-
lege geeft hebben een grote inbreng. Zij 
zijn immers thuis in Ethiopië en kunnen 
met praktische ideeën voor de dag komen. 
Hoe werkt zo’n cursus? Een hele week 
besteedt Anneloes om haar studenten al-
lerlei vaardigheden en kennis bij te bren-
gen. Op hun beurt mogen zij in de tweede 
week de opgedane vaardigheden en ken-
nis doorgeven aan belangstellenden uit de 
groep studenten-(kinder)fysiotherapie on-
der hen. De derde week wordt benut om 
veldwerkers te trainen. Veldwerkers zijn 
mensen die van hutje naar hutje lopen in 
een tamelijk groot buitengebied om kin-
deren met beperkingen op het spoor te ko-
men. Daar deze kinderen gewoonlijk niet 
buiten komen, meestal thuis in de hutjes 
alleen maar gewoon op de grond liggen, 
worden ze niet gezien, niet gekend en 
wordt er ook niets voor hen gedaan. Ze 
zijn de Vergeten Groep Kinderen. Ze krij-
gen dus geen enkele medische zorg en 
zeker geen vorm van bewegingstherapie, 
terwijl juist zij die therapie zo hard nodig 
hebben. 

Samen sterk
Door de veldwerkers op te leiden in het 
herkennen van ontwikkelingsproblemen 
bij kinderen en door hen te leren welke 
mogelijkheden er zijn voor het stellen van 
een juiste diagnose en de juiste behande-
ling kunnen zij veel betekenen voor deze 

vervolg op pag.6
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kinderen. Dankzij de grote belangstel-
ling voor dit beroep - door de overheid 
betaald - worden er nu ook steeds meer 
kinderen bereikt. Waar mogelijk gaat An-
neloes tijdens de training mee om hen ter 
plaatse met raad en daad bij te staan. Een 
goed voorbeeld voor de studenten van de 
masteropleiding (kinder)fysiotherapie. 
En prettig voor de ouders en de kinderen. 
Ook in Ethiopië doet men er nu graag al-
les aan om op de hoogte te komen van de 
nieuwe ontwikkelingen. Vandaar dat er 
vervolgcursussen zijn, wanneer er man-
kracht en voldoende geld beschikbaar is. 
Dan zijn mensen zoals Anneloes en haar 
collega’s best wel bereid om zich als vrij-
williger daarvoor in te zetten. 

Steun?
Stond Anneloes er bij wijze van spreken 
in 2012/13 alléén voor, nu ondervindt ze 
veel steun van Reach Another Foundation 
(RAF), die zich richt op kinderen met een 
open ruggetje of een waterhoofd. Deze 
kinderen moeten snel geopereerd worden. 
RAF leidt daarom neurochirurgen op die 
deze operaties kunnen uitvoeren. Het ge-
volg is helaas wel, dat er vaak motorische 

beperkingen ontstaan, waarvoor thera-
pie dringend gewenst is. Dan is de groep 
van Anneloes aan zet; te beginnen bij de 
veldwerkers, ondertussen uitgegroeid tot 
80.000 mensen. Daarom weet Anneloes 
zich enorm gesterkt door deze groep met 
hun enthousiaste verhalen. Zij zien als 
eersten het resultaat van hun werk. Ze 
zien wat ze kunnen betekenen voor kin-
deren en hun ouders. Het motto van An-
neloes ‘you can change a child’s life - je 
kunt het leven van een kind veranderen’ 
wordt erdoor bewaarheid. Vandaar ook 
dat ze hun best doen om - indien mo-
gelijk - de ontwikkelingen op de voet te 
volgen. Daarom probeert Anneloes ook 
in Ethiopië mensen met een wat bredere 
beurs warm te maken voor haar train the 
trainer-project, voor vervolgcursussen en 
voor gezond en afwisselend voedsel voor 
de aanstaande moeders. Om zo de kans 
op gezonde baby’s groter te maken. Hier 
hoopt toch iedereen op. Meer weten kan 
via AnneloesOvervelde@onsmail.nl

‘O Rest in the Lord’
Rob van der Zwan

De bemoediging en de troost van de psalm 
wordt niet bézongen maar gézongen. Ik 
heb het over de altzangeres Kathleen Fer-
rier die na een korte internationale zang-
carrière op éénenveertigjarige leeftijd in 
1953 overleed. 

Ze overviel me
Op zoek naar andere muziek kwam ik de 
aria O Rest in the Lord, gezongen door 
Kathleen Ferrier, bij toeval tegen. Ik had 
van haar gehoord en eerder opnames van 
haar beluisterd. Zoals ik zei: Dan overvalt 
je die lage, stralende stem. Het maakte me 
nieuwsgierig en ik ging op zoek naar de-
tails.
De tekst van de aria is gebaseerd op psalm 
73, 4-7. ‘Hij zal geven waar je hart om 
vraagt. Leg je weg in handen van de Heer, 
vertrouw op hem. Hij treedt op, je recht-
vaardigheid laat Hij stralen als licht in de 
morgen, je rechtschapenheid als zon in de 

…dan overvalt je die lage, stralende stem, ondanks de gebrekkige opname-
techniek van de jaren veertig. De woorden van de gezongen tekst worden dui-
delijk, bijna overdreven gearticuleerd, maar de lyrische kracht en de grote 
warmte van de zang zet de tekst om in een diepe beleving bij de luisteraar, 
een beleving die bijna voelbaar wordt. 

middag. Wees stil voor de Heer, kijk naar 
Hem uit.’

Geliefd
De aria is afkomstig uit het oratorium 
Elias van Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847). Oratorium Elijah, zoals de 
Engelse naam luidt, ging in 1846 in pre-
mière in Birmingham. Het gaat over de 
profeet Elias. In het Verenigd Koninkrijk 
is dit een geliefd muziekwerk dat sinds 
de première vaak is uitgevoerd, ook door 
amateurgezelschappen. De aria die ik be-
luisterde, is 2 september 1946 opgenomen 
in de Decca Studio’s, Broadhurst Gardens 
in Londen. Het orkest was The Boyd Neel 
Orchestra onder leiding van dirigent Boyd 
Neel. Kathleen Ferrier was vierendertig 
jaar en stond aan het begin van haar in-
ternationale carrière. Zeven jaar later zou 
zij overlijden. Borstkanker, uitgezaaid 
naar de botten, werd haar fataal. 

Wereldwijd beluisterd
Kathleen Ferrier was een zangeres die in 
korte tijd bekend en geliefd werd. Niet al-
leen in Engeland; ook daarbuiten zoals in 
Nederland waar ze graag kwam en ver-
scheidene keren is opgetreden. Ferriers 
dood moet voor haar tijdgenoten een even 
heftige schok zijn geweest als de fascina-
tie voor haar indrukwekkende stem en 
persoonlijkheid. Mijn inmiddels overleden 
moeder ‘wist’ er nog van en sprak wel 
eens over die Engelse zangeres uit haar 
jeugd, die zo prachtig kon zingen. 

O Rest in the Lord

O rest in the Lord, wait patiently for Him,
And He shall give thee thy heart’s desires.

Commit thy way unto Him 
and trust in Him,
And fret not thyself because of evil doers.

He shall give thee thy heart’s desires.
O rest in the Lord, wait patiently for Him.

Kathleen Ferrier op Youtube 
https://www.youtube.com/

watch?v=bIQ3Jehiy4E

Huishouden in de berggebieden
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Huis van stilte

Laat ons 
een huis van stilte bouwen
met muren van liefde 
en een dak van vrede 
met kamers vol blijdschap 
en een tuin 
een tuin 
met wat licht en wat schaduw 
met wat zingende vogels
en een sluimerende kat 
op het pad.

Laat ons 
een huis van liefde bouwen
met muren van begrip 
en een dak van vertrouwen
en een erf om te zonnen
en kamers
kamers
om in te verdwijnen
elkaar te zoeken
elkaar te vinden 

Laat ons 
een huis van stilte bouwen.

Tjits Peanstra

Dit gedicht staat op een 
‘vaandel’ in de kerk van 
Jorwert: het thema voor 
de jaarlijkse bezinningsdag 
van het Nijkleaster in Jorwert 
op 29 oktober jl.

Ingestuurd door
Johan Strang, Den Bosch

Redactie

Gedicht gedacht Wegfietsen

‘Gullie zult ’t zien!
Straks vat ik gewoon munne fiets 
en ik fiets naar huis.
Ik ga niet dood.
Gullie zult ’t zien!’
Soms is ze opeens weer Brabantse,
al woont ze al veertig jaar in Delft.

We zitten bij haar bed 
in het hospice en weten niet 
wat we moeten zeggen.
In haar huis 
staat de afwas in de gootsteen,
is de koelkast vol,
en ligt haar agenda 
opengeslagen op tafel.
Ze wilde niet weg.
Ze had geen keus.

Ze heeft geprobeerd haar ziek-zijn 
te ontkennen, te bezweren.
Een peperdure dokter 
met peperdure vitaminepreparaten,
een Moermandieet en een slowjuicer.
Nu gaat eten nauwelijks meer.

Soms, op een enkele dag,
kan ze nog heel even genieten.
Laat ze haar verzet heel even
voor wat het is.
Dan wil ze naar buiten,
de golven zien in Kijkduin,
naar de schepen kijken 
in Hoek van Holland.
En, al kan ze het eigenlijk niet meer,
een door een vriend gebakken visje 
eten en een taartje 
van Brokking uit Dordrecht.

Afscheid nemen wil ze niet.
Het zou lijken alsof ze het opgaf.

In de aula waar we haar gedenken,
luisteren we naar 
het Brabantlied van Guus Meeuwis.
Voortaan is Delft voor ons 
een te stille stad.

Haar slowjuicer staat nu hier 
in de keuken.
Haar fiets bij ons achter het huis.

Margreet Spoelstra

(© Foto: Gerard de Jong)

Een Wolletje 

Weet u wel 
wat een ‘Wolletje’ is?
Zo nee, 
dan is dat geen gemis.
Den Bosch kent er jaarlijks 
drie tot vier.
Meer levert duidelijk geen plezier.

De wolletjes kennen 
kind noch kraai.
Hun kist is keurig, maar niet fraai.
De stadschroniqueur 
schrijft een rede of gedicht,
waarin hij zo mogelijk 
iets persoonlijks belicht.

Als er zich niemand heeft gemeld
wordt het wolletje 
door de gemeente 
ter aarde besteld.
Wolletjes worden 
in Den Bosch niet gecremeerd.
Dat heeft de gemeente wel geleerd.

Soms dient zich later 
toch familie aan.
Die hebben dan een graf 
om naar toe te gaan.
Ik hoop dat de Wet op de 
lijkbezorging terrein verliest;
want terreinwinst hier is intens triest.

Anne Franken 19-10-2017

Een Wolletje krijgt 
in het kader van 
de Wet op de Lijkbezorging 
een uitvaart van de overheid.

Uit de ideeën, gedachten, teksten en beelden die De Roerom worden toege-
stuurd maakt de redactie een keuze voor publicatie. Zij heeft niet de pre-
tentie steeds de juiste keuze te maken, al tracht ze dit wel te doen.

Alles blijft, wordt weer oorsprong.
Het is eeuwig, voor altijd.

Ankie Houvast, november 1999
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Harrie Meelen

Geloofsgemeenschap Augustinus

De laatste jaren voor de sluiting was er in 
de Paterskerk - zoals de kerk van de au-
gustijnen door de volksmond wordt ge-
noemd - na een mislukte samenwerking 

onze vieringen in de toekomst zouden 
kunnen plaatsvinden. Na een mislukte 
poging om als zelfstandige Augustinus-
gemeenschap gebruik te mogen maken 

Afgehaakt, gekomen
Zeer veel leden van de gemeenschap dra-
gen aan het succes hun steentje bij als 
organist, koorzanger, koster, lid van de 
liturgie- of koffiegroep en als redacteur 
van de kerkkrant en website. Een kleine 
honderd ‘vrienden’ hebben zich bij de ge-
meenschap aangesloten met een jaarlijkse 
financiële bijdrage. In de loop van het 
eerste jaar is er wel een klein aantal men-
sen afgehaakt. Zij misten bijvoorbeeld de 
sfeer van een grote kerk of een bepaald 
koor dat maandelijks in de Paterskerk een 
viering opluisterde. Maar ook een aantal 
‘nieuwelingen‘ hebben zich gemeld; zij 
zochten een inspirerend onderdak.

Het Augustijns Verband
Binnen de gemeenschap bestaat een ac-
tieve werkgroep spiritualiteit en bezinning 
die jaarlijks enkele tientallen cursussen 
en lezingen organiseert. Ook diaconie 
wordt vorm gegeven door solidariteit met 
mensen in stad en wereld daadwerkelijk 
te praktiseren en de Augustinusgemeen-
schap maakt deel uit van de Eindhovense 
Raad van Kerken. Kerkrechtelijk gezien 
valt de gemeenschap noch onder de orde 
van de Augustijnen noch onder het ge-
zag van bisdom Den Bosch. In die zin is 
het dus een zelfstandige gemeenschap die 
overigens wel met beide verbonden wil 
blijven. Zij hoort bij het landelijke Au-
gustijns Verband - in oprichting - van or-
ganisaties, groepen en personen die zich 
mede laten inspireren door de Augustijn-
se spiritualiteit. 

Contact
Het contact met het bisdom kreeg vorm 
in een zeer plezierig gesprek met mgr. De 
Korte. Gemeenschappen zoals de Augus-
tinus-geloofsgemeenschap wil hij zeker 
niet buitensluiten. Zoals deze gemeen-
schap worstelt hij met vragen als: ‘Waar-
heen met de kerk van de toekomst en 
de toekomst van de kerk?’ Hij wil zeker 
niet belemmeren - al bevindt hij zich niet 
direct in een gemakkelijke positie - dat 
nieuwe wegen worden gevonden om ve-
len bij de boodschap van het Evangelie te 
betrekken. En dit is niet alleen hoopvol 
voor de Augustinusgemeenschap!

