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Wij mensen zijn er goed in. Met het grootste 
gemak leggen we de vinger op de zere plek, be-
noemen we wat er fout gaat en geven aan wat er 
veranderen moet. Vooral zolang we kunnen wij-
zen naar een ander. Moeilijker wordt het, zodra 
we ons eigen gedrag moeten aanpassen om de 
bestaande problemen op te lossen. Want dat kan 
de bedoeling toch niet zijn.

Wie weet het nog? Ook een aantal jaren geleden 
maakten sociaal bewogen mensen zich druk om 
de grote verschillen tussen rijk en arm in ons 
land. Daar moest iets aan gedaan worden. Maar 
toen duidelijk werd wat de effecten van bijvoor-
beeld een inkomensafhankelijke zorgpremie 
voor de eigen portemonnaie zouden zijn, was 
het met de grote idealen rap gedaan.
We maken ons (terecht) boos over slechte werk-
omstandigheden bij de bol.coms van deze we-
reld. Maar we eisen wel dat pakketjes die van-
daag besteld worden, morgen in huis zijn. Zon-
der verzendkosten uiteraard. We willen goed 
vlees. En eisen in toenemende mate dat er goed 
met milieu en dier wordt omgegaan. Maar er 
voor betalen willen we eigenlijk niet. En dus 
worden de kosten van onze idealen op de boeren 
afgewenteld.
We zeggen dat we ons zorgen maken om het mi-
lieu. Maar minder consumeren willen we niet. 
En met het vliegtuig op vakantie gaan zien velen 
van ons niet eens meer als een extreme luxe. ‘Je 
wilt je kinderen toch een brede kijk op de wereld 
bieden. En samen herinneringen opbouwen.’
De menselijke geest werkt op een bijzondere ma-
nier. Gisteren werd duidelijk dat onze hoofdstad 

verworden is tot een walhalla van drugsdealers. 
En dat de overheid de strijd tegen criminelen fei-
telijk al verloren heeft. Met alle ontwrichtende 
effecten voor vooral kwetsbare jongeren. Vrese-
lijk.
Dat de Amsterdamse ellende overal voorkomt is 
duidelijk. Dat Brabantse burgemeesters al ruim 
een decennium aandacht vragen voor ondermij-
ning van de rechtsstaat, de bedreiging van boe-
ren en het uithollen van onze democratie weten 
we al lang. Dat dat deels komt door onze eigen 
sociale en liberale overtuigingen willen we niet 
weten.
Lang leve mijn lol en individuele vrijheid, be-
tekent meer dan eens ellende voor een ander. 
Handhaven en aanspreken vinden we niet fi jn. 
We laten ons niet graag aanspreken. Dronken, 
zich misdragende studentes pakken we te hard 
aan vinden we. Snelheidscontroles kondigen we 
op de radio aan. En wie hardop blijft zeggen dat 
drugs voor grote groepen mensen niks dan ellen-
de brengt, is toch een beetje een wereldvreemde 
zonderling.
Nu het rapport over narco-stad Amsterdam is uit-
gekomen, klinkt de roep om overheidsingrijpen 
luid en duidelijk. Goed zo zou ik zeggen. Maar 
laten we vooral naar onszelf kijken. Normali-
seren en romantisering van drugs doen we al-
lemaal. Geen betere vestigingsvoorwaarde voor 
drugscriminelen. Liberale opvattingen in combi-
natie met een hartgrondige afkeer van handha-
ving, daar zijn we aan gehecht. De rest krijgen 
we er gratis bij.

R.P.

Het woord zal vlees worden?

Franciscus

Franciscus 
liep door Assisi.
Een oud vrouwtje
kwam op hem af
en vroeg hem 
om een aalmoes.

Omdat hij niets anders 
bij zich had 
dan zijn mantel, 
gaf hij die meteen 
gul aan haar weg.

Maar 
toen hij bespeurde 
dat hij trots werd 
op zijn eigen gulheid, 
bekende hij meteen 
aan alle omstanders 
dat hij een 
verwaande kwast was.

Uit: G.P. Freeman 
en Erik van Kerkhoff 
Wijsheid van Franciscus. 
365 teksten voor elke dag 
van het jaar. 
Lannoo 2007

De eerste afl evering van de 
vierendertigste jaargang 
van De Roerom valt bij u 
binnen. Er is weer veel te 
lezen. Wim Weren inter-
viewde Peer Verhoeven die 
na 27 jaar stopte met de 
zeer tijdrovende rol binnen 
de redactie (3-5). Sander de 
Hosson schreef weer een 
boeiend verhaal over de di-
lemma’s binnen palliatieve 
zorg (6). Henk Peters rept 
van stromingen in onze sa-
menleving en over DePetrus 
in Vught (10.17). Vincent 
Kirkels over maakbaarheid 
en de ontwikkelingen in de 
nabije toekomst (12.13). 
Rob van der Zwan bezocht 
in Wismar (D) diverse ker-
ken. U wordt attent ge-
maakt op URI, United Reli-
gions Initiative (18,19. Een 
deel van onze vaste me-
dewerkers was ook actief 
zoals Margreet Spoelstra 
(9), Nel Beex-Roos (11.22). 
Peter van Overbruggen 
(20.21) Nico Smit (23.24) 
alsook Piet Reesink(24). Ga 
er maar eens lekker voor 
zitten.

De redactie
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Berichten
Redactie

Geloven in het alledaagse!

Na de succesvolle inspiratiedagen van 2017 
en 2018 blijven we deze keer dicht bij het le-
ven van alle dag. 
We willen daarmee instemmen met onze 
paus Franciscus, die zegt: ‘God kun je ner-
gens ontmoeten als je Hem niet éérst ont-
moet in de gekwetste, beledigde en bescha-
digde mensen (zeg maar alledaagse) die je 
op je weg door het leven ontmoet.’

Voor deze dag hebben we een boeiende spre-
ker: Alain Verheij (1989), schrijver, spreker, 
blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twit-
terlands’. Hij is theoloog en bijbelweten-
schapper en studeerde aan de universiteit 
van Leiden. Verheij is lid van het Theologi-
sche Elftal van Trouw en is regelmatig te ho-
ren als radiocommentator bij de KRO/NCRV. 