Zie ook website: 
www.augustinus-eindhoven.nl

Op 28 augustus 2016 vond in de kerk van de paters Augustijnen in Eindhoven 
de laatste Eucharistieviering plaats. De nog in het naast de kerk gelegen kloos-
ter Mariënhage wonende vaak (hoog)bejaarde Augustijnen verhuisden naar 
een nieuwe woongemeenschap binnen een zorgcomplex aan de rand van de 
stad. 

De vieringen hebben in de kapel plaats (© Foto: Ans en Frans Savelkouls)

met de Catharinakerk in de Binnenstads-
parochie, een meer open geloofsgemeen-
schap ontstaan; onder leiding van pater 
Joost Koopmans met hulp van een groep 
leken. De kerk bood onder andere ruimte 
aan de door de Eindhovense deken uit de 
Catharinakerk verbannen Carnavalsmis 
en de Roze Zaterdag-viering toen deze in 
de stad plaats vond. In de zondagse vie-
ringen in de Paterskerk, die werden opge-
luisterd door diverse koren gingen beur-
telings Augustijnen uit het Mariënhage-
convent voor. Deze werden bezocht door 
honderd tot honderddertig vaak trouwe 
bezoekers. 

Doorstart
In de maanden voorafgaand aan de slui-
ting ontstond er vanuit de geloofsgemeen-
schap een ‘doorstartgroep’, die ook na de 
sluiting van de kerk verder wilde. Mid-
dels een enquête onder de kerkgangers 
bleek al snel dat een ruime meerderheid 
van hen daar ook wel voor voelde. Ver-
volgens werd besloten de sprong naar de 
toekomst te wagen. Allereerst was het na-
tuurlijk nodig een ruimte te vinden waar 

van de Catharinakerk werd uiteindelijk 
gastvrij onderdak geboden door de zus-
ters van klooster Glorieux in het Eindho-
vens stadsdeel Stratum. Hier vinden sinds 
september 2016 elke zondag de vieringen 
plaats. 

Gemeenschapsgevoel
Een jaar later kan voorzichtig een balans 
van onze doorstart worden opgemaakt. 
Met best wel een beetje trots en tevre-
denheid kan worden vastgesteld dat deze 
vooralsnog is geslaagd. Dankzij de wel-
willende inzet en grote betrokkenheid 
van zeer velen. Met drie paters Augustij-
nen, een emeritus van het bisdom, een 
diaken en een pastoraal werkster en wer-
ker is er een team van zeven mensen be-
schikbaar die beurtelings voorgaan in de 
zondagse Eucharistie- of Communievie-
ringen. Een eigen koortje luistert de vie-
ringen - met veel samenzang - op. Dank-
zij de intieme kapel en de mogelijkheid 
om direct na de viering samen te kunnen 
komen - circa 60% van de kerkgangers 
- met een kopje koffie, is het gemeen-
schapsgevoel aanzienlijk versterkt. 

Zwanenhof
23-27 dec. Samen met andere senio-
ren Kerst vieren in een warm, rustig, 
gastvrij huis. Retraitehuisweg 6, 
7625 SL Zenderen; (074) 265 95 25
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Wim Weren

Keert God terug in Nederland?

Onlangs werd het boek God is een vluchteling van David Dessin uitgeroepen 
tot het beste theologisch boek van het jaar. Dessin vraagt aandacht voor het 
feit, dat een groot deel van de migranten die naar Europa komen, christenen 
zijn en dat met hun komst op het Europese continent een nieuw soort chris-
tendom aan het ontstaan is. Dat is heel andere koek dan de uitentreuren her-
haalde boodschap dat Europa overspoeld zou worden door de islam. Kunnen 
we blij zijn met de komst van christelijke migranten of vormen zij een bedrei-
ging voor onze verlichte opvattingen over religie en ethiek?

David Dessin God is een vluchteling 
De terugkeer van het christendom in de Lage 

Landen. Uitgeverij Polis
ISBN 978 94 6310 306 0 288 blz. € 19,95 

Momenteel wonen er achthonderdvijftig 
duizend tot één miljoen moslims in Ne-
derland. In heel Europa ongeveer twaalf 
miljoen. In politieke debatten gaat het 
meestal over moslimmigranten. Zij zou-
den Europa islamiseren en worden geasso-
cieerd met terreur. Vreemd genoeg denken 
we bijna nooit aan christelijke migranten, 
afkomstig uit andere delen van Europa of 
uit Afrika en Azië. 

Toegenomen
In 2006 becijferde de godsdienstsocioloog 
Hijme Stoffels dat er toen al zo’n 1,3 mil-
joen christelijke immigranten in ons land 
woonden. En in heel Europa zou het vol-
gens cijfers uit 2012 gaan om 26 miljoen 
christelijke immigranten. Waarschijnlijk 
is het aantal christelijke immigranten in 
ons land na 2006 nog toegenomen door de 
komst van katholieken uit Polen, Portugal, 
Spanje en Griekenland - onder invloed van 
de economische crisis - en van orthodoxe 
christenen uit het Midden-Oosten - vanwe-
ge het oorlogsgeweld in die regio. 

Religieus en cultureel divers
Nederland staat er dus gekleurd op. Eigen-
lijk is dit niets nieuws. Sinds de zestiende 
eeuw hebben we met vallen en opstaan 
geleerd dat vrijheid van godsdienst een 
grondrecht is. Aan dat idee moeten we in 
onze tijd een nieuwe invulling geven. Dit 
is des te dringender nu de islam in ons 
land ingeburgerd is geraakt en christelijke 
migranten, die in hun thuisland gedis-
crimineerd en vervolgd worden, bij ons 
een goed onderkomen zoeken. We zullen 
het feit onder ogen moeten leren zien dat 
onze samenleving gekenmerkt wordt door 
een grote verscheidenheid aan culturen en 
religies. In deze situatie is er maar één op-

tie: leren accepteren dat dit een verrijking 
is en geen bedreiging. Dat zal ons des te 
beter afgaan als we de moeite nemen om 
ons te verdiepen in elkaars levens- en ge-
loofsovertuigingen. Zonder ons daarbij 
van de wijs te laten brengen door halve 
waarheden of angstvisioenen.

Vorming
Een goede stap in deze richting zou zijn 
dat levensbeschouwelijke vorming - weer 
een vaste plaats krijgt in alle vormen van 
onderwijs; van basisschool tot universi-
teit. Met als doel dat leerlingen en stu-
denten een flinke dosis kennis verwerven 
van religies en culturen die in onze eigen 
samenleving een grote rol spelen. En dat 
ze leren zoeken naar gemeenschappelijke 
noemers in deze religies en culturen en 
een tolerante houding ontwikkelen ten 
opzichte van de verschillen. Dat alles is 
hoognodig, willen we onze ziel niet ver-
liezen aan apekool. 

Revival van het christendom?
In zijn boek God is een vluchteling stelt 
Dessin de vraag of de instroom van chris-
telijke nieuwkomers kan leiden tot een 
opleving van het christendom in onze re-
gio. Getalsmatig in ieder geval wel. Maar 
ook inhoudelijk? Het Europese christen-
dom heeft zichzelf lange tijd als de stan-
daard gezien. Maar dat is nu achterhaald. 
Nog altijd vormen christenen het derde 
deel van de wereldbevolking - in totaal nu 
2,3 miljard - maar driekwart van hen leeft 
buiten Europa, vooral in de zuidelijke 
helft van onze aardbol. Daar is sprake van 
groei en bloei, terwijl wij vooral krimpen. 
Ook is daar een heel ander soort christen-
dom ontstaan dan het Europese christen-
dom. Meer charismatisch en meer gericht 

op de geloofsgemeenschap dan op het in-
dividu. Enthousiaster en gevoelsmatiger; 
en minder vergeven van twijfel en kriti-
sche zin. Niet zo door en door gesecula-
riseerd als in welvarende West-Europese 
landen. Er dus niet aan gewend om God 
achter het behang te plakken of om het 
geloof te weren uit het publieke domein. 
Kortom, het gaat hier om andere en nieu-
we vormen die door de migratie nu ook 
wortel schieten in onze samenleving.

Angstwekkend?
Is dit angstwekkend? Ja, als we iedereen 
willen laten beantwoorden aan onze eigen 
standaarden en verlichte ideeën; nee, als 
we de ruimte en de vrijheid die we voor 
onszelf opeisen, ook aan anderen gun-
nen. En misschien moeten we ook wel 
toegeven dat de secularisatie ons niet al-
leen zegeningen heeft gebracht, maar ook 
verlies. Maar we zullen ook graag blijven 
volhouden dat geloven heel goed kan sa-
mengaan met redelijk denken. Na de Ver-
lichting zijn we niet meer geneigd om ons 
verstand op nul te zetten als het gaat over 
het hogere in ons leven.

Devies
Er is denkelijk maar één devies: heet 
christenen die in hun thuisland vervolgd 
worden, van harte welkom. Ga met elkaar 
in gesprek, leer elkaar kennen. En denk 
vooral niet dat zij zich maar aan ons moe-
ten aanpassen. Het omgekeerde zou ook 
wel eens heel leerzaam kunnen zijn.

- 

-
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Johan Ebberink, voorzitter van de Stichting 
Nuenen-Guatemala, doet de aftrap met de op-
merking dat het onderwerp van de avond pittig 
is. Dat zal inderdaad blijken. De Stichting, zegt 
hij, is in 2012 ontstaan naar aanleiding van een 
bezoek aan Guatemala. Dit bezoek vond plaats 

Bevlogen over Guatemala
Peter van Overbruggen

Maandag 4 september was theoloog en voormalig ontwikkelingswerker Mario Coolen in 
zijn geboortedorp Nuenen te gast om het verhaal over ‘zijn’ Guatemala te vertellen aan 
een kleine groep geïnteresseerden. Onder hen bevonden zich de zeven Nuenense parochi-
anen van de reis naar de Nuenense zusterparochie in Tucurú, Guatemala. 

Er is veel bereikt: beter loon en kinderen kunnen studeren

Lucía Cotzumalguapa dat hem graag als theo-
loog in dienst nam; hij bleef er uiteindelijk acht 
jaar.

Woord en daad 
Mario ging aan de slag in een bevlogen groep 
van negen mensen - Filippino’s, Belgen, Ameri-
kanen - en samen gingen zij werken in basisge-
meenschappen. De encycliek Gaudium et Spes 
was inspiratiebron voor het waarmaken van 
de bijbelse boodschap. Niet alleen de woorden 
van de Schrift laten spréken, maar ook daad-
werkelijk uitvoeren. In kleine groepen werd 
het dagelijks leven als uitgangspunt genomen 
om zich te spiegelen aan de Bijbel. Die Bijbel 
was niet meer gesteld in de oude en onbegrij-
pelijke Spaanse taal van Cervantes, maar kreeg 
voor het eerst betekenis in eigentijdse vertaling. 
De mensen zagen dat het over henzelf ging en 
hun leven. Het leven op de door de Spanjaarden 
opgerichte plantages was hard en eeuwenlang 
hadden de arbeiders die situatie geaccepteerd 
als door God gewild. Zo was hen dat in religie 
en geloof meegegeven. Maar zoals Jezus in de 
tempel ogen opende en boeien losmaakte, zo 
begrepen de mensen daar dat God niet wilde 
dat kinderen sterven en de mensen in armoede 
leven.

Tegenwerking
Natuurlijk riep deze houding verzet op bij de 
kerk- en politieke leiders. Maar de roep om ge-
rechtigheid werd sterker en mensen wilden 

De Levensboom Waspik
27 nov. 10.00 u. – 30 nov. 
17.00 u. Abdij van Egmond. 
Stille Adventsretraite. 
06-44460207; 
www.delevensboom.net

Boskapel Nijmegen
 2, 9, 16 en 23 december 
Boskapel. Meditatie en over-
weging in de Advent. 
(024) 377 69 68; 
www.boskapel.nl 

Abdij van Egmond
27 nov. 10.00 u.-30 nov. 
17.00 u. Adventsretraite.
(072) 506 14 15; 
www.abdijvanegmond.nl 

Titus Brandsma Nijmegen
18 nov. 13.30-16.00 u. Medi-
tatief zingen. Thema Advent.
(024) 360 24 21; (9.30-
12.30 u, en 13.30-17.00 u.); 
www.titusbrandsma@
memorial.nl 

Zwanenhof Zenderen
23 dec. 17.00 u.-27 dec. 
10.00 u. Kerstdagen in Zwa-
nenhof. (074) 265 95 25;  
www.zwanenhof.nl

La Cordelle Cadzand
26 dec. 20.00 u.-30 dec. 
16.00 u. Winterretraite. Los-
laten en toelaten.
(0117) 39 11 88; 
www.lacordelle.nl 

Onder de Bogen
15 dec. 18.00 u. – 17 dec. 
14.30 u. Kerstweekend.
(043) 321 92 41; 
www.onderdebogen.nl  

Thomashuis Zwolle
27 nov. 4, 11 en 18 dec. 
9.30-10.30 u. Maandagoch-
tendretraite  in Advent.
(038) 425 44 06; 
www.kloosterzwolle.nl 

Open Kerk Helvoirt
16 dec. 19.00 tot 20.00u. 
Meditatief Kerstconcert in de 
Oude Kerk, Torenstraat Hel-
voirt. (0411) 64 18 51

Hooge Berkt 
15 dec. 16.00 u.-17 dec. 
13.30 u. + 6 jan. 10.00-16.00 
u. Heilige nachten.
(0497) 55 17 20; 
www.hoogeberkt.nl

In Santa Lucía werden meer dan honderd 
mensen, die bij de staking betrokken 
waren, opgepakt en verdwenen.

in het kader van het uitwisselingsproject van 
onze parochie met Tucurú. Dat heeft ook geleid 
tot het ondersteunen van projecten in het Ma-
yagebied. Maar hoe zijn de contacten met Gua-
temala ooit begonnen? Dit horen we van Mario 
Coolen.