Dan zijn er twee rondes met verschillende 
werkwinkels o.a. verzorgd door de inleider 
n.a.v. zijn voordracht. Verder wordt er met 
deelnemers gezongen o.l.v. Wilma Wieringa, 
gaat Leo Mesman op zoek naar waar we God 
vinden in ons leven van alle dag, Nico Smit 
confronteert belangstellenden met shocke-
rende, controversiële en misbruikte bijbel-
verhalen, Ko Schuurmans wijst de weg naar 
nieuwe en oude rituelen die een diepere be-
tekenis geven aan het alledaagse en Jan Ver-
bruggen gaat het gesprek aan n.a.v. de verha-
len van een vrijwilliger bij slachtofferhulp en 
iemand die zich inzet voor een schone aarde.
 
Over deze inspiratiedag vindt u informatie in 
de folder die wij verspreiden, die u digitaal 

kunt opvragen bij jcj.verbruggen@quicknet.nl en 
kunt vinden op de website van www.vpwinfo.nl 
onder de knop ‘Inspiratiedag 12 oktober 2019’. 

We sluiten de dag af met het samen vieren van 
ons geloof. 
De inspiratiedag is in het mooie parochiecen-
trum van de Willibrorduskerk te Heiloo, Wester-
weg 267, enkele stappen vanaf het station. De 
dag begint om 10.00 u en wordt om±15.30 u af-
gesloten. Meer informatie vindt u in de folder. 

Werkgroep Inspiratiedag namens de Vereniging 
Pastoraal Werkenden: Kiki Kint, Leo Mesman, Ko 
Schuurmans, Nico Smit en Jan Verbruggen

Fraters van Tilburg

Op 25 augustus 1844 werd Petrus van de Ven 
de eerste frater van Tilburg, waarmee bisschop 
Zwijsen 175 jaar geleden een kleine, nieuwe 
congregatie van broeders begon.
Honderden fraters hebben in al die jaren een 
belangrijke rol gehad in de vorming van jonge 
mensen en hebben een wereldwijde beweging 
van barmhartigheid doen ontstaan. Eén van de 
activiteiten t.g.v. het 175 jarig jubileum is een 
tentoonstelling in het Peerke Donderspaviljoen 
in het Peerke Donderspark in Tilburg. 
Door middel van elf panelen met tekst en beeld 
en voorwerpen uit de collectie van de fraters 
CMM, beter bekend als ‘Fraters van Tilburg’, 
wordt hun verhaal verteld.

Tot 20 oktober a.s. is de expositie te bekijken, 
op woensdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor groepen kan men ook een afspraak maken 
via info@peerkedonders.nl

Rechts op de foto frater Niek Hanckmann die de tentoonstelling ook heeft samengesteld.
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Wim Weren

Peer Verhoeven, ziel van De Roerom

In juni van dit jaar heb ik Peer Verhoeven twee keer geïnterviewd over zijn 
rol binnen De Roerom en over zijn betekenis voor dit tijdschrift. De aanleiding 
voor deze gesprekken was dat er voor Peer na 27 jaar – willens nillens – een 
einde kwam aan zijn noeste arbeid voor dit blad. Niemand was daar blij mee; 
ook hijzelf niet. Al die jaren heeft hij zich met hart en ziel voor De Roerom in-
gezet. Velen zien hem dan ook als de ziel van dit blad. Ik heb met hem gespro-
ken over wat hem bezielt, over keerpunten in zijn leven en vooral over de her-
nieuwde religiositeit die hij ziet ontluiken. Mijn verslag van onze gesprekken 
bevat een aantal kaderteksten die behoren tot de juweeltjes die Peer geschre-
ven heeft.

WW: Wat kun je zeggen over jouw rol bij 
De Roerom?
PV: De Roerom is opgericht in 1987, toen 
bisschop Ter Schure het tot dan toe onaf-
hankelijke Bossche bisdomblad onder zijn 
gezag had geplaatst. Bij de oprichting was 
ik niet betrokken, maar hoofdredacteur 
Harrie Beex vroeg mij vrij spoedig om aan 
het blad mee te werken vanuit mijn exper-
tise op het terrein van liturgie en kerkmu-
ziek. Ik was op dat terrein al geruime tijd 
actief geweest, eerst binnen de Annaparo-
chie in Nijmegen, later als medewerker aan 
het Diocesaan Pastoraal Centrum, en nu 
ben ik nog altijd actief binnen Open Kerk 
Helvoirt, waar ik muzikaal veel heb sa-
mengewerkt met Willem Vogel. 
In De Roerom kreeg ik steevast pagina 3 in 
te vullen met schrijfsels van eigen hand. 
Dat waren in de regel korte compacte tek-
sten, die mensen meteen raken omdat ze 
in weinig woorden alles zeggen. Vanaf 
mijn Nijmeegse jaren zijn ze ook vaak uit-
gevoerd door koren met mij als dirigent. 
Ook heb ik vijftien boeken gepubliceerd 
met materiaal voor liturgisch gebruik en 
met stof voor persoonlijke bezinning.

WW: Je bent 27 jaar lang hoofdredacteur 
geweest. 
PV: Ja, in 1992 kreeg ik die functie. Aan-
vankelijk vervulde ik die rol in samenspel 
met een Adviesraad – met onder meer 
Lambert van Gelder, Ben Spekman en Piet 
Leenhouwers –, maar toen die Raad weg-
viel werd ik steeds meer de spin in het 
web. Als hoofdredacteur voelde ik me ook 
verantwoordelijk voor de eindredactie, in-
clusief de vormgeving. Dat werk heeft me 
veel tijd gekost en ook de nodige stress 
opgeleverd, vanwege de harde deadlines 
en een soms moeizame samenwerking bij 
het drukklaar maken van de kopij.