Wa doede gij hier?
Hij vertrok na zijn studie theologie in 1972 naar 
Guatemala. Als leek kwam hij daar in contact 
met uitgerekend de Nuenense pater Piet van 
Santvoort, die hem vroeg: ‘Wa komde gij hier 
doen?’ Wat moest in die tijd een leek daar aan-
vangen? Piet was nog de toegewijde missiona-
ris zoals uit die tijd bekend, met een duidelijke 
taak: het plaatselijk geloof levend houden en 
niet te veel met sociale problematiek en zeker 
niet met politiek bezig zijn. Mario kwam uitein-
delijke terecht bij een pastoraal team in Santa 
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zich organiseren in vakbonden. Dat werd 
bijna onmogelijk gemaakt door de eis dat 
er daar minstens twintig mensen voor no-
dig waren die konden lezen en schrijven 

de mond van Maria in haar Magnificat 
niet felle teksten over ‘de machtigen die 
van de troon worden gestoten en eenvou-
digen die aanzien krijgen’? Intussen werd 
in Santa Lucía vechten voor gerechtigheid 
afgestraft: mensen die lid werden van een 
vakbond kregen ontslag.

Ten koste van veel 
Vanaf 1978 kreeg de beweging van plan-
tagearbeiders structuur en werd er een 
soort boerenbond opgericht en een jaar 
later volgde de invoering van een mini-
mumloon. De eis was vijf dollar per dag 
en na een periode van staking, gevolgd 
door een aanslag op de stakingsleider, 
kwam er tegen de wil van de plantage-
eigenaars een bedrag van 3.20 dollar uit. 
De onlusten kregen wel een fatale afloop. 
De Belgische pater Walter Voordeckers uit 
de pastorale groep, een vredelievende man 
die opkwam voor de arbeiders, werd voor 
de kerk van Santa Lucía doodgeschoten. 
Het evangeliewoord werd bizarre werke-
lijkheid: ‘Wie zijn leven geeft voor zijn 
vrienden ….’ In Santa Lucía werden meer 
dan honderd mensen die bij de staking 
waren betrokken opgepakt en verdwenen. 
Uiteindelijk zouden er in heel Guatemala 
200.000 mensen spoorloos verdwijnen …

Mensen kregen stem, maar ...
Mario heeft de mensen jarenlang over hun 
ellende, hun angsten, armoede en onder-
drukking gehoord en alle verhalen uit de 
monden van de achterblijvers opgetekend. 
Hij heeft alles opgenomen op de tapere-
corder en zorgvuldig uitgeschreven. De 
mensen lazen naderhand hun getuigenis-

Mario Coolen

Paus Franciscus kreeg ‘de verhalen’ ook

sen in boekvorm. Ze zagen dat het door 
toedoen van Mario bewijsmateriaal werd 
voor waarheidvindingscommissies. Ma-
rio zegt dat je deze boeken met verhalen 
naast de Bijbel kunt leggen: het volk Gods 
in verdrukking dat uit de ellende raakt. 
Er is na al die jaren veel bereikt: kinde-
ren kunnen studeren, er is een beter loon. 
Maar er is ook een zware tol betaald. Bis-
schop Juan Gerardi, die het onderzoek 
naar de moorden en verdwijningen leidde, 
werd ook vermoord… 

Vooruitgang?
Hoe is de situatie nu? Guatemala heeft 
Morales, een voormalige komiek, tot pre-
sident gekozen. Ook hij is in de greep van 
corruptie beland. Hij is door de leiding 
van de suikerrietplantages gesponsord 
om het onderzoek naar het illegaal omlei-
den van rivieren - bewatering! - te staken. 
Maar intussen zijn de bisschoppen wel so-
lidair met de mensen. Zij pleiten voor een 
vreedzame oplossing van de conflicten. 
De boeken van Mario, waarin hun ver-
halen zijn opgetekend, zijn niet onopge-
merkt gebleven. Paus Franciscus nam ze 
dankbaar in ontvangst in Rome en ze zijn 
bij de beroemde Steven Spielberg terecht-
gekomen als filmmateriaal … Mensen 
staan op, de wereld zal het weten….

*) In september jl. hebben leden van de Nuenen-
se Guatemalagroep de parochianen van Tucurú 
bezocht en verschillende ontwikkelingsprojecten 
die worden gefinancierd door de stichting Nue-
nen-Guatemala. In Santa Lucía heeft de groep 
gesproken met nabestaanden van slachtoffers 

van de burgeroorlog in de jaren tachtig.

Uiteindelijk zouden er in heel Gua-
temala 200.000 mensen spoorloos 
verdwijnen ...

… Niemand had scholing gehad. Staken 
werd toegestaan, maar niet in het hoogsei-
zoen! Er werd contact gelegd met mensen-
rechtenorganisaties. Er moest eerlijk loon 
komen voor hele dagen suikerriet kappen. 
Zelfs met zeven dagen werken in de week 
konden ouders met hun hongerloontje 
nog geen gezin onderhouden, terwijl de 
gigantische winsten naar het buitenland 
verdwenen. De plantagebezitters - zonder 
enig moreel besef - zaten op grote afstand, 
in de hoofdstad. Ook de kerkleiders kozen 
doorgaans partij voor de machthebbers. 

Guatemalagroep
Als Mario in 1975 voor een vakantie naar 
Nuenen komt, start de Guatemalagroep. 
De NOVIB wordt erbij betrokken en zo 
ontstaat een landelijk Guatemala Co-
mité, niet tot vreugde van de Guatemal-
teekse autoriteiten. Een van de comitéle-
den krijgt in Guatemala te horen: ‘Kom 
je uit Nederland? Dat is het centrum van 
de steun aan de subversieven!’ Als Mario 
in Nuenen preekt voor de goede zaak in 
Guatemala, lopen er mensen weg uit de 
kerk. Maar, zo zegt hij: ‘Onze geloofstek-
sten zitten vol met dynamiet. Klinken uit 
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Vader Hans Luther was een boerenzoon, 
die waarschijnlijk niet kon lezen of schrij-
ven en in de kopermijnen van Eisleben 
werkte. Moeder, Margarete Lindemann, 
stamde uit een in Eisenach geziene fami-
lie waarin burgemeesters, juristen, een 
lijfarts van de keurvorst en een raadsheer 
aan diens hof voorkwamen. Deze afkomst 
heeft invloed gehad op de levensloop van 
Maarten Luther. Het familiegeld van moe-
der was belangrijk bij de carrière van 
vader Hans Luther, die zich in Mansfeld 
opwerkte van kopenmijnwerker tot mijn-
eigenaar.

Overgangstijd
Maarten Luther kreeg een strenge opvoe-
ding. Hij heeft een vroeg overleden ou-
dere broer gehad, drie zussen en een jon-
gere broer Jakob, die later de zaak van 
zijn vader heeft overgenomen. Maarten 
is geboren in een tijd met veel spannin-
gen en conflicten. Het is de overgangstijd 
van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd. Zelf 
heeft hij de grote veranderingen van deze 
tijd op beslissende wijze bepaald. Nog als 
augustijnermonnik zal hij met zijn actie 
tegen de aflaat een golf in Europa veroor-
zaken, die hij niet eens bedoeld heeft.

Ds. Bernadette van Litsenburg

Wie was Luther? 

Luther is 10 november 1483 geboren te Eisleben uit het huwelijk van Hans Lu-
ther en Margarete Lindemann. Het was de naamdag van Martinus van Tour, 
naar wie hij dan ook vernoemd is. 

Ingrijpende ontwikkelingen
Maarten Luther beïnvloedt zijn tijd en le-
vert met zijn bijbelvertaling een belang-
rijke bijdrage aan het ontstaan van de ge-
schreven Duitse taal. Tijdens zijn leven 
veranderde een tot dan toe relatief vast-
staand politiek en wereldbeschouwelijk 
systeem ingrijpend. Technische uitvindin-
gen, zoals het kompas en de boekdruk-
kunst hadden een compleet navigatie- en 
communicatiesysteem tot gevolg. Geogra-
fische ontdekkingen - zoals de reis van 
Columbus naar Amerika in 1492; negen 
jaar na de geboorte van Luther - verander-
den het hele wereldbeeld. 

Terug naar de bronnen
Maarten Luthers 95 stellingen en zijn ge-
schriften verbreidden zich heel snel over 
Duitsland. Voor de eerste keer stond de 
boekdrukkunst de verspreiding van her-
vormende of revolutionaire ideeën, die de 
gehele samenleving raakten, ten dienste. 
De beroemde Gutenbergenbijbel werd ge-
drukt en is nu voor tienduizenden euro’s 
te koop. Tot dan was de boekdruktech-
niek alleen toegepast voor universitaire 
doeleinden zoals geschriften en stellingen 
voor disputen drukken. Ook de 95 stel-

Aflaatbrief met pauselijke toestemming van Clemens IV voor de verkoop van aflaten, Utrechts Archief

lingen van Luther waren in feite hiervoor 
geschreven.  
In 1507 wordt Luther in Erfurt tot pries-
ter gewijd en begint in dit jaar daar zijn 
studie theologie. Hij bestudeert de scho-
lastiek, maar komt ook met de gedachten 
van de humanisten in aanraking en maakt 
kennis met hun stelling ‘Ad Fontes! - te-
rug naar de bronnen!’. Voor hem beteken-
de dit vooral de Griekste en Hebreeuwse 
bronnen van de Bijbel bestuderen.

De Bijbel vertaald
Zo wijdt Maarten Luther zich aan een 
nieuwe opgave: hij vertaalt in elf weken 
het Nieuwe Testament uit het Grieks in 
het Duits. Het werk, dat later nog door 
Melanchthon en andere deskundigen be-
werkt werd, verschijnt in 1522 in gedruk-
te vorm. Deze zogeheten Septemberbijbel 
raakt in de evangelische gebieden wijd 
verspreid, wordt er een volksboek en le-
vert een wezenlijke bijdrage aan de ont-
wikkeling van de Duitse geschreven taal. 
Later volgen delen van het Oude Testa-
ment in Duitse vertaling en in 1534 ver-
schijnt de uitgave van de hele Bijbel in het 
Duits, die eveneens op grote schaal ver-
spreid wordt.

Huwelijk met Katharina van Bora
13 juni 1525 trouwt Luther met Katha-
rina van Bora die in 1523 uit het klooster 
Nimbschen bij Grimma vluchtte en haar 
toevlucht in Wittenberg gevonden had. 
Het huwelijk met de zestien jaar jongere
Katharina wordt tegen het advies van vele 
vrienden gesloten. Zij zagen daarin al de 
ondergang van de Reformatie. In het gezin 
van Luther leven niet alleen zijn vrouw en 
later zes kinderen, maar ook studenten
om de huishoudkas enigszins te spekken. 
Kenmerkend voor het familieleven van de 
Luthers zijn ook de vele opgetekende ta-
felgesprekken van de Reformator, waarin 
de taal en de verbondenheid met het volk 
van Luther duidelijk uitkomen.
  
Wilde Luther een eigen kerk?
Luther heeft de kerk nooit willen verlaten. 
Hij wilde geen eigen kerk, maar de be-
staande van binnenuit hervormen. De Lu-
therse liturgie lijkt aanvankelijk heel sterk 
op die van de katholieke kerk. Hij heeft 
alles geprobeerd om binnen de kerk te 
blijven, maar door het Concilie van Trente 
(1545-1563) werd Luther geëxcommuni-
ceerd. Dit concilie had als doel de mis-
standen en misbruiken binnen de Rooms-
katholieke Kerk aan te pakken. Er moest 
duidelijkheid geschapen worden over de 
door de protestanten betwiste geloofspun-
ten. Het ‘sola fide’ van Luther 
- ‘rechtvaardiging alleen door het geloof’ - 
zou het einde betekenen van de aflaten 
en dus van een grote bron van inkomsten. 
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Bovendien was het concilie ervan over-
tuigd, dat niemand meer een goed leven 
zou leiden als je met goede werken de he-
mel niet kon verdienen. Dus door hem uit 
de kerk te zetten sloeg de kerk twee vlie-
gen in een klap.

Het laatste avondmaal
In de katholieke kerk kent men de ‘trans-
substantiatie’: brood en wijn veranderen 
bij de consecratie in lichaam en bloed van 
Christus. Bij de aanhangers van Zwingli 
is daar geen sprake van. Zij vieren een ge-
dachtenismaal. De meeste protestanten in 
Nederland denken daar zo over. Luther, 
die in zijn hart echt katholiek is gebleven, 
ging uit van de ‘consubstantiatie’, wat 
zeggen wil dat Christus wel aanwezig is 
in brood en wijn, maar dat brood en wijn 
wel brood en wijn blijven. Voor Luther is 
het Avondmaal er ter vergeving van zon-
den. Dus iedereen heeft het nodig en dus 
kennen lutheranen een open avondmaal.

Doop en biecht
Aan de doop hecht Luther dezelfde bete-
kenis als de katholieke kerk. In tegenstel-
ling tot de tijd van Augustinus bestond in 
Luthers tijd ook al de kinderdoop. Hoewel 
Luther de biecht niet als een sacrament 
ziet, vindt hij het wel heel belangrijk dat 
je kunt biechten. ‘De geheime biecht laat 
ik mij door niemand afnemen, voor geen 
schat ter wereld sta ik hem af, want ik 
weet hoeveel sterkte en troost hij mij ge-
geven heeft. Ik zou allang door de duivel 
overwonnen en door hem gewurgd zijn 
als de biecht mij niet behouden had.’ Lu-
ther wilde de biecht beslist behouden. Hij 
vond het een heilzaam medicijn. De eer-
ste vorm van biechten is volgens Luther 

het middendeel van het Onze vader en dat 
moet je iedere dag bidden. Van de gehei-
me biecht moet je alleen gebruik maken 
als je dit zelf nodig vindt.
 
Wat is typisch Luthers?
Misschien is het klimaat van vrijheid wel 
het meest typische voor de lutheranen. 
Betekent dit dat je alles mag doen en ge-
loven? Helemaal niet! Alles wat je gelooft 
moet bijbels gefundeerd zijn. Maar voor 
Luther is altijd het allerbelangrijkste ge-
weest dat er geen belemmering mag zijn 
in de relatie tussen God en mens. Geen 
priester, paus of dominee heeft iets te zeg-
gen over hoe jij de bijbelse boodschap 
verstaat. Dit was revolutionair in een tijd, 
waarin religieuze en wereldlijke overhe-
den het alleenrecht hadden op de uitleg 
van de Bijbel. Daarom vond hij het ook 
zo belangrijk dat de Bijbel in de volkstaal 
vertaald werd. 