WW: Wat was het profi el van De Roerom 
in jouw tijd?
PV: In de beginperiode stond De Roerom 
duidelijk ten dienste van de parochies. 
We wilden pastores en vrijwilligers een 
handje helpen om de gang erin te houden, 
ondanks de opkomende restauratie van 
het kerkelijk leven. In de loop der jaren 
is het doel verbreed: De Roerom ging zich 
richten op allen die belangstelling en zorg 
hebben voor kerk en samenleving, en had 
vooral oog voor wat er aan de basis en in 
het veld gebeurt. 
In de honderdste afl evering van De Roer-
om in maart 1997 schreef ik Omwille van 
nu en straks, een bijlage over religiositeit 
nu en straks, op verzoek en met instem-
ming van redactie en bestuur maar op 
eigen verantwoordelijkheid. Daarin heb 
ik de koers van het blad proberen te ver-
woorden.

WW: Zijn we nu niet toe aan nieuwe ac-
centen in het profi el van De Roerom, ge-
zien de sterk toegenomen culturele en reli-
gieuze diversiteit in ons land?
PV: Misschien wel. Maar begin altijd met 
gewoon jezelf te zijn en open te staan 
voor anderen. Dan kun je ontdekken 

wat er gemeenschappelijk is aan aller-
lei mensen en groepen met verschillende 
achtergronden. Richt je op de gemeen-
schappelijke basis, niet op de verschillen. 
Wereldwijd is er een dialoog nodig over 
de gemeenschappelijke wortels van het 
mens-zijn. 

WW: Wat waren in jouw eigen religieuze 
ontwikkeling belangrijke keerpunten of cri-
sismomenten?
PV: Toen ik te Reusel in het pastoraat 
werkte (1958-1963), lag de klemtoon voor 
mij op de actieve bijdrage van de kerk aan 
allerlei sectoren van het maatschappelijk 
leven. Daarom had ik ook voor dit type 
werk gekozen: niet zozeer vanuit religi-
euze maar meer vanuit sociale overwegin-
gen. Ik heb me fl ink ingespannen voor de 
bouw en de fi nanciering van het gemeen-
schapshuis De Kei, dat nog altijd als cul-
tureel centrum fl oreert. Het deed me pijn 
toen ik merkte dat de kerk zich begon te-
rug te trekken uit verschillende werkvel-
den en het kerkelijk werk steeds eenzijdi-
ger werd. Door die eerste fase van de se-
cularisatie raakte ik fl ink van slag. 
Gelukkig bloeide ik weer op in Nijmegen 
(1963-1968), waar ik de kans kreeg om 
me verder te bekwamen in de theologie, 
die in die periode volop in beweging was. 
Ik koos voor de specialisatie bijbelexegese 
en ben afgestudeerd bij de bekende exe-
geet Bas van Iersel. Maar ik heb ook veel 
geleerd van Willem van de Pol, de auteur 
van het baanbrekende boek Het einde van 
het conventionele christendom. Hij wees 
ons de weg naar de toekomst van de ker-
ken in een geseculariseerde samenleving.
Daarnaast was ik werkzaam in de Nij-
meegse Annaparochie, waar ik me vooral 

Peer Verhoeven (1933). (© Foto: Jan van de Brekel)

Ik schrijf geen gedichten;
ik zou niet weten hoe dat moet. 
De vorm van een goede tekst
komt van binnen uit 
en daarom blijft ‘t vaak bij een 
goed bedoelde poging.

Geen franje aan of rond de peren. ( ©Foto: Berna 

Verhoeven)
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toelegde op de vernieuwing van de litur-
gie en veel heb samengewerkt met Louis 
van Dijk, Joop Stokkermans en Floris 
van der Putt. Ik schreef daar nieuwe li-
turgische teksten en dirigeerde er een ge-
mengd koor met honderdvier leden, en 
een koor dat bestond uit ongeveer zestig 
jongeren. Onze vieringen trokken mensen 
aan uit de wijde regio. Ik maak me niet 
wijs dat dit kerkelijk vieren je-van-het 
was voor de jongeren! Ook na mijn Nij-
meegse tijd heb ik altijd op twee benen 
geleefd: studeren en in de praktijk werk-
zaam zijn, dichtbij de hartslag van het ge-
wone leven. 

WW: Wat heeft jou in al die jaren ten 
diepste bezield, en wat heeft jou op de 
been gehouden?
PV: Wat voor mij een hele openbaring 
was, is dat Bijbelse teksten uit het leven 
gegrepen zijn en dat deze teksten ook zelf 
een complexe ontwikkelingsgang hebben 
doorgemaakt. Ze bevatten oudere lagen 
die bedolven zijn geraakt onder nieuwe 
lagen. Soms moet je diep graven om te 
vinden wat Jezus zelf voor ogen stond. 
Zo heb ik in mijn doctoraalscriptie ont-
rafeld wat Jezus op de laatste avond van 
zijn leven werkelijk gezegd en gedaan 
heeft. 
Verder was voor mij van groot belang dat 
ik ontdekte dat de snelle en massale ont-
kerkelijking helemaal niet uitliep op de 
doodsteek van de religie. Kerkelijkheid en 
gelovig-zijn is niet hetzelfde. Ik zou zelfs 
durven beweren dat de afname van de 
kerkelijkheid de opbloei heeft bevorderd 
van een nieuw religieus besef. Die her-
nieuwde religiositeit heeft ook mij op de 

been gehouden en is me gaan inspireren 
bij wat ik zei en schreef, in mijn boeken 
en in mijn bijdragen aan De Roerom.