Ruim denken
In Over de vrijheid van een christen, een 
belangrijk geschrift van Luther, legt hij 
daarover een en ander uit. De centrale 
stelling daarin is: ‘Een christen is in vrij-
heid heer van alle dingen en niemands 
onderdaan.’ Maar tegelijkertijd zegt hij 
ook: ‘Een christen is in dienstbaarheid 
knecht van alle dingen en ieders onder-
daan.’ Het betekent vooral dat je je eigen 
verantwoordelijkheid moet nemen, maar 
tegelijkertijd, in het voetspoor van Jezus, 
je naaste liefhebben. Doe je dit niet, dan 
heb je de grote lijn van de Bijbel niet be-
grepen. De vrijheid uit zich in het accep-
teren dat een ander anders is, dat mensen 
zelfstandig zijn, dat er een grote toleran-
tie is voor afwijkende meningen, dat je 

niemand uit de kerk zet en dat tucht niet 
hoort bij de christelijke manier van doen. 
Het gevolg is, dat er heel verschillend 
maar vaak wel heel ruim gedacht wordt 
over ethische zaken zoals abortus, eutha-
nasie, homoseksualiteit. Ieder is vrij om 
daarover een standpunt in te nemen. Hij 
is zelf verantwoordelijk voor zijn relatie 
met God. Daar gaat het Luther ten diepste 
om en dat proef je in zijn hele theologie. 

Enkele van de vijfennegentig
Toen onze Heer en Meester Jezus Christus 
zei: ‘Doet boete’ (Matth.4,17) wilde Hij 
dat het hele leven van zijn gelovigen een 
voortdurende boete is. (1) - Dit woord mag 
niet verstaan worden als betrekking heb-
bend op het sacrament van de boete dat 
bestaat uit biecht en genoegdoening en 
bediend wordt door het priesterlijk ambt. 
(2) - Het is puur menselijk gedoe, als men 
beweert dat de ziel uit het vagevuur om-
hoog schiet zodra de klank van het geld in 
de kist klinkt. (27) - Wie denken door af-
laatbrieven zeker te zijn van hun zaligheid 
zullen met hun leraren onder het oordeel 
vallen. (32) - Men moet de christenen le-
ren, dat wie aan een arme geeft of aan een 
behoeftige leent, beter doet dan wie een af-
laat koopt. (43) - Men moet de christenen 
leren dat de paus, als hij wist van de afper-
singen der aflaatpredikers, liever zou wil-
len dat de Sint Pieterskerk tot as zou ver-
branden dan dat die gebouwd moest wor-
den van de huid, het vlees en het gebeente 
van zijn schapen. (50)

Christus op een ezel, de paus te paard, onbekend (Noord-Nederland), 1600/1624, Utrecht, Museum, Catharij-
neconvent

Bernadette van Litsenburg groeide op in een 
R.-K. gezin en volgde een conservatoriumoplei-

ding cello en koordirectie. Fysieke problemen 
dwongen haar met een muzikale loopbaan te 
stoppen en ze begon een doctoraalstudie theo-
logie aan de universiteit van Utrecht. Ze stu-

deerde af op de medische ethiek van de islam in 
een niet-moslimland als Nederland en kerkelijk 
op hymnologie, de muzische kant van liturgie. 
Daarna is ze bijna 13 jaar predikant geweest 

bij de Lutherse Gemeente in Eindhoven en sinds 
2016 met emeritaat. 

Luther als monnik (Lucas I Cranach, illustrator, 
1520-1520, Stadsarchief Amsterdam)
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Ze willen er niets meer van weten 
Henk Peters

Bij zijn aantreden als bisschop van Den Bosch liet mgr. Gerard de Korte weten 
van mening te zijn dat de onverschilligheid van mensen tegenover geloof en 
kerk te wijten is aan onvoldoende kennis over geloof en kerk. 

‘Ze weten er veel te weinig van en wat 
ze weten is erg oppervlakkig.’ Als we als 
kerk weer zouden gaan inzetten op ge-
loofsonderricht en catechese dan zou het 
allemaal weer de goede kant op gaan.

Reactie
De reactie van Joost Koopmans, augus-
tijn, op de bewering van De Korte in De 
Roerom - november 2016, p.8 - was een 
verwijzing naar het netwerk van pastorale 
scholen dat het Bossche bisdom kende in 
de jaren zeventig en begin jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Daarin is succesvol 
werk gemaakt van vorming en toerusting 
van duizenden mensen voor een betrok-
ken plek in het plaatselijke kerkgebeuren.

Vorming verdampt
Toen bisschop Ter Schure aantrad ver-
dampten die pastorale scholen. Hij gaf on-
omwonden aan van al die betrokken leken 
verlost te willen zijn. Hun plaats in het 
parochiewerk zou beperkt moeten blijven 
tot de financiering ervan en de schoon-
maak van kerk en kerkhof. Die gang te-
rug in het hok, hebben vele gelovigen niet 
willen maken en zijn afgehaakt. En in de 
mate dat de priesteropleiding aan Rolduc 
en het St. Janscentrum resulteerden in 
priesterwijdingen waarbij vaak kwantiteit 
boven kwaliteit ging, werden leken steeds 
meer aan de kant gezet. En het beleid om 
iedereen die geen ‘nee’ zei maar tot pries-
ter te wijden, heeft voor aardig wat onge-
lukken gezorgd in parochies omdat het 
ook te vaak sociaal gemankeerde zielen-

herders bleken te zijn. Ik ga geen namen 
noemen en geen wonden openkrabben die 
mensen om die reden de kerk de rug heb-
ben doen toekeren. 

Verbitterd
En toen sprong de steenpuist van jaren-
lang seksueel misbruik open, wat door 
kerkelijke leiding met de mantel der liefde 
was bedekt. Mensen die jarenlang had-
den geleden onder een kerkelijke huwe-
lijksmoraal die hen achtervolgde tot in het 

echtelijke bed totdat bisschop Bekkers hen 
eigen verantwoordelijkheid gunde … deze 
mensen werden geconfronteerd met het 
feit dat een aantal van de herders van toen 

Techniek heeft de interesse (© Foto: Hans Tak)

De opleiding legt beslag op je, vreet energie. (© Foto: Ad van Beurden)

wolven in schaapskleren bleken te zijn ge-
weest. En ze keerden verbitterd hun kerk 
de rug toe.

Rond de priesterrest
En omdat onze kerkleiders nadrukkelijk 
aanstuurden op een kleine heilige rest 
aan gelovigen die zich nog wel thuis voel-
den in de kerk, kwam het instituut wel 
erg ruim in haar gebouwen te zitten en 
erg krap in gelovigen die de parochies be-
mensten en financierden. Geen probleem, 
dan gaan we gewoon kerken afstoten en 
parochies centreren rond die paar pries-
ters die er nog zijn. En dit proces van 
koude sanering vervreemdt de laatste rest 
gelovigen van hun kerk. En het star toe-
passen van kerkelijke regels rond huwelij-
ken en uitvaarten stuurt gelovigen weg op 
zoek naar plaatsen als cafés en gemeen-
schapshuizen waar ze wel iets in te bren-
gen hebben over de manier van afscheid 
nemen van hun geliefden.

De jeugd zag het aan
Veel ouders hebben de afgelopen vijftig 
jaar dit soort zure druiven voorgeschoteld 
gekregen, maar hun kinderen kregen er 
stroeve tanden van. Die gaan spontaan al 
zuur kijken van de harteloze verhalen die 
ze over geloof en kerk gehoord hebben. 
Van hun ouders hebben ze gehoord dat er 
in de kerk over liefde, vergeving en ver-
zoening wordt gepraat, maar dat het loze 
praatjes zijn, wat je kunt zien als het op 
de praktijk aan komt.

www.deroerom.nl
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En of het geloof nou christendom heet of 
islam: kijk om je heen. Ze vechten elkaar 
de tent uit. Nee, aan de mooie woorden 
die ze vertellen ligt het niet en bijbelver-
halen zijn hartverwarmend. Maar ze doen 
zelf niet wat ze zeggen ...

Menslievende kerkmensen
In mijn jeugd bestond het nog dat kerk-
mensen - zichtbaar aan de kleding van 
zusters, fraters, broeders, paters - bezig 
waren zich het lot van hun naasten aan te 
trekken. Dat ging ook niet altijd goed en 
soms waren Zusters van Liefde krengen 
van barmhartigheid. Maar ze zetten zich 
wel vol idealisme in voor goed onderwijs, 
ziekenzorg, armenzorg, ontwikkelings-
hulp, vluchtelingen etc. met hun werken 
van barmhartigheid. Dit riep nog vragen 
op over wat hen bezielde.

En toch
Nee, van kerk en geloof willen intussen 
maar heel weinig mensen nog iets weten. 
Die hebben het wel gehad met mooie ver-
halen die zo schril afsteken tegen de prak-
tijk. En daar hebben de kerken het ook 
naar gemaakt. 
Toch blijkt geloof de mens op een of an-
dere manier aangeboren. Want de werke-
lijkheid kan onmenselijk rauw zijn zoals 
dat dagelijks aan het licht komt met aan-
slagen door terroristen, oorlogen en uit-
buiting. Mensen blijven niettemin dromen 

van een wereld waarin we met Gods hulp 
die ellende te boven komen. Ooit en er-
gens. Na elke ramp klinkt het ‘en toch’ en 
‘we shall overcome’.

En nog steeds
En nog steeds doen mensen niet tever-
geefs een beroep op het beste in de ander. 
Jong en oud blijven niet met de handen in 
de zakken toekijken als er geholpen moet 
worden bij rampen en om mensen weer 
op de been te helpen door iets voor hen te 
doen of door gewoon naar hun verhaal te 
luisteren. Volop mensen van goede wil in 
iedere straat, iedere wijk, iedere parochie.

Het werkt omgekeerd
Daarom: geloofsverkondiging werkt, denk 
ik, omgekeerd. Mensen, vooral jonge 
mensen, gaan weer geloof hechten aan 
geloofsverhalen, als ze hebben meege-
maakt dat mensen voor een ander kiezen 
ook als ze er zelf niet beter van worden; 

Protesterende jeugd. Zolang ze dit nog maar doen! (© Foto: Kristian Elders)

elkaar vergeven en nieuwe kansen bie-
den ook als dat onvoorstelbaar moeilijk 
is; als mensen zich met elkaar verzoenen; 
als gelovige mensen doen wat ze zeggen. 
Want dat roept de vraag op: wat bezielt 
jullie toch? 

Pas dán, niet eerder
En daar kunnen we dan als kerk en ge-
lovigen wel wat over vertellen. Maar pas 
dán en niet eerder. Geloofsopvoeding is 
een vorm van vóórdoen en nadoen. Aan 
verkondiging moet een wervende praktijk 
voorafgaan. Of zoals de Osse pastoor en 
karmeliet Tom Buitendijk het samenvat: 
‘Wanneer we als kerk evenveel tijd, ener-
gie, geld en menskracht zouden steken 
in diaconie als we steken in liturgie, dan 
zouden we als kerk weer aantrekkelijk 
zijn.’

Alle behoefte na school met elkaar te babbelen (© Foto: Ad van Beurden)

www.deroerom.nl

Onze kerk noemt zich een moeder;
dat klinkt warm en zo nabij.
Waar haar kinderen ook in nood zijn,
zij is er, denk je, als eerste bij.

Soms gebeurt dit ook, gelukkig,
maar vaak wekt het toch de schijn,
alsof binnenkerkse twisten
veel en veel voornamer zijn.

Hoeveel tijd en energie ook
steekt zij in haar liturgie,
mooi en nodig ongetwijfeld;
stiefkind blijft diaconie.

Wie sprak: laat die offergaven
rustig voor het altaar staan,
want er moet eerst recht en goedheid
aan de mensen zijn gedaan?

Moederlief, let op je kinderen,
maak je maar om één ding moe:
dienen - want als je dat niet kunt,
dien je gewoon(weg) nergens toe.

(Louis Nabbe Onze Kerk
in zijn bundel 
Kijk uit mijn ogen, 1999) 
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De verbinding tussen diaconie/caritas en 
liturgie was het thema van dit symposi-
um. Er waren interessante en deskundige 
sprekers en emeritus-hoogleraar liturgie 
Gerard Rouwhorst praatte alles aan elkaar.
 
Taak voor de kerken
Herman Noordegraaf, emeritus-hoogleraar 
diaconie in Groningen, liet zien dat dia-
conie in protestantse en in rooms-katho-
lieke kringen weinig tot niets van elkaar 
verschillen. Een scala van activiteiten 
werd genoemd: gezamenlijke maaltijden, 
rouwverwerking, vluchtelingenwerk, op-
vang van dak- en thuislozen, bezoekers-
groepen, voedselbanken, zorg voor (ex-)
gedetineerden, hospices, huiswerkonder-
steuning, vakanties voor gehandicapten, 
maatjesprojecten, schuldhulpverlening 
etc. Veel van deze activiteiten behoren 
niet meer tot de formele sectoren van zorg 
via de overheid. We maken een afbouw 
mee van de verzorgingsstaat. Anders ge-
zegd: Kerken spelen hier een belangrijke, 
zo niet wezenlijke rol. ‘Kerken zijn de be-
langrijkste leveranciers van vrijwilligers.’ 

Present
Er is een verschil met de manier waarop 
er vroeger diaconie werd beoefend: het 
gaat erom relatie aan te gaan met mensen 
en niet meer voor mensen. Het sleutel-
woord hierbij is presentie. Mooi is te er-
varen dat jongeren niet zozeer kerks zijn, 
maar wel te porren vallen voor diaconale 
activiteiten. M25, ooit gestart in Delft 

Diaconie is core-business
Nico Smit 

Volgens paus Franciscus behoren diaconie, barmhartigheid en gerechtigheid 
doen tot de core-business - kerntaak - van de christelijke kerken. Op 12 oktober 
2017 organiseerde het Nederlands Genootschap voor Liturgie hiertoe een studie-
bijeenkomst in het Catharijneconvent in Utrecht getiteld: Vierend dienen - Die-
nend vieren. 