WW: Kun je daar iets meer over zeggen?
PV: Dat is niet zo eenvoudig, want het gaat 
hier over een intuïtief aanvoelen, een re-
ligieus besef dat ons als het ware is aan-
geboren, en dat we niet helemaal of zelfs 
helemaal niet kunnen beredeneren of in 
scherpe formuleringen vangen. 
Religie betekent: verbondenheid. Als je – 
misschien helemaal dolgedraaid – jezelf 
echt tegenkomt, kun je gaan ervaren hoe 
je ten diepste verbonden bent met ande-
ren, met de aarde en de natuur, met de 
kosmos. Door verstilling en meditatie kan 
het besef ontwaken dat we een deel van 
een groter geheel zijn, dat ons tegelijk ook 
overstijgt. Vandaar dat ik regelmatig schrijf 
over ‘wat stilte zegt’ en ‘wat rust doet’. Er 
zijn geen twee gescheiden werelden: aan 
de ene kant de wereld van het sacrale en 
aan de andere kant de wereld van het pro-

WW: Wat je hier zegt, is heel mooi maar 
ook heel kwetsbaar.
PV: Ja, dat is zo. Dat religieuze besef is 
diep in ons verankerd en tegelijk is het 
heel vluchtig en kwetsbaar. Het kan ge-
makkelijk overwoekerd worden door een 
materialistische kijk op de werkelijkheid, 
of door het idee dat alleen empirische fei-
ten waar zijn, en ook door een overtrok-
ken betrokkenheid op het eigen ik en een 
consumptieve levensstijl. Ook verouderde 
geloofsformules kunnen de toegang tot de 
Warme Golfstroom van het leven blokke-
ren. 

Fietser en hoboïst: zo iemand moet wel een lange adem hebben.(© Foto’s: Berna Verhoeven)

Niemand kan zeggen
wat liefde, lijden, leven is; alleen wie
het mee- en doormaakt,
aan den lijve ervaart,
met hart en ziel doorleeft.

Niemand weet 
wie of wat Gij zijt; alleen wie
U vindt in de jubel van de liefde,
de put van pijn en lijden,
de trouw van alledag –

U, de eeuwige in de tijd.

Geen stroming, geen deining
zonder bron.
Geen boom, geen houvast
zonder wortel.

Geen woord, geen lied
zonder adem.
Geen kind, nieuw geboren
zonder moederschoot.

Geen zin, geen zicht
zonder ziel.
Geen mens, geen leven
zonder Grond.

fane. Dit dualisme, dat de offi ciële kerk 
graag in stand houdt, is hopeloos verou-
derd en sluit niet meer aan bij onze bele-
ving van de werkelijkheid. Wij beleven de 
werkelijkheid meer als één ondeelbaar ge-
heel, dat fundamenteel goed en heilig en te 
heiligen is en waarin we ons veilig en ge-
borgen mogen voelen.
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Iets in ons, vast verankerd
en toch zo kwetsbaar, vluchtig,
koestert een grenzeloos vertrouwen.

Iets in ons, aangeboren en
toch te loochenen, stamelt
van leven onverwoestbaar.

Iets in ons, niet in woorden
te vangen, de maat te nemen,
houdt ons gaande, bezielt ons.

Dat Dit, Deze niet verkommert,
onzichtbaar en onhoorbaar wordt
door de drukte die we hebben,
door het lawaai dat we maken.

den zei hij: ‘Dit ben ik.’ Daarmee doelt hij 
op heel zijn leven, dat hij ervaart als een 
godsgeschenk dat hem en ons gegeven is 
en dat we met elkaar delen. Hij heeft niet 
over de zin van zijn lijden en dood ge-
tuigd maar over de zin van het leven. De 
beker duidt op alles waarvoor hij stond 
en wat hem heilig was en hem bezielde. 
Deze levensbeker gaf hij over aan zijn vol-
gelingen. Zij zijn allemaal geroepen om 
zijn missie voort te zetten, om te blijven 
doen wat hij altijd had gedaan. Uit dit ver-
trouwen en zijn levensstijl blijkt dat Je-
zus vol was van God. Zijn leven is totaal 
onbegrijpelijk als je dit wegschrapt uit 
zijn biografi e. Dankzij dit grenzeloze ver-
trouwen heeft het leven zin, wat er ook 
gebeurt. 

Tot besluit
Dit alles is maar een greep uit het vele dat 
in onze gesprekken aan de orde kwam. 
We zouden er een hele Roerom mee kun-
nen vullen. De lezers van dit tijdschrift 
zullen Peer gaan missen. Of is er toch nog 
hoop dat hij als auteur blijft bijdragen aan 
dit blad, dat hem en ons zo lief is? Zijn 
eigen levensmotto is: ‘Ga door, geef niet 
op!’ Dit kan erop duiden dat we gelukkig 
nog niet van hem af zijn … 

Met dank aan Paul Arts (Oisterwijk) 

voor het bewerken van de foto’s.

WW: Is het vertrouwen dat het leven heilig 
en goed is, ook zelf ergens op gefundeerd?
PV: Als we ons afkeren van het lawaai dat 
ons vaak overstemt en tot verstilling ko-
men, kunnen we er diep van doordrongen 
raken dat we gedragen worden door een 
alles en allen omvattend mysterie, door 
een mysterie dat nooit helemaal te door-
gronden is. Aan dit mysterie kunnen we 
allerlei namen geven: Levenskracht, Bron, 
Grond van onze grond, Volheid, de Enige, 
de Barmhartige, de Eeuwige, de Onuitspre-
kelijke. Velen noemen het ‘God’. 
Kenmerkend voor de hernieuwde religio-
siteit is dat die wij ‘God’ noemen niet lan-
ger van buitenaf aan onze werkelijkheid 
hoeft te worden toegevoegd, maar juist 
present is in de alledaagse werkelijkheid 
en te midden van mensen werkzaam kan 
oplichten. Of zoals ik – geïnspireerd door 
Deuteronomium 30 – ooit geschreven heb: 
‘God is niet ver weg. Hij is dichtbij je, ligt 
je voor in de mond, is diep in je hart. Daar-
om kun je uit jezelf weten wat je worden 
moet: héél, heilig.’

WW: Valt dit religieuze besef te verbinden 
met wat religies en kerken te bieden heb-
ben?
PV: De Duitse benedictijn Willigis Jäger 
beschouwt dit besef als de humuslaag 
waar alle religies en kerken uit putten en 
waarop ze ook zelf teren. Zelfs mensen 
die van zichzelf zeggen dat ze ‘niks’ zijn, 
kunnen ervan opleven. Van helemaal niks 
kan de wereld niet bestaan, al zullen aan-
hangers van een seculiere levensvisie lie-
ver spreken van ‘cirkelen rond de leegte’ 
dan dat ze deze leegte een naam geven en 
bijvoorbeeld opvullen met ‘God’. Het gaat 
hier om een gemeenschappelijke noemer 
die we - afhankelijk van de eigen cultuur 
– op verschillende manieren kunnen in-
kleuren. Rituelen en muziek, liederen en 
religieuze teksten kunnen de toegang tot 
die humuslaag helpen ontsluiten. Maar Brood en beker in Open Kerk Helvoirt. (© Foto: Berna Verhoeven)

De mens komt langs de weg van zelf 
ervaren tot de openbaring van God.

vóór alles is er stilte, rust, bezinning en 
meditatie nodig om deze laag naar boven 
te halen. Het is te vrezen dat onze tijd dit 
mist en aan dit gemis ernstig lijdt.

WW: Wat je zegt over God, klinkt rijkelijk 
vaag.
PV: Dat is maar goed ook, want het begrip 
‘God’ is maar al te vaak op krakkemikkige 
manieren ingevuld. En dat leidt ertoe dat 
vele mensen het hele idee van een God 
van de hand wijzen. We moeten voorzich-
tig zijn met onze godsbeelden; het zijn 
maar beelden. Tegelijk is het oermenselijk 
dat we in het alledaagse leven stoten op 
momenten van transcendentie. Volgens 
mij is dat besef van transcendentie de 
kurk waar het leven op drijft. Als dat be-
sef verdampt, dan blijft er niet veel over. 
Hoe je dat verwoordt, kan heel variabel 
zijn, maar als we deze basale ervaring to-
taal negeren, valt de samenleving in losse 
splinters uiteen.

WW: Is het voor christenen niet zo dat Je-
zus ten volle heeft laten zien wie of hoe 
God is?
PV: Voor mij is Jezus het vleesgeworden 
vertrouwen in het leven en in de goede af-
loop daarvan, door alle miserie en lijden 
heen. Je kunt ook zeggen dat Jezus radi-
caal vertrouwde op de Levende met een 
hoofdletter. 
Dat herken ik vooral nog in Lucas’ ver-
haal over de maaltijd de laatste avond van 
Jezus’ leven. Over het brood in zijn han-

Jezus van Nazaret, de mens in wie 
als in geen ander Gods toekomst zich 
heeft geopebaard.
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‘U gaat ervoor zorgen dat ik dat haal. U 
gaat er voor zorgen dat ik mijn kleinkind 
zie.’ ‘Maar ik word oma over vier maan-
den.’ De vrouw, ergens achter in de zestig, 
kijkt me geschrokken aan. 
Ik kijk naar haar lever, op het beeldscherm 
naast mij. Door de uitzaaiingen zie ik 
nauwelijks nog normaal leverweefsel. 
Haar kleren hangen veel te los om haar li-
chaam. Zeker twintig kilogram is ze afge-
vallen, vertelde ze. Haar gelaat is ingeval-
len. Ik heb haar net verteld dat de uitge-
breid uitgezaaide longkanker bewezen is.
‘Rampzalig dus’, had ze het samengevat.
Dat kwam inderdaad goed overeen met de 
werkelijkheid: extreme vermoeidheid zorg-
de ervoor dat ze aan bed gekluisterd was. 
Haar ‘performance score’, de mate van 
functioneren is beroerd (voor de kenner: 
ECOG 3) en dat geldt als absolute reden 
om geen chemotherapie meer te starten. 
Dat vertel ik haar.

Even is ze stil. Dan heft zij haar vinger 
naar me op. Haar ogen fonkelen. ‘U gaat 
ervoor zorgen dat ik dat haal. U gaat er 
voor zorgen dat ik mijn kleinkind zie.’

De woorden kaatsen terug tegen alle mu-
ren van de kleine spreekkamer. Haar doch-
ter en haar man kijken me aan, verschrikt, 
verscheurd. Daarna wordt het helemaal 
stil. Ik wacht en probeer dan: ‘Maar u zal 
er waarschijnlijk nog veel zieker van wor-
den, er is zelfs een kans dat u aan of tij-
dens de behandeling overlijdt.’
Haar ogen fonkelen: ‘Kan me niet schelen. 
Ik accepteer elk risico en elke consequen-
tie. Maar… -er staan tranen in haar ogen- 
ik wil mijn kleinkind zien. U kan dat niet 
weigeren.’

Haar dochter pakt haar vast. ‘Maar mam’. 
‘Nee. Nee’, roept ze. Het is mijn leven, 
mijn keuze en mijn kleinkind.’
Ik herpak me. ‘U ontneemt zich wel de 
kans om goed te sterven’.
Dit benadert de crux. Wie bepaalt voor 
haar wat kwaliteit van leven en sterven 
is? Ik? Zij? Ga ik een grens over als ik zou 
behandelen? De grens van goede genees-
kunde? Mijn eigen grens? Is dit wel goed 
hulpverlenerschap? Of is dit weigeren juist 
goed hulpverlenerschap?

We staan voor het vuur. Meer informed 
consent dan dit is niet mogelijk. Patiënte 
kent de risico’s. Ze kan dood gaan door de 
behandeling, maar het is haar expliciete 
keuze. Moreel beraad, intercollegiale toet-
sing. Een hoogleraar longoncologie. Ook 
een hoogleraar ethiek. Twijfel. Dilemma’s.
Ze weet te overtuigen. We starten de be-
handeling. Met ongeloofl ijk veel disclai-
mers. Dit is exceptioneel. Een worsteling. 
Niet alleen voor patiënt.