Zee, Castricum, Uitgeest. Ook De Diaco-
nale Stad in Roosendaal kan worden ge-
noemd. Dit project loopt al jaren en kwam 
recent in aanmerking voor de prijs voor 
diaconie van het Internationale Diaco-
naatscentrum. Allerlei kerkgenootschap-
pen werken samen om hun kerntaak 
vorm te geven. Noordegraaf hield nog een 
warm pleidooi om dwarsverbindingen te 
maken tussen de diverse aandachtsvelden 
binnen parochies en gemeenten: diaconie-
liturgie-catechese-gemeenschapsopbouw. 

Liturgie is diaconie
Gerard Rouwhorst poneerde de prikkelen-
de stelling: ‘Liturgie is diaconaal vanuit 
Bijbel en vroege kerk’. De Schrift stroomt 
over van diaconale teksten, van de roep 
om barmhartigheid en gerechtigheid. 
Rouwhorst beschreef de diverse karakters 
van de Eucharistie: die van maaltijd en 
die van offer. Bij de eerste christenen was 
sprake van gemeenschapsmaaltijden, die 
symposia werden genoemd. Hier school 
wel het gevaar in, dat er sprake kon zijn 
van exclusiviteit en zieltjes winnen.

Voor de armen
Jonathan Pater, promovendus aan de uni-
versiteit van Tilburg, sprak vanuit para-
bels in de Evangeliën over maaltijden. 
Deze waren verbonden aan de zorg voor 
de behoeftigen. De gelijkheid en de geza-
menlijkheid wordt daarin benadrukt. In 
diverse vroegchristelijke teksten is ook 
sprake van gelijkheid en hulp aan de be-

hoeftigen; tevens van reinheid. Bij de 
Grieken en Romeinen waren maaltijden 
vooral gericht op de eigen, veelal rijke 
groep. Bij joden en christenen daarente-
gen lag de focus op de armen, de minder 
bedeelden. 

Expliciet noemen
Andries Govaart, schrijver van liturgische 
teksten, liet in zijn workshop zien op wel-
ke momenten in een viering of dienst dia-
conie expliciet zichtbaar wordt: in het Ky-
riegebed, bij de voorbede en bij de weg-
zending. Hij hield ook een pleidooi voor 
de processie bij de intrede. 

Gebed, armen en vrede
Colm Dekker, pastor te Amsterdam, ten-
slotte vertelde inspirerend over de Sant’E-
gidio gemeenschap, die zijn oorsprong 
heeft in de wijk Trastevere te Rome. Colm 
sprak over de twaalf werken van Sant’E-
gidio, waarvan het gebed als eerste werk 
van de gemeenschap wordt genoemd. Veel 
aandacht bestaat er voor Hiv-geïnfecteer-
den en Aidspatiënten. In navolging van 
paus Franciscus spelen ook bij Sant’Egi-
dio de drie P’s een hoofdrol: Preghiera, 
gebed; Poveri, armen en Pace, vrede. In de 
preken wordt altijd een link gelegd tus-
sen kerk en wereld. Gestreefd wordt naar 
vriendschap en wederzijdse betrokken-
heid zonder paternalistisch te zijn. De 
thuisbasis in Nederland is de Mozes- & 
Aäronkerk in Amsterdam. Een sterke wis-
selwerking tussen liturgie en diaconie 
kenmerkt de vieringen daar.

Wie volgt?
Voor veel aanwezigen was het een verras-
sing te vernemen dat paus Franciscus in 
2016 - Jaar van de Barmhartigheid - twee 
nieuwe liturgische feesten introduceerde: 

door de franciscaanse 
diaken Hans van Bem-
mel en inmiddels lande-
lijk bekend, is een goed 
voorbeeld. M25 staat 
voor: Mattheus hoofd-
stuk 25 waarin de Wer-
ken van Barmhartigheid 
worden voorgehouden.

Dwarliggingen
De Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning 
(WMO) heeft de locale 
oecumenische samen-
werking bevorderd. Op 
allerlei plekken is deze 
samenwerking tot stand 
gekomen; onder andere 
in het Regionaal Diaco-
naal Centrum IJmond 
Noord - Beverwijk, 
Heemskerk, Wijk aan 

Feest van het Woord van 
God en Werelddag voor 
de armen. Bisdom Den 
Bosch heeft dit laatste 
initiatief al meteen om-
armd. Zondag 19 novem-
ber is samen met de Vin-
centiaanse Familie en de 
Vincentiusverenigingen 
gevierd dat Vincentius a 
Paulo in 1617 - vierhon-
derd jaar geleden dus - 
zijn missiewerk onder de 
armen begon. Het is de 
bedoeling dat er elke laat-
ste zondag van het kerke-
lijke jaar extra aandacht 
is voor de armen. Dit in 
samenwerking met de 
PCI’s en de MOV-groepen. 
Het initiatief van bisdom 
Den Bosch verdient na-
volging. Rembrandt Harmensz. van Rijn, de voetwassing (ca. 1645-1650); Rijksmuseum Amsterdam
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Genesis 11 vers 30 staat nog vóór alle ver-
halen over Abram in de Bijbel. De tekst 
verplaatst ons naar de nakomelingen van 
Terach. Drie zonen krijgt hij: Abram, Na-
chor en Haran. In die volgorde. Abram lijkt 
de oudste van het drietal te zijn. De jongste 
broer sterft blijkbaar al heel snel: al tijdens 
het leven van Terach. Hij laat een zoon 
na: Lot, het neefje van Abram. De vertel-
ler meldt dat de andere broers beiden trou-
wen: Nachor met Milka, Abram met Sarai. 
Er wordt niets gezegd over Milka’s kinde-
ren. Wel over haar vader en haar zus. Op-
merkelijk genoeg lezen we hier alleen over 
Sarai in de Nieuwe Bijbelvertaling, dat zij 
onvruchtbaar is en geen kinderen krijgt en 
in de Naardense Vertaling: ‘Sarai blijkt on-
vruchtbaar; uit haar geen geboorte.’

Geplaagde vrouw
Later in Genesis - hoofdstuk 15 en 18 - le-
zen we veel uitvoeriger over de kinder-
loosheid van Sarai. Zij heet dan inmiddels 
Sara. In hoofdstuk 18 krijgt zij van de ge-
zant van God te horen dat zij een jaar later 
een kind zal hebben. De boodschap ont-
lokt een lach aan de geplaagde vrouw. Ge-
plaagd, want uit het Hebreeuws blijkt dat 
de situatie pijnlijker is dan gedacht. In de 
grondtaal staat nadrukkelijk dat Sarai on-
vruchtbaar wordt. De werkwoordsvorm die 
de auteur gebruikt, geeft aan dat er iets ge-
beurde waardoor Sarai onvruchtbaar werd.

Geen kinderen meer?
Net als bij Milka wordt in Genesis 11 niets 
gezegd over Sarai’s tijd in Haran, behalve 
dat Abram met haar trouwt. Duidelijk is 
wel dat zij zonder kind die verre reis naar 
Kanaän begint. Het lijkt wel of de bijbel-
verteller postuum zout in Sara’s wonden 
wil strooien. Nu Sara onvruchtbaar blijkt 
te zijn geworden, voegt hij er expliciet nog 
aan toe dat ze geen kind heeft. Die extra 
vermelding is niet nodig wanneer Sarai als 
jonge vrouw al onvruchtbaar is. Altijd on-
vruchtbaar geweest? Natuurlijk heb je dan 
geen kind! Blijkbaar wórdt zij onvrucht-
baar en heeft zij op dat moment geen kin-
deren. Je kunt hier ook lezen: geen kinde-
ren meer.

Lukas de Groote en Arie Verhoef

Sara onvruchtbaar

`We weten nog niet of we kinderen zullen nemen.’ Een overweging die bij jon-
ge stellen heel gewoon is. Waaraan steeds minder mensen ook aanstoot lijken 
te nemen. Want kinderen neem je niet, die krijg je. Zo niet bij Sarai. AI heel 
snel laat de Bijbel weten dat zij onvruchtbaar is. Achter die mededeling gaat 
in de oude oosterse, Semitische cultuur een wereld van verdriet schuil. De on-
vruchtbaarheid van Sarai roept vragen op als we kijken naar het Hebreeuws.

Een hakkebord van Pieter Hendrikszn Schut rond 1658. “Abraham en Sara wert een Sone toegeseyt van den 
Heere”.

Toen zei een van hen: ‘Ik kom over 
precies een jaar bij u terug en dan 
zal uw vrouw Sara een zoon heb-
ben.’ Sara, die in de ingang van de 
tent stond, achter de man, hoorde 
dat. Nu waren Abraham en zij op 
hoge leeftijd gekomen en de jaren 
dat een vrouw vruchtbaar is, lagen 
al ver achter haar. 

(Genesis 18: 10-11
Nieuwe Bijbel Vertaling)

Miskraam?
Bedoelt de schrijver misschien dat ze wel 
een zwangerschap heeft doorgemaakt? Dat 
ze ooit een miskraam heeft gehad? Je zou 
dat kunnen afleiden uit een verbastering in 
het oude Hebreeuws. Het normale woord 
voor ‘kind’ is ‘jèlèd’. Het wordt in Genesis 
11 vers 30 verbasterd tot ‘walad’. Op grond 
daarvan besluit Pieter Oussoren om in dit 
vers niet te spreken van ‘kind’, maar van 
‘geboorte’.

Wonderlijk vreemd
Kinderloosheid wordt in de oude Semiti-
sche wereld gezien als een vloek. De toe-
komst van het nageslacht staat op het spel. 
Sarai wordt onvruchtbaar. Het leidt in Ge-
nesis 18 tot die cynische lach om de woor-
den van de engel. Die bevestigt daarmee 
de belofte uit Genesis 15, waar God het na-
geslacht van Abram vergelijkt met de ster-
ren aan de hemel. Wie ooit in de woestijn 
heeft geslapen, weet hoe indrukwekkend 
veel sterren daar ’s nachts te zien zijn. 
Juist door het onvruchtbaar worden van 
Sara laat God zien hoe wonderlijk vreemd 
en groot zijn regie is over de levens van 
mensen.

Salesianum Schijndel
Eerste en derde zondag van de 
maand 10.30 u. Viering. 
(073) 549 56 71; 
www.oblaten.osfs.nl 

De Wonne Enschede
Iedere tweede zondag van de maand 
11.30 u. viering; 13.45-15.00 u. Be-
zinning. (053) 431 87 87; 
www.dewonne.nl

Achelse Kluis
20 nov. 19.00 u. Gezongen dagslui-
ting-completen, daarna 20.10 u. Los-
laten en thuiskomen. 
(040) 206 99 55 (9.30-12.30 u. en 
14.30-17.00 u.); 
www.achelsekluis.org

Petrus en Paulus Tilburg
25 nov. 9.00-12.00 u. Kerkplein. Me-
ditatieve wandeling. 
(013) 467 05 80; 
www.parochiedegoedeherder.nl/
petrusenpauluskerk 

Te Voet Te Veld 
26 dec. winterwandeling (4.9.12 
km.) buitengebied Helvoirt; start tus-
sen 12.00 en 13.30 u. vanuit De No-
tenkraker, Kastanjelaan 12 Helvoirt.
06-10691311; (0411) 64 18 51
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Hoe relevant is de kerk in deze tijd? Leo 
Fijen ervaart zijn katholiek zijn in de klei-
ne gemeenschap van Maartensdijk, waar 
de kerk een veelzijdige - cultureel, sociaal, 
liturgisch en contemplatief - functie heeft. 
Zo zou het overal moeten zijn. 

Cultuur en schoonheid
Fijen ziet dat in Brabant het geloof deel is 
van de cultuur, maar echt uitkomen voor 
je geloof gebeurt niet. Toch is het belang-
rijk om een verbinding te maken tussen 
wat je in de kerk viert en wat daarbuiten 
leeft. Hoe vier je echt liturgie? Hoe laat je 
God klinken in onze tijd? Hoe kunnen we 
God expliciet benoemen? Fijen geeft een 
voorbeeld van wat hij noemt een ‘spekta-
kel van het geloof’, dat hij beleefde in de 
Missa in Mysterium van Herman Finkers. 
Deze Twentse cabaretier organiseerde 
een latijnse mis met Gregoriaanse gezan-
gen en Twentse bijbellezingen die vorig 
jaar veel indruk maakte; ook op jonge-
ren. Muziek als een gezamenlijk beleefde 
cultuuruiting hoort naar Fijens mening 
bij de schoonheid van de kerk. In en bui-
ten de liturgie biedt - zo vernam hij - ook 
de Eindhovense Cathrien die muziek als 
een geschenk vol schoonheid voor allen. 
Schoonheid is een taal die geen woorden 
nodig heeft en zij kan een toegangsweg 
naar God zijn. 

Kerk als sociale ruimte
De kerk is ook een sociale ruimte. In de 
woorden van Erik Borgman: kerken moe-
ten zorgen voor een nieuw ‘toebehoren’. 
Mensen willen ergens bij horen, maar 
welke vormen van echte gemeenschap 
zijn er nog? De sociale functie van de 
kerk, de belangrijkste, komt vooral tot ui-
ting in de diaconie. Als ‘diaken’ of ‘straat-
pastor’ past iedereen die diaconale rol. 
Fijen heeft uit een voorgesprek begrepen, 
dat de Catharinakerk in die zin fungeert 
als een open huis, waarin dak- en thuis-
lozen regelmatig welkom zijn. En wat de 
liturgische functie betreft: eucharistie is in 
de kerk niet louter een protocol, een mys-
terie, maar heeft alleen betekenis als die 
verbonden is met diaconie, goed doen aan 
de ander.