Waar we bang voor zijn, komt uit. Het 
wordt inderdaad tergend zwaar. Na elke 
kuur wordt ze opgenomen met ernstige 
bijwerkingen. Bloedarmoede. Ontsteking 
van haar darmwand. Diarree. Blaren in 
de mond. Koorts, wat een longontsteking 
blijkt door haar verminderde afweer en 
nog veel meer van die zo ellendige bijwer-
kingen. Mijn palliatieve hart wordt getart, 
maar we zetten door.
We doen onze uiterste best. Groeifacto-
ren om haar afweer in orde te houden, 
bloedtransfusies, EPO. Sondevoeding om 
haar dramatische gewichtsdaling te ke-
ren. De thuiszorg, de verpleegkundigen, 
de diëtiste, de huisarts, de familie, maar 
bovenal patiënte. We werken samen. Het 
evenwicht is kwetsbaar. Ze geeft al die 
tijd geen enkele krimp. Nimmer een wan-
klank. Als moed een voornaam heeft, is 
het de hare.

Net twee weken voor de uitgerekende da-
tum wordt de laatste chemokuur gegeven. 
De huisarts belt vlak daarna. ‘Het gaat niet 
goed. Ze gaat dood.’ Hij stuurt haar in. We 
zien direct dat ze een massale longontste-
king heeft. Is nauwelijks in staat te praten. 
We nemen haar op, geven haar opnieuw 
zware antibiotica en kruisen onze vingers.
In de week erna knapt ze dan wel wat op, 
maar de situatie blijft kritiek. De foto laat 
een dramatisch longbeeld zien en ik be-
grijp niet hoe dit met het leven verenig-
baar is. Hier doorklieft een ijzeren wil alle 
gangbare medische wetten, dat kan niet 
anders.

We hebben een morfi nepomp gestart om 
de benauwdheid te bestrijden. Ze had 
dat eigenlijk niet gewild. ‘Als ik daardoor 
maar niet dood ga’, had ze uitgebracht.
Ik vertel haar en haar hoogzwangere doch-
ter (41 weken) over mijn twijfels. Ze heeft 
harde buiken. Moeder is fors benauwd en 
normaal zou ik in deze situatie starten met 
palliatieve sedatie omdat ik haar klachten 

niet meer goed kan bestrijden. Ik vertel 
dat ik denk dat de kans levensgroot is dat 
ze zal gaan sterven op korte termijn.
De dochter pakt moeders hand vast en 
kijkt me aan. Met eenzelfde felheid als 
ik eerder bij haar moeder zag: ‘Laat mijn 
kind halen’.

Het geschiedt. Wederom: Is dat ethisch? 
Daar twijfel ik over. Tot op de dag van 
vandaag. We hebben het gedaan.

Een bizar gegeven. Op de 1e verdieping 
strijdt een vrouw om te blijven leven, ter-
wijl een verdieping hoger haar dochter 
wordt ingeleid. Er is geen eerder moment 
in mijn carrière geweest dat leven en dood 
elkaar zo bevochten hebben, er is geen 
eerder moment geweest dat vreugde en 
verdriet elkaar zo betwisten. Ik denk aan 
het fi lmpje ‘Moving on’ dat ik al zo vaak 
zag, ik zie de parallel.
En dan staan we erbij. Verderop. In de 
gang. Samen met de compleet uitgerukte 
verpleegkundige staf, alle oncologiever-
pleegkundigen en de gynaecoloog.
We zien het. We zien haar. We zien hen. 
Drie generaties vrouwen. Het kleine meis-
je wordt in de armen van haar oma gelegd. 
Ze omarmen elkaar.

Ik kijk naar haar hand, die zachtjes het 
handje van het meisje omklemt. Van haar 
hand kijk ik naar haar ogen. Nog steeds 
fonkelen ze. Maar niet meer van woede of 
angst.
Ze fonkelen van moed, van vastberaden-
heid en bovenal fonkelen ze van kwaliteit 
van leven.

Twee dagen later overlijdt zij.

Sander de Hosson is longarts in het 

Wilhelmina Ziekenhuis Assen en auteur van 

verhalen over palliatieve zorg, de zorg voor 

patiënten die ongeneeslijk ziek zijn

Fonkelend
Sander de Hosson

(© Foto: Talenthouse)
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Gedicht Gedacht... ook onderweg
Redactie

Iedere maand neemt De Roerom enkele teksten en beelden op welke zijn inge-
stuurd of door de redactie ergens aangetroffen zoals deze keer in het Valken-
bergpark vlakbij Centraal Station Breda zuidzijde.

Hein Koreman (Lage Zwaluwe 1921 - Breda 2012) De Vlucht 
beeld van een moeder met een ogenschijnlijk onwillig kind, 
brons, hoogte: ca. 2,5 meter (incl. sokkel met opschrift: Mei 
1940).

Hein Koreman maakte het beeld niet als oorlogsmonument, 
maar exposeerde zijn werk voor de aankoop door Breda op 
de Keukenhof. Bij die expositie in 1954 was het goed voor 
de derde prijs.
Dit beeld riep bij velen in Breda herinneringen op aan mei 
1940, toen de bevolking op de vlucht sloeg voor de nade-
rende Duitsers. Het beeld werd steeds vaker De Vlucht ge-
noemd en werd daarmee een oorlogsmonument. Het heeft 
op verschillende plekken gestaan: Parkstraat (1955-1959), 
Ginnekenstraat (1959-1965), Politiebureau Markendaalse-
weg (1965-1999), Breda. Op verzoek van het Oranjecomité 
en het ‘Comité 4/5 mei’ heeft het beeld in 1999 een pro-
minente rol gekregen bij de dodenherdenking op 4 mei, er 
worden dan veel bloemen bij het monument gelegd. Het is 
zorgvuldig gerestaureerd door de zoons van de kunstenaar 
en in april 1999 herplaatst in het Valkenbergpark.

Bron: Breda in woord en beeld 

Septemberziel

De ziel die van september is
Kust het jongste ochtendgloren
Met fijn geweven sluiermist
Kleedt zij haar herfstgetij.

De dag vangt aan, kent heil
En niet; alles ontwaakt en de 
Mensheid weet dat het najaar
Opstaat, ook in haar hart.

En de gloed van de zon
Vertelt van trouw en eeuwigheid
En de kracht van de wind
Verhaalt van macht en God.

Geuren van appels en notenbast
Dringen zich op en verlokken
Bottels rood aan de rozenstruik
Staan fier en pronken voort.

Het rag van de grauwe ijverspin
Verzinnebeeldt werken voor brood
’n Bij zoekt honing, er moet nog zijn
Maar bloemen sterven ook.

De ziel die van september is
Bidt en verwacht erbarmen
Engelen sturen de zon en de wind
En God neemt de tijd.

Ine Verhoeven

Mensenkind 

In de verhitte wereld
leeft het kind in de kou
Kind van de toekomst
Kind van de rouw

In de strijdende wereld
leeft het kind in gevaar
Kind zonder ouders
Kind naast de baar

In de stervende wereld
leeft het kind met de dood
Kind van de moslim
Kind van de jood

In Gods beroofde wereld
dansen kinderen op het gras
van het bebloede land en
spelen dat er vrede was

In Gods gebroken wereld
groeien bloesems op de as
van de dode mens ~ alsof
er nooit gestorven was.

Ine Verhoeven

Op reis

Ik ben op reis
Al weet ik niet waarheen
Maar ergens stond geschreven
Dat ik deze weg moest gaan
En al aarzel ik soms even
Langs die eindeloze baan
Toch weet ik
Iemand ging me voor
En daarom
Ga ik door

Ik heb geen geld
Geen kaart en geen kompas
Maar ik zie de tekens
En die zeggen mij genoeg
En al geeft er niemand antwoord
Op de dingen die ik vroeg
Toch weet ik
Aan het eind vind ik gehoor
En daarom
Ga ik door

Uit: Ik ben op reis van 
Elly en Rikkert
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Een verhaal van Lucas
Een inspirerend verhaal over deze kwes-
tie is te vinden in het evangelie van Lucas 
(10:25-37). In deze tekst vraagt een wet-
geleerde aan Jezus wat hij moet doen om 
deel te krijgen aan het echte, het volle le-
ven. De man geeft zelf ook het antwoord, 
want hij weet heel goed dat liefde tot God 
en liefde tot de naaste het hart zijn van de 
Thora. Daarna stelt hij nog een vraag: wie 
is nu eigenlijk mijn naaste? 

Een schokkend verhaal
Om deze tweede vraag te beantwoorden 
vertelt Jezus een parabel. In zo’n ver-
haal loopt alles vaak anders dan we ge-
dacht hadden. Zo is het schokkend dat 
een priester en een Leviet – allebei hoe-
ders van religie en moraal – wel zien dat 
er een zwaargewonde langs de weg ligt, 
maar liever wegkijken en het slachtoffer 
snel de rug toekeren. Nog verrassender is 
dat juist een Samaritaan, die volgens toen-
malige joden hoorde bij een verguisde en 
onorthodoxe bevolkingsgroep, ogenblik-
kelijk doet wat er gedaan moet worden. 
Bij het zien van een mens in nood wordt 

Wim Weren

Wie is mijn naaste?

Je naaste liefhebben als jezelf. Velen zien dit gebod als typisch christelijk, 
maar dat is niet juist. Dit gebod behoort tot het hart van de Joodse Thora; het 
is al te vinden in het Oude Testament, in Leviticus 19:18. Juist in onze tijd, nu 
de eens zo grote wereld steeds kleiner wordt en eigenlijk een mondiaal dorp is 
geworden, rijst opnieuw de vraag wie nu eigenlijk onze naasten zijn. 

hij ten diepste geraakt 
en gaat er regelrecht op 
af om voor die mens te 
zorgen. 

De ander is anders 
De parabel laat zien 
dat de naaste niet al-
leen maar iemand is die 
dichtbij je staat, zoals je 
partner, een familielid, 
iemand uit je vrienden-
kring, je volksgenoot of 
je geloofsgenoot. De Sa-
maritaan doorbreekt al 
die hokjes en grenzen; 
hij stijgt daar ver boven-
uit, naar een hoger plan. 
Het slachtoffer dat half-
dood langs de weg ligt, 
wordt in de oorspronke-
lijke Griekse tekst aan-
geduid als anthroopos, 
als een ‘mens’. Het is 
niet eens duidelijk of het 
een man is of een vrouw, 
laat staan dat we zouden 
weten tot welk volk of 
welke religie deze mens 
behoort. Het enige dat we 
zien – als we willen kij-

telijke traditie het begrip ‘naaste’ kun-
nen inperken tot het eigen volk. Daarmee 
zaaien ze angst voor iedereen die anders 
is. Ook blijkt zo hoe slecht ze thuis zijn 
in de Bijbel, want daar is de naaste niet 
alleen een volks- of geloofsgenoot maar 
ook en vooral de vreemdeling die bij ons 
woont. De Koran doet hier trouwens niet 
voor onder. Ook daarin staat dat je niet al-
leen aan je verwanten, maar ook aan be-
hoeftigen en aan vreemdelingen of reizi-
gers moet geven wat hun toekomt (Soera 
30:38). 

Wie van de drie?
De wetgeleerde was begonnen met de 
vraag wie de naaste is. Met zijn verhaal 
heeft Jezus dat begrip sterk verbreed. Pas 
als hij klaar is met zijn verhaal, komt de 
grootste verrassing uit de bus. Jezus stelt 
aan de wetgeleerde de volgende tegen-
vraag: ‘Wie van de drie is de naaste ge-
worden van degene die in handen van de 
rovers was gevallen?’ De wetgeleerde geeft 
meteen het juiste antwoord: natuurlijk de 
Samaritaan, want hij is de man die me-
delijden heeft getoond met het halfdode 
slachtoffer. Verrassend is dat juist niet het 
halfdode slachtoffer de naaste is, maar de-
gene die zo iemand onvoorwaardelijk te 
hulp schiet. Met zijn tegenvraag lokt Je-
zus dus een antwoord uit waarin het be-
grip ‘naaste’ een nieuwe inhoud krijgt. 
Door hulp te bieden aan iemand in nood 
kan iedereen de naaste worden van wie 
dan ook. De naaste is niet iemand anders, 
de naaste dat ben jijzelf.