Stilteplek
Een andere functie van kerk-zijn is gele-
gen in de contemplatie, hartslag van het 
kloosterleven. Leven in stilte, aandacht, 
een-zaamheid. God woont in het taberna-

kel, maar ook onder de schaduw van onze 
eenzaamheid. Door de stilte in je hart te 
vinden kun je pas aandacht geven aan de 
ander. In plaats van een-zaam word je dan 
samen één. Johannes XXIII had het over 
de ramen openzetten en de kerk bij de tijd 
brengen. Maar we moeten de ramen ook 
eens een keer dicht doen en beter luiste-
ren naar ons hart.
Waarom moeten we altijd bereikbaar zijn 
met gsm en onmiddellijk onze e-mails be-
antwoorden? Goed leven is vaak een oefe-
ning in wachten, tijd nemen. Leven zoals 
de monniken, volgens vaste (ge)tijden, 
maakt dat je tijd overhoudt. Fijen memo-
reert zijn moeder, die - nu twaalf jaar na 
haar overlijden - steeds dichterbij komt. 

Ouder wordend beseft hij dat de jaren kor-
ten. Je moet soms geduld hebben en lang 
wachten om iemand te leren kennen en 
begrijpen. Het is als een te lage deur bin-
nengaan. Als je niet bukt, kun je niet bij 
de mensen komen en kom je ook niet bij 
God.

Weer vitale kloosters
Na de lezing klonken er vragen uit het 
publiek. ‘Wat moeten we nog met uw 
woorden, als de kerken en kloosters leeg-
lopen?’ Fijen ziet echter een revitalisering 
bij veel kloosterordes. Bij de franciscanen, 
de dominicanen, jezuïeten; in Berkel-En-
schot en Doetinchem ziet hij groei en Eg-
mond breidt uit. Wat daarbij opvalt is dat 
de jonge kloosterlingen herkenbaar willen 
zijn, in habijt lopen en daarmee getuigen 
van hun identiteit. In Nederland is vol-
gens Fijen de secularisatie zo diep in de 
samenleving doorgedrongen, dat de wal 
het schip keert. In het ‘goddeloze’ Amster-
dam hebben zich veertig mensen katho-
liek laten dopen in de St. Nicolaaskerk. Er 
is een hunkering naar gemeenschapszin. 
Eén vzn de aanwezigen vraagt zich hard-
op af of die inspirerende gemeenschappen 
dan niet de spreekwoordelijk steen in de 
vijver zouden kunnen zijn. 

Taboe van de dood
De avond eindigt met een vraag over een 
taboe: spreken over de dood. De vragen-
steller vraagt zich af of stervenden de 
dood als een zwart gat zien, omdat ze nog 
niet in het reine zijn met zichzelf. Fijen 
heeft in een hospice ervaren dat er nie-
mand sterft zonder dat er nog iets wordt 
goedgemaakt. Een enquête wijst uit dat 
we niet over onze eigen dood willen pra-
ten. Soms wil de omgeving er niet van 
weten. Als iemand ongeneeslijk ziek is, 
wordt dat weggestopt. Fijen: ‘Ik praat 
graag zoveel over de dood, omdat ik van 
het leven houd’ en ‘mensen die sterven en 
niets meer kunnen, geven ons het meest.’

Loslaten en thuiskomen
Peter van Overbruggen

In het kader van ‘150 jaar Catharinakerk’ hield de bekende voormalige tv-
presentator en programmamaker Leo Fijen begin september een lezing. Zijn 
presentatie in de Eindhovense stadskerk bevatte veel gedachten uit zijn nieu-
we boek Loslaten en thuiskomen, gebaseerd op een recente uitvoerige briefwis-
seling tussen Leo Fijen en bisschop Gerard de Korte. Beiden zijn historicus en 
leeftijdgenoten (61). 

In het regionale blad Groot Eind-
hoven van woensdag 30 oktober 
2013, stond een dankwoord van de 
familie Welschen voor alle warme 
aandacht bij het overlijden van 
Rein Welschen, oud-burgemeester 
van Eindhoven. Dit is op zich niets 
bijzonders. Wel bijzonder zijn de 
geciteerde woorden van Rein Wel-
schen die - hoe persoonlijk ook - vele 
mensen van nú raken en ontroeren.

Ik ben er zeker van dat er 
heel veel meer dimensies bestaan 

dan wij kunnen bevatten. 
En dat wij vanuit dit oneindig 

bewustzijn 
contact houden.

Leo Fijen (© Foto: Laurens Mulkens)
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Gewone, normale Nederlanders. Met 
deze uitspraak oogst hij meteen com-
mentaar. ‘Een slimme zet’, noemt de een 
het; volgens een ander is het een goede 
truc. En als je het mensen vraagt. Op de 
vraag ‘Ben jij een gewone, normale Ne-
derlander?’ krijg je onder meer de vol-
gende antwoorden.

Ja en nee !
‘Ja, ik ben wel een gewone, normale Ne-
derlander, want ik ben hier geboren.’ Of 
‘Ja, ik heb een Nederlands paspoort.’ ‘Ja, 
want ik heb een baan, een gezin en ik 
doe de normale zaken van een burger.” 
Of ‘Nee, want ik heb een veel lager inko-
men dan normaal.’ ‘Nee, door mijn aan-
doening kan ik geen hardwerkende bur-
ger zijn.’ ‘Nee, omdat ik kinderloos ben 
en geen partner heb.’ ‘Nee de gewone nor-
male Nederlander bestaat niet.’ Of. ‘Nee, 
omdat ik me meer met Turkije verbonden 
voel.’ En ik dan? Man met mijn zevenen-
zestig jaar en mijn dwarslaesie; ben ik 
‘normaal’?

Een normaal mens
In de jaren zeventig leerde en werkte ik 
in de psychiatrische instelling in Den 
Dolder. In die jaren werden we gecon-
fronteerd met de vraag: Ooit een normaal 
mens ontmoet? En beviel het? Met deze 
leuze wilden we ons beeld van de psychi-
atrische patiënten kritisch bekijken. De 
buitenwacht had nauwelijks een idee van 
bewoners in zo’n centrum. Leeft daar de 
normale mens? We meenden toen dat de 
bewoners normaal waren, maar ook bij-
zonder. Wat is normaal? Wie is normaal? 
En wie bepaalt dat dan? Ieder vult deze 
begrippen toch ook zelf in. Dat doet de 
politicus ook. Rutte heeft ook een idee 
van de gewone, normale Nederlander. Het 
is een man, hier geboren en zijn (groot)
ouders ook. Hij is een hardwerkende bur-
ger met een gezin. En een baan, met soci-
ale kontakten. Het zijn de gewone en nor-
male Nederlanders, van wie hij verwacht 
dat ze de grootste bijdrage aan de eco-
nomie leveren. Juist deze mensen zetten 
hun beste krachten en talenten in voor de 
groei en vooruitgang van onze economie. 

Een gewoon mens
Wie bedoelt de premier niet? De premier 
zal zeggen dat hij in dit regeerakkoord 
niemand uitsluit. Een hoofdstuk in het 
regeerakkoord luidt: ‘Investeren voor ie-
dereen.’ Dat staat er duidelijk. Iedereen is 
iedereen. En ook staat er: een inclusieve 
samenleving, waarin iedereen kan mee-

doen, ongeacht talenten of beperking.’ 
Maar in zijn presentatie heeft Rutte het 
echt over Nederlanders.
Volgens hoogleraar Jan Willem Duyven-
dak moeten we op het woord Nederlan-
ders letten. Volgens hem bevestigt de pre-
mier het belang van Nederlander-zijn. 
Duyvendak stelt vast dat steeds meer 
inwoners van Nederland menen, dat zij 
overlopen worden door de niet-Nederlan-
ders, zoals de moslims. Hij hoort mensen 
zeggen: ‘Je kunt of mag in Nederland niet 
eens meer Nederlander zijn. We kunnen 
niet eens meer de dingen van onze tra-
ditie doen.’ Met zijn ‘Nederlanders’ sluit 
Rutte zich op natuurlijke wijze aan bij 
een onderstroom in de samenleving, die 
steeds meer boven komt.

En ik dan
Wat maakt het eigenlijk voor mij uit, als 
man van zevenenzestig met een dwarslae-
sie, wat er in het regeerakkoord staat. En 
hoe de premier het aanprijst. Ik ben niet 
zo erg Nederlands als ik zo naar de pre-
mier luister. Ik heb waarschijnlijk wel het 
voordeel dat ik de premier niet laat uit-
maken of ik wel of geen Nederlander ben. 
Ik groeide hierop, voel me hier thuis, dus 
ik ben het. Ik vind het onprettig en ook 
vervelend dat Rutte dat woord Nederlan-
der alleen maar reserveert voor één be-
paalde groep inwoners van Nederland. 
Dat moet hij niet willen en niet doen. 
Daar maak ik me zorgen over. Ik laat dat 
niet aan mijn aandacht ontsnappen.

Vertrouwen
De naam Vertrouwen in de toekomst vind 
ik mistig. Deze titel verhult toch echt het 
politieke feit dat het tegenwoordig nogal 
mankeert aan vertrouwen in de politiek 
en daarbij zeker aan vertrouwen in de po-
litici. Zo wordt de kracht van vertrouwen 
wel flink verdund en uitgehold.
En over de plannen en maatregelen. Ik 
zeg het zo. ‘Zonder deze zorg voor men-
sen met een aandoening word ik ongeluk-
kig. Met deze zorg ben ik niet gelukkig’. 
Patiëntenverenigingen laten weten dat 
er goede plannen voor de zorg in het ak-
koord staan. Nu komt het aan op de uit-
voering. 

Wij samen
Ten slotte. Ik ben gelukkig weer in goe-
den doen. Ik leef alweer veertien jaar met 
mijn dwarslaesie. En mijn dwarslaesie 
leeft met mij. Samen kunnen we het goed 
vinden met elkaar. Waar andere mensen 
met een aandoening daar maar moeilijk 
in slagen, zet ik mijn energie in om hen 
te versterken.

Ben Roest

Een kwestie van vertrouwen

In zijn presentatie van het coalitieakkoord Vertrouwen in de toekomst, zegt 
premier Rutte: ‘Er ligt nu een akkoord waarbij gewone, normale Nederlanders 
er echt op vooruit gaan.’ 

Voor alle buitengewone Nederlanders ... 
(© Foto: Ad van Beurden) Hortus Botanicus Leiden.

Nooit eerder 

De laatste dagen 

zit hij glimlachend 

op de rand van mijn bed, 

breekt het brood 

dat ik moeilijk slikken kan 

in kleine stukjes en geeft het mij.

Nooit eerder in ons leven 

hebben wij elkaar, zacht en 

amper pratend, beter verstaan -

nooit eerder in ons leven 

hebben wij alles, wat is geweest 

en komen gaat, intenser beleefd -

nooit eerder heb ik mij, 

aan het einde toe, zo in het leven 

gedragen en geborgen gevoeld -

nooit méér dan nu hij 

het brood voor mij breekt.

Peer Verhoeven
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Berichten
Redactie

Int. Kerststallenexpositie

Voor de drieëndertigste keer heeft de In-
ternationale Kerststallenexpositie plaats 
in de Sint Ansfridus kerk, Jacob Catslaan 
28 Amersfoort. De expositie mag zich 
jaarlijks op een grote belangstelling ver-
heugen. Ook dit jaar weer een nieuwe 
collectie van bijna 300 kerstgroepen uit 
Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa. 
De expositie wordt gehouden van vrijdag 
8 t/m zondag 17 december 2017. De ope-
ningstijden zijn op vrijdagen 9.30-17.30 
u., zaterdagen 9.30-17.30 u., zondagen 
12.30-17.30 u., overige dagen 9.30-21.30 
u.
In de avonduren en op zaterdag en zon-
dag treden 28 koren op. Kerst sing-along 
donderdag 14 december 19.30-20.15 u. 
Nederlandse kerstliederen zingen, on-
dersteund door een gelegenheidskoor. 
Kinderen zijn van harte welkom. Voice 
Zeewolde uit Zeewolde en Opleidingsor-
kest Sint Caecilia uit Hoogland verzor-
gen zaterdag 16 december om 19.30 u. 
een Kerstconcert; de kerk is om 19.15 u. 
open. De entree € 10,- incl. toegang tot 
de Kerststallen-expositie. Voor de kinde-
ren is er een kerststallen-speelhoek en 
voor de inwendige mens zorgt Petit res-
taurant de Herberg. Toegangsprijzen ex-
positie: Volwassenen € 2,-; kinderen 4-12 
jaar € 0,50; kinderen jonger dan 4 jaar 
hebben gratis toegang. De hele opbrengst 
komt ten goede aan het tuinproject voor 
ernstig zieke kinderen van het Ronald 
MC Donald Huis Utrecht. 
Meer info: www.sintansfridus.nl/kerststallen. 
Rob Bakker

Nobelprijs

De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toe-
gekend aan ... jou! 
De meest prestigieuze vredesprijs is een 
eerbetoon aan ICAN, en PAX als drijvende 
kracht daarbinnen. Maar het is vooral een 
waardering van al die mensen die door 
de jaren heen zijn blijven geloven in het 
ideaal van een kernwapenvrije wereld. En 
het is een erkenning dat mensen zoals jij 
en ik over veranderkracht beschikken als 
we ons samen inzetten voor vrede. 

Jan Gruiters, directeur PAX

Bijbel Basics 
Kerken kunnen vanaf begin oktober 2017 
gebruik maken van Bijbel Basics, de nieu-
we kindernevendienst-methode van het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Alle afle-
veringen tot eind dit jaar, waaronder een 
programma voor Advent en Kerst, zijn 
gratis te downloaden. Er blijkt behoefte 
aan. Een pilot onder 30 kerken leverde po-
sitieve reacties op en meer dan 1200 be-
langstellenden. Sinds het verschijnen van 
de Samenleesbijbel kreeg het NBG steeds 
vaker de vraag om materiaal voor de kin-
derdienst. Kinderwerkers vinden op de 
Bijbel Basics-site vijf afleveringen voor 
Advent en Kerst. Corien Oranje leverde 
de hervertelling van die verhalen voor de 
jongste kinderen. Ook is er een speciaal 
gecomponeerd ‘stapellied’, waar elke zon-
dag één couplet méér bij komt. 

Peter Siebe, perscoördinator
NBG (023) 514 61 35 / 06-20424699

Onafhankelijk opstellen

Ondergetekende neemt ’s maandags deel 
aan een gedachtewisseling met hervor-
mingsgezinde katholieken uit Nairobi, 
Londen, Seoel, Las Vegas, Sao Paulo, Bom-
bay en Christchurch. Langzaam groeien 
de deelnemers naar een onafhankelijke 
opstelling ten opzichte van het kerkelijk 
instituut. Dat mag blijken uit de volgende 
citaten.
- Het christendom zie je groeien als je niet 
kerkgangers maar geïnspireerde vrijwilli-
gers-in-de-zorg gaat tellen. - Een meerder-
heid van gelovigen en van bisschoppen is 
nog jarenlang in staat een structuurver-
andering van de kerk tegen te houden uit 
angst voor onzekerheid. - Wie een dui-
velskring wil doorbreken, moet haar vol-
ledig negeren. - Zij die beseffen wat er 
fout is in de kerk, mogen niet langer on-
nozele leken genoemd worden maar her-
ders. - Het wordt tijd dat we ruimte vrij 
maken voor het Rijk van Gerechtigheid 
ooit aangekondigd door Jezus van Naza-
reth; om dat te bereiken dienen we wel 
organisatorische en theoretische vragen 
naar de achtergrond te schuiven. - Tijdens 
een Forum op 18 november 2018 in Bra-
zilië spreken vertegenwoordigers uit vele 
landen zich uit over prioriteiten voor ge-
wone geloven in deze tijd. - Braziliaanse 
bisschoppen hebben 2018 uitgeroepen tot 
jaar van de leek. Nederland kan daarop 
inhaken door voorstellen uit te werken en 
die uiteindelijk aan het forum voor te leg-
gen.      Ed Schreurs, bestuurslid 

Mariënburgvereniging

Manifest Schuldvrij!  

Armoede in Nederland betekent steeds 
vaker een stapel ongeopende post. Een-
maal in de schulden kom je er bijna niet 
meer uit. Schulden groeien, mensen ver-
liezen het overzicht, sluiten de gordijnen 
en hopen dat het weggaat. Hier wordt 
niemand beter van. Het moet beter en het 
kan beter. Daarom deed Stichting Schuld-
vrij! afgelopen september een vijftal aan-
bevelingen aan de politiek: 1. Stop met 
het beboeten van armoede; 2. Stop de 
wanpraktijken in de incasso-industrie; 3. 
Heroverweeg de marktwerking voor deur-
waarders; 4. Zorg voor samenhang: geef 
de overheid één gezicht; 5. Bied meer 
mensen een perspectief op een schuldvrij 
bestaan. Informatie middels Ed Schreurs.

Vlucht uit Egypte gemaakt in Peru (Foto: Rob Bakker)

Digitaal bijbelleesrooster 
Vanaf 3 december naar Kerst toe 
leven met NBG-adventsrooster. Aan -
melden via www.debijbel.nl/advent
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Boeken
Redactie

Barmhartige liefde

Frater Wim Verschuren schreef een zeer 
toegankelijk en persoonlijk boekje over 
barmhartigheid, liefde, gerechtigheid en 
wijsheid en wist er fraaie illustraties bij te 
vinden. Paus Franciscus, die 2016 uitriep 
tot het jaar van barmhartigheid, Henri 
Nouwen (diens boek Eindelijk Thuis) en 
Kees Waaijman (barmhartigheid is gun-
nende liefde) weten Verschuren te inspi-
reren. Wim Verschuren heeft zijn sporen 
wel verdiend als oprichter van de Neder-
landse Beweging van Barmhartigheid en 
dat blijkt ook wel uit zijn boek. Onbarm-
hartigheid is nalatigheid en onverschillig-
heid en is de tegenpool van vrede, aldus 
Verschuren. Barmhartigheid zou een le-
venshouding moeten zijn, die maar heel 
gewoon is. Het doet denken aan die jonge 
vrouw die iemand van de verdrinkings-
dood redt terwijl tientallen anderen toe-
kijken. Ze vond haar actie maar heel ge-
woon, niets bijzonders. Barmhartigheid 
is daarom meer dan diaconie, hoe belang-
rijk die ook is. Verschuren beschrijft vele 
voorbeelden uit het dagelijks leven, is een 
erudiet mens en geeft aan dat eenieder 
zich kan inzetten naar diens talent. Fraaie 
uitspraak: Barmhartigheid maakt het da-
gelijks leven niet gemakkelijker, maar wel 
eenvoudiger.
Bij de fraters van Tilburg was het begrip 
barmhartigheid lang uit beeld en dit is 
wellicht mede oorzaak van de crisis uit 
de jaren 60 en 70. Verschuren heeft er 
in hoge mate aan bijgedragen dit begrip 
weer in het centrum van de aandacht te 
brengen, binnen zijn congregatie en ook 
landelijk. Dat siert hem.
Nog twee opvallende details: Verschuren 
wijst ons erop dat in het beroemde schil-
derij van Rembrandt over ‘De verloren 
zoon’ de vader, die zijn zoon omarmt, 
staat afgebeeld met een mannenhand en 
een vrouwenhand, om zowel het vader-
lijke als het moederlijke aspect van God te 
benadrukken. Ook spreekt Verschuren in 
het hoofdstukje over de heilige Geest als 
‘zij’. Ik voel me er zeer wel bij. Me dunkt: 
een goed idee als cadeau voor de komen-
de feestdagen.                   Nico Smit

Wim Verschuren Barmhartige Liefde. Fraters 
CMM Tilburg 2017; ISBN 978 90 8240 782 2

Pleidooi voor de zondag

Drie mannen met uiteenlopende achter-
grond hebben elkaar getroffen in de Ad-
vaita-filosofie. Vanuit die geestelijke ver-
wantschap kwam eerder al een boekje uit 
over het Onze Vader. Nu hebben zij zich 
gericht op de Tien Geboden, met name op 
het gebod van de sabbatrust. Tegenover de 
stress die onze maatschappij en het leven 

van veel mensen beheerst, pleiten ze voor 
het behouden en herstellen van de zon-
dagsrust. Zonder dit uitdrukkelijk te stel-
len, leggen zij verband tussen het aloude 
eenheidsdenken van het hindoeïsme en 
de aloude joods-christelijke leefregel. De 

centrale vraag is waardoor we ons in het 
leven laten leiden. Laat je je leiden door 
de verwachtingen van de maatschappij en 
van de mensen om ons heen, door de ac-
tualiteit en de mode, of door de kern van 
je eigen bestaan: Ik ben. Wil je het leven 
beheersen of wil je ‘er zijn’? Om vanuit je 
eigen kern te leven en te handelen heb je 
momenten van rust en stilte nodig. Dan 
pas komt er eenheid in je leven en verlies 
je jezelf niet in de versnippering van het 
reageren op wat zich aandient. Je hoeft 
je daarvoor niet terug te trekken uit het 
dagelijkse leven, maar het helpt wél als 
je niet op je eentje moet zoeken naar die 
momenten van rust. Dat is de wijsheid 
van het gebod om jezelf en je medemen-
sen de rust van de sabbat te gunnen. Als 
wens voor de brede maatschappij op dit 
moment wellicht een utopie. In je eigen 
leven en omgeving kun je er toch voor 
kiezen. Wie weet werkt dat aanstekelijk. 

Jef De Schepper

Wim Geelen, Harrie Linssen en Peter 
Schreuder Goedheijt, Waar verbind ik me mee? 

Wat we zijn vergeten in de 24-uurs economie 
Valkhof Pers, 2016; ISBN 978 90 5625 465 0 

100 blz. € 15,00

Antonina’s dierentuin

Ik las een bijzonder en waargebeurd ver-
haal: Antonina’s dierentuin van Diane Ac-
kerman. Een goed gedocumenteerd boek 
over het leven binnen een dierentuin in 
Warschau, even vóór en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De Duitse bezetters eigenen 
zich op een bepaald moment niet alleen 

een groot stuk van de dierentuin - waar 
een hoofdkwartier wordt gevestigd - maar 
ook diverse dieren toe, waarmee in Duitse 
dierentuinen gefokt wordt om raszuivere 
(!) exemplaren van elke diersoort te krij-
gen. Ook wordt er door hen geëxperimen-
teerd om de oeros en de wisent - nu nog 
steeds levend in het oerbos Bialowieza in 
Noord-Oost Polen - nog zuiverder terug 
te fokken. Een obsessie van deze Duitse 
nazi’s. Overigens hebben de Duitsers na 
de oorlog toegegeven dat dit mislukt is. 
Jan en Antonina zijn hun dieren kwijt 
maar vangen mensen op; Joden, eerst op 
een zolder boven het roofdierenverblijf; 
later zit hun villa - op het terrein - vol 
met joden uit het Warschause getto die 
zij hebben helpen vluchten. In Warschau 
zijn - nog steeds - vele altaartjes onder de 
poorten van gebouwen/huizen. In die tijd 
zong heel Warschau daar:
Luister, Jezus, hoe uw volk smeekt,
luister, luister en grijp in ...
Luister, Jezus, hoe uw volk smeekt,
luister, luister en grijp in.
Dit vind ik in al zijn eenvoud zó aangrij-
pend. Je ziet de Polen bij hun huizen in 
gebed verzonken. Ook voor andere men-
sen misschien een interessant boek. 

Ati Marks Heijblom

Diane Ackerman Antonina’s dierentuin
Spectrum 2017; ISBN 978 90 0035 039 1

312 blz. € 12,50
 

Ronde Tafelhuis Tilburg
12 dec. 19.30 u. (Inloop 19.00 u.) 
Verhalenhuis. Film: The man who 
knew infinity. 06-19632266 
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Nel Beex

Keuzes maken

Uw parochieblad

Het woord ‘kiezen’ komt zo vaak voorbij, 
dat ik me meer dan eens afvraag of men 
bij het kiezen wel weet wat men doet. 
Anderen daarentegen maken - ondanks 
alles - een heel bewuste keuze.
’t Groene Blad, onafhankelijk libe-
raal-katholiek kwartaalblad vanuit de 
Walfriedgemeenschap Groningen heeft 
prachtige voorbeelden. Ook uit de tijd van 
Matteus. Een kleine selectie. ‘Een In Me-
moriam over Joël Joffe. Deze zomer stierf 
hij. Hij werd 85. Begin jaren zestig verde-
digde hij als advocaat in Zuid-Afrika Nel-
son Mandela, de ANC-leider die toen ge-
weld als onvermijdelijk zag om een einde 
te maken aan de apartheid. Dankzij Joëls 
inspanningen luidde het vonnis niet de 
strop, maar levenslang. Zijn verdediging 
van Mandela maakte hem echter niet ge-
liefd bij de blanke autoriteiten. Bovendien 
wilden veel van zijn blanke vrienden en 
collega’s hem en zijn vrouw Vanetta niet 
meer kennen … Ze werden stateloos, men-
sen zonder paspoort … Wie ten tijde van 
Mattheus voor Jezus koos, kon uit de sy-
nagoge verbannen worden … En dan de 
jongeren die naar Syrië of Irak trekken. 
Die jongeren die misleid zijn en hun idea-
len willen volgen en dan bedrogen uitko-
men …’ Als je vindt, dat het toch moet… 

Wanneer velen willen meewerken kan 
een keuze fijn en gemakkelijk zijn. Dat 
laat Ons Elisabethblad, parochie H. Eli-
sabeth (patrones van de caritas) Escha-
ren, Gassel, Grave en Velp zien in Kerst 
2016. ‘Vanzelfsprekend staat de HH. Vin-
centius en Anthonius van Paduakerk het 
gehele jaar open voor de St. Jozefschool in 
Velp. In het donker van 22 dec. 2016 ver-
trekken de kinderen vanuit school met hun 
zelfgemaakte lampionnen. In een optocht 
lopen ze naar de kerk terwijl ze de kerk-
klokken in de verte horen luiden. Ouders 
en familie staan op het kerkplein op hen te 
wachten. Ook het smartlappenkoor wacht 
hen op en zingt de kinderen vanaf het 
kerkplein naar binnen voor een feestelijk 
programma: de kinderen van alle groepen 
zingen, dansen en vertellen. De pastoor 
verhaalt over Kerstmis en bij het aanste-
ken van kaarsjes volgen vele wensjes. De 
ouders kijken erop terug als een geslaagde 
avond…’ Een keuze van de ouders en met 
behulp van velen uitgevoerd. Chapeau. 

De keuze, die we kunnen halen uit Kerk-
Krant, Geloofsgemeenschap Augustinus 
Eindhoven lijkt eenvoudig, vraagt echter 
onze totale inzet. De ene kant van de we-
reld wordt geteisterd door orkanen. De an-
dere kant van de wereld door overvloedige 
regenval en overstromingen. Aan weer een 
andere kant worden bommen getest. Men-
sen verzuchten: de tijden zijn slecht. We 
kunnen ook anders kijken. Liefdevol ver-

zorgt een dochter haar demente moeder. 
Een kind raapt de wandelstok van een 
oude man op en reikt hem die aan … Wie 
de wereld wil veranderen, kan het best bij 
zichzelf beginnen. Dit naar de bekende 
uitspraak: Verander de wereld, begin bij 
jezelf. Hoe doe je dat? ... Meester, wat is 
het grootste gebod in de wet? Het antwoord 
van Jezus is verrassend, kort en bondig: 
Van God houden en van de mensen om je 
heen houden als van jezelf … Augustinus 
zei het ‘t bondigst: Bemin.’ Wat let ons 
dan?

Van de San-Salvatorgemenschap Den 
Bosch mocht ik hun Nieuwsbrief Salva-
toriaan ontvangen. Met een mooi bericht 
over zaterdagavondvieringen tijdens de 
zomervakantie. ‘Geen vieringen op de be-
kende gewone manier . Wilton Desmense 
was de grote initiator van deze alterna-
tieve vieringen. Geheel op eigen wijze heeft 
hij invulling gegeven aan het gesproken 
woord en gekozen liederen. Uiteraard vond 
er wel wat assistentie plaats van niet op 
vakantie zijnde voorgangers, lectoren, mu-
sici of andere betrokkenen, maar het was 
toch Wilton die verantwoordelijk was voor 
de voorbereiding van de vieringen en de 
gekozen thema’s ... De thema’s luidden: 
vrijheid, onderweg, bloemen, als God op 
vakantie is, Marialiederen en het leven in-
kleuren, ofwel Een Cyclus van de emoties. 
En emotioneel was het ook o.a. met cd. De 
van oorsprong Griekse troubadour, George 
Moustaki, vertolkte Mon vieux Joseph als 
een kritische boodschap aan Maria’s ver-
loofde Jozef, een uiterst originele keuze.’ 
Inderdaad.
 
Of het afscheid nemen van de Jozefkerk 
Cuijk een keuze is van deze levende ge-
meenschap, dat mogen we betwijfelen. 
Maar het feit ligt er. In de Mantel, paro-
chieblad H. Martinus Cuijk proeven we 
verdriet, maar ook de wilskracht om el-
kaar nabij te blijven en zo elkaar te kun-
nen steunen. ‘Indrukwekkende woorden 
werden gesproken over ‘levende stenen’. 
Prachtige liederen gezongen over de steppe 
die zal bloeien en juichen en leven. Ont-
roerende momenten bij het ontmantelen 
van het altaar. Goede herinneringen aan 
toen we met velen nog kerkten in Cuijk 
Noord in dit huis van Jozef. Het is voor-
bij. Met pijn in het hart en een traan in 
de ogen. Misschien wel de enig levende ge-
loofsgemeenschap in de parochie, die geen 
huis meer heeft .De volgelingen van Jozef 
maken er een nieuw huis van. Moge de 
heilige Jozef, de patroonheilige van tim-
merlieden en metselaars hen bijstaan.’ 
Harrie, jij en iedereen heel veel dank. Jul-
lie parochieblad met goed gekozen bijdra-
gen mocht ik jarenlang van jullie ontvan-
gen. Sterkte.

In Kerkbode, katholiek Informatieblad 
Parochie H. Edith Stein een verhaal over 
Jongeren uit 4 VWO. Ze kunnen, indien 
ze dat willen, mee naar Taizé. ‘Zeggen 
ze ja, dan is dat een ja tegen het volledi-
ge programma, dus drie keer per dag een 
zang- en gebedsdienst bijwonen, deelne-
men aan de bijbelintroductie en de inter-
nationale gespreksgroepen en daarnaast 
meewerken tijdens het gezamenlijke corvee 
… De broeders maken de jongeren zelf ver-
antwoordelijk voor de organisatie van het 
programma … Natuurlijk spreekt allereerst 
het internationale karakter van de bijeen-
komsten hen aan. Alle gesprekken vinden 
plaats in het Engels… Daarnaast ervaren 
de jongeren een bepaalde rust om na te 
denken over waar ze staan in het leven en 
welke keuzes ze moeten maken. Dat klinkt 
misschien wat zwaar maar het is wel wat 
we van hen terug horen. De bijzonder 
mooie locatie van Taizé op de berg, alle ac-
tiviteiten en de aanwezigheid van de broe-
ders roepen dit onwillekeurig op…’ Hun 
enthousiasme inspireert nu al 3VWO.

Soms is doorvragen, Fingerspitzengefühl 
(?) nodig om te begrijpen wat een ander 
eigenlijk zou willen vragen. In parochie-
blad, R.-K. parochie St. Eloy Beverwijk 
een voor mij ontroerend voorbeeld. Als 
kerk mogen en moeten we misschien wel 
meer durven vragen van mensen. Niet om 
ze de maat te nemen maar juist om hun 
geloven serieus te nemen. Laatst wilden 
mensen een kerk huren voor een condole-
ance; en om koffie en thee te drinken. We 
hielden het af, want de kerk is geen café. 
Men liet zich niet afschepen en belden nog 
een keer naar de parochie. Tijdens het ge-
sprek werd duidelijk, dat de kerk meer 
voor hen was dan een koffiezaaltje. Moe-
der was niet kerkelijk, maar wel gelovig. 
Toen bleek dat ze eigenlijk een eenvoudige, 
kerkelijke uitvaart wel erg op prijs stelden.’ 
Mensen die echt willen luisteren, ze zijn 
een zegen. 
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Jeanne van Leijsen

Woordenspel

(© Foto: Jac van Leijsen)

Geloof maar dat het er flink heeft gekruld 
aan en op de onderhandelingstafel tij-
dens de langste formatieperiode in onze 
parlementaire geschiedenis! Maar nu is 
het er dan. Het kabinet Rutte III. Met veel 
nieuwe gezichten. In dagblad Trouw van 
21/10/2017 wordt de hele ploeg uitgebreid 
voorgesteld en ik lees hier en daar bij 
zwakke punten: geen of weinig politieke 
of juist bestuurlijke ervaring. Of geen of 
enkel een netwerk binnen of buiten de 
toebedeelde portefeuille. Hoe loopt dit al-
lemaal af? En wat voor woordenspel gaan 
we weer spelen met elkaar? Is en wordt 
het nu eindelijk eens tijd voor meer dia-
loog in plaats van debat? 

Dialoog sluit ín, zoekt naar overeenkom-
sten, bedient zich van verhalen om van-
uit daar te vertrekken en medestanders 
als voertuig te gebruiken. Debat sluit uít, 
kiest standpunten en blijft daarop staan, 
gestoeld met argumenten die niet altijd 
even fris zijn. Het Politieke Spel ten bes-
te, volgens velen. Het spel van de ‘ins en 
outs’. Maar ik meen een kentering te ont-
waren in de samenleving, in de media, in 
de politiek wellicht. Cijfers en statistieken 
geven gemiddelden aan, maar laten wei-
nig ruimte voor nuances, voor emoties, 
voor de belevingswereld van mensen. De 
steeds grotere rol die aan persoonlijke ver-
halen wordt toebedeeld, stemt mij pret-
tig. Altijd al raar gevonden als mensen 
op mijn vraag ‘Hoe gaat het nu?’ tijdens 
een ziekteproces bijvoorbeeld, antwoor-
den met ‘Dan en dan moet ik weer naar 
de specialist, de fysio of aan de chemo’. 
Tweede poging: ‘Maar hoe vind je zélf dat 
het gaat?’ Antwoord: ‘De dokter zegt dat 
ik goed vooruitga’. Derde poging: ‘En, voel 
je dat zelf ook?’. Enzovoort.

Het spel van ‘in en uit’. Woordenspel. De 
afgelopen maand hoorde ik vaak ‘uitfase-
ren’. Typisch beleidswoord. Bestaat er ook 
een ‘infaseren’? En over wie of wat gaat 
dat dan? Vaak holle woorden. Wat te den-
ken van ‘uitreizigers’? Het meest gebruikt 
voor vertrekkers naar IS-gebied. Nu daar 
de kansen zijn gekeerd, worden de ‘uit-
reizigers’ plots ‘inreizigers’ genoemd. Ja, 
ja, vanuit Nederland gezien is de richting 
duidelijk, maar wat een in-en-uit-verhaal, 
toch? En over vliegen gesproken. Felle 
discussies rondom een beoogd tweede 
Schiphol in de Flevopolder. Metingen, re-
gelrechte schattingen, die gemiddelden 
aangeven van de geluidsoverlast die in- en 
uitvliegende kisten veroorzaken laag over 
de polder. En dat dan uitgesmeerd over 
24 uur. Daar is het laatste woord nog niet 
over gezegd. Bewoners en betrokkenen ei-
sen ínspreekrecht op inspraakbijeenkom-
sten om zich te kunnen uítspreken. Als je 
dan goed luistert, gaat het over beleving, 

over gevoel, over kwaliteit van leven. 
En niet zozeer over cijfers. Bovendien is 
bij een werkelijkheid van 50% boven de 
norm ook die andere werkelijkheid van 
50% onder de norm. Ga er maar aan-
staan!

Ik adem diep in en uit. Misschien zucht ik 
wel. Vast en zeker zucht ik. Want ik hoor 
over zorgorganisaties, die zich ’s nachts 
bedienen van allerlei digitale waakmid-
delen om de clientèle te observeren. Van-
wege personeelstekort. Om één van hen 
de volgende morgen met het ‘uitluisteren’ 
en ‘uitkijken’ van de banden te belasten. 
Hoeveel tijd kost dat? Of spoelt men dan 
maar snel door. En wie of wat organiseert 
dan het ‘inluisteren’ en het ‘inkijken’? 
Gaat ‘Vriendje Robot’ dat doen? En gaat 
hij of zij dan ook gebruikmaken van zo-
genaamde algoritmen, die laten horen en 
zien wat jij als klant het liefst wil? Kwes-
tie van ‘ínregisseren’ en ‘uítregisseren’ 
hoor ik beleidsvormers op hoog niveau 
zeggen. Vooralsnog holle woorden. 

Moet nu ineens denken aan een ervaring 
nog uit mijn werkverleden bij een provin-
ciale welzijnsorganisatie. Moest op een 
bepaald moment met een tijdelijk ‘inge-
vlogen’ collega uit Randstadland een pro-
vinciale inspiratiedag organiseren voor de 
gemeentelijke wethouders Sociale Zaken. 
Zoals vaak was haast geboden, want er 
was een zak geld die leeg moest. Het con-
ceptprogramma graag gisteren al klaar. 
Ja, ja. Maar ik ben meer van de inhoud, 
weet je, en wil me goed inlezen en vooral 
inleven. Kwam niks van in en mijn amb-
tenarencollega stelde per meteen een pro-
gramma op. Eerst een kennismakingsoefe-
ning. Mm ja, maar welke? Komt later wel. 

Dan uitleg over het programma. Mm ja, 
welk programma? Nou, dat wat we nu op-
stellen. Dan een ronde ‘ervaringen aan de 
balie’. Mm ja, maar hoe en wat? Dat zien 
we dan wel. Dan in werkgroepjes uiteen. 
Mm ja, met welke opdracht? Dat verzin-
nen we dan wel. Plenaire nabespreking, 
uitmondend in zogenaamde ‘spelregels’ 
voor thuis. Een inhoudelijk nietszeggend 
programma, maar het werd onverwacht 
hartelijk ontvangen. Ik stond perplex. De 
daarop volgende veertien dagen heb ik me 
alsnog ingeleefd en ingelezen en stond er 
de dag zelf alleen voor, omdat mijn ‘spar-
ringpartner’ elders harder nodig was. Uit 
al mijn gevoelens kwam toen een energie 
vrij, die zorgde voor één van mijn beste 
werkdagen ooit. In de evaluatie las ik dat 
ik inhoud wist te geven. Van ervaringen 
verhalen kon maken. De verbinding tus-
sen emotie en ratio kon leggen. En als 
grootste compliment ´Een spel van woor-
den´ wist te leveren. Zie hier de transfor-
matie van holle naar volle woorden. Het 
moet gewoon ergens over gáán!

Na zo’n dag dan op zoek naar de ‘uit-
knop’. Even ‘uitwandelen’ na zo’n race-
dag. Mijn hoofd verzetten en mijn gedach-
ten proberen stil te zetten. Nog een keer 
en nog een keer komt de loop van de dag 
voor mijn geest. Inbeelden, uitbeelden. 
Inleven, uitleven. Inademen, uitademen. 
Ik loop het dorp uit langs twee kleinscha-
lige woningbouwprojecten op voormalige 
agrarische grond. Uitbreiding door in-
breiding. Ik kom tot rust in het bos bij de 
voormalige leemputten, waarvan één lang 
als natuurzwembad heeft gefungeerd. Ge-
faseerd is dit terrein nu aan de natuur te-
ruggegeven. Uitgefaseerd. Uitgerust met 
Natuur. 
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’’
Aanhaling-
Steken’’
Cees Remmers

Hij was het

Met alle winden meewaaien ... 
om dol van 
te worden

Vertaald door Piet Reesink

Er was eens een boer die had horen vertellen over de beroem-
de Nasreddin. Hij wilde hem wel eens zien en vertrok uit zijn 
ver afgelegen dorp naar de stad Akchehir. Aangekomen zag 
hij in een steegje een man met een tulband tegen een afge-
brokkelde muur staan.  Hij begroette hem en vroeg waar de 
hodja woonde. De hodja vreesde wat hem te wachten stond. 
‘Dat komt goed uit’, riep hij. ‘Ik ben de aangewezen persoon 
om jou de weg te wijzen. Maar ik kan helaas niet weg van 
hier want ik moet de muur tegenhouden totdat de metselaars 
komen om hem te repareren. Neem even mijn plaats in dan 
ga ik de hodja halen.’ Zo gezegd zo gedaan.  De boer wacht-
te en wachtte. Maar geen hodja. Ten einde raad vertelde hij 
voorbijgangers wat hem was overkomen. Deze konden hem 
niet helpen. Maar een van hen vroeg hoe die man tegen de 
muur eruit zag. Op het gegeven signalement begon de man te 
lachen: ‘Dat was de hodja’.

* ‘Het gaat niet om de ja-
ren die tellen in je leven
maar om het leven in jouw 
jaren.’
Albert Schweitzer

* ‘Herinneringen zijn als 
insecten. Soms zijn het 
wespen; andere keren vlin-
ders.’
Onbekend

* ‘Afkomst bindt; het be-
wijs zie je overal. In Am-
sterdam zijn Brabantse 
feesten, Friese winkels 
en er is zelfs een Twentse 
kroeg en echte Vlaamse 
patat.’
In Trouw  

* ‘Soms is het dapper om 
te laten zien dat je niet zo 
flink bent als het lijkt.’
Een Selfie

* ‘Lijden is onderdeel van 
het bestaan; daar leg ik de 
nadruk op, omdat wij le-
ven in een maatschappij 
waarin we psychisch lij-
den volstrekt onacceptabel 
vinden.’
Damiaan Denijks (prof. 
psychiatrie)

* ‘Als het buiten herfst is 
kan ik binnen het zonnetje 
in huis zijn.’
Gelezen

* ‘Als je spreekt van één 
papa-dag in de week sug-
gereer je dat er zes mama-
dagen overblijven.’
Een Politica

* ‘Een debat is vaak een 
verhit gesprek waarin twee 
mensen tegen elkaar pra-
ten en naar zichzelf luis-
teren.’
Ooit gehoord

* ‘Een jongen van veertien 
begint met roken om te 
laten zien dat het een ke-
rel is; een man van veertig 
houdt er om dezelfde reden 
mee op.’
Hemingway