Doeslief
Het begrip ‘naaste’ zet dus aan tot actie. 
Het loopt uit op de oproep om voortaan 
te doen net als die Samaritaan. Of in de 
taal van nu: doeslief! Dat is een les voor 
iedereen, maar bij uitstek voor mensen 
die het aangezicht van God zoeken, want 
God kijkt ons allen aan door de ogen van 
de ander.

ken –, is dat deze mens in nood verkeert. 
Dat alleen moet voldoende zijn om ons 
in beweging te krijgen. Zo iemand heeft 
recht op mededogen, op compassie, op 
empathie, ook al is die ander volstrekt an-
ders dan jij of ik. 

De wereld als dorp
In onze tijd is de wijde wereld heel klein 
geworden, een global village, een mondi-
aal dorp. Steeds vaker komen we iemand 
tegen die anders is dan wij. Iemand uit 
een andere sociale klasse, uit een andere 
cultuur, met een andere taal en andere ge-
woonten, iemand met een andere seksuele 
geaardheid, een andere levensstijl of een 
andere religie. Mensen van heel ver weg 
zijn heel dichtbij gekomen: vreemdelin-
gen, arbeidsmigranten, vluchtelingen. Ze 
behoren misschien tot onze collega’s of 
ze wonen in onze straat. Zonder dat we 
heel de wereld op onze schouders hoeven 
te nemen, kan iedereen die op onze weg 
komt, onze naaste worden. 

Xenofobie is onbijbels
Politici als Wilders en Baudet denken dat 
ze met een beroep op de Bijbel of de chris-

Eugène Delacroix, De barmhartige Samaritaan, 1849, privécollectie. 

Beeldrecht: publiek domein.

Elim Tilburg
Van 3 sept. t/m 17 dec. 19.00-20.00 
u. Muziek-Woorden-Stilte-Samen en 
toch ieder voor zich.
(013) 463 85 05; www.elimgroep.nl 

Abdij van Egmond
23 sept. 15.00 u.-26 sept. 15.00 u. 
Stilte-retraite. (072) 506 14 15; 
adelbertabdij@xs4all.nl 

Hof van Lof
27 sept. 14.00-16.00 u. Rondleiding.
(024) 373 25 74; a.rouw9@chello.nl



9DE ROEROM n JAARGANG 34 n NUMMER 1 n SEPTEMBER 2019www.deroerom.nl

Zee

Verborgen in jouw diepte
baarmoeder van het zijn
vruchtwater van de toekomst
vermoed ik het geheim.

Je schoot bergt al mijn vragen,
mijn vreugde, mijn verdriet.
Je branding ruist en speelt en zingt
een eeuwig liefdeslied.

Je was er voor wij waren,
je zult er na ons zijn.
Verborgen in jouw diepte
zingt eeuwig het geheim.

Valavond

toen viel het
licht dat net de dag nog
kleurde haast ongezien
de wereld af

achter de zee
bewoog een laatste schaduw
beweegt nog net het weten dat
het licht er was

nu daalt het donker
dreigt het tij

en daagt de dag
verder weg dan ooit

Treurwilg

hij raakt aan de aarde
en de hemel
en het water
zijn takken zijn gebogen
beschadigd
en sterk
zijn twijgen zacht
en stil als het water

als in een spiegel
ziet zij zichzelf
gebogen
beschadigd
nog niet zo sterk
maar ze raakt aan de aarde
en de hemel
en het water

Margreet Spoelstra is theologe en werkte vele jaren als geestelijk verzorger in zorginstellingen en in het basispastoraat. 
Haar verhalen, gedichten en liederen zijn intieme en warme weerspiegelingen van bijzondere ontmoetingen en belevenis-
sen, maar ook mijmeringen -soms melancholiek- over wat haar raakt in de natuur. Met weinig woorden schept en schetst 
zij beelden die je vaak nóg eens lezend wilt zien… omdat er meer staat dan er staat.  

Redactie

Raken aan aarde en hemel

Niemand weet

er is nog
kleur in de tuin
onzichtbare vogels zingen
de avond stil
een lage zon legt lente
op de stenen

niet op de mensen
zij hebben de herfst
in hun haar en vallen
door de hand van man
en macht

niemand 
weet hoe lang
de zomer duurt
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Als je vanuit bovenstaand grof perspec-
tief naar onze samenleving kijkt dan zie 
je dat wij een samenleving zijn geworden 
die vooral rechtse opvattingen koestert. We 
vinden vooral dat iedereen maar moet pro-
beren zijn eigen boontjes te doppen. Van 
opgelegde solidariteit willen we al hele-
maal niks weten want daarmee dood je het 
eigen initiatief en het maakt mensen lui. 
Het nog steeds groeiend leger aan ZZP’ers 
wordt daar ook mee verklaard. 

Vrijheid, blijheid
Werkgevers voelen zich niet langer mede 
verantwoordelijk voor hun werknemers als 
ziekte of arbeidsongeschiktheid opdoemen 
dan wel werkgelegenheid verdampt. Werk-
gevers worden opdrachtgevers en werk-
nemers worden kleine zelfstandigen die 
zichzelf maar moeten verzekeren voor ar-
beidsongeschiktheid of werkloosheid. En… 
merkwaardigerwijs klagen ZZP’ers daar 
helemaal niet over, want ze kunnen het 
geld dat solidariteit kost (sociale verzeke-
ringspremies) in eigen zak houden en heb-
ben daarom – zolang het goed gaat – veel 
meer te besteden. ‘Ik had dit veel eerder 
moeten doen,’ hoor ik ZZP’ers enthousiast 
uitroepen totdat….. Vreemd, want iedereen 
lijkt gelukkig. We zien niet meer om naar 
elkaar, naar de ander en vinden dat voor-
uitgang. Het eigenbelang is de maat der 
dingen. Vrijheid blijheid. En dat bevalt ons 
prima, zolang het leven ons niet tegenzit. 

Als de dood voor
Als je de rouwadvertenties elke dag bij-
houdt – zolang je dat kunt gaat het altijd 
over de ander – dan wordt bovenstaande 
trend ook zichtbaar in de manier waarop 
wij afscheid nemen van het leven. Vaak 
wordt trots vermeld dat de overledene ook 
in het stervensproces het stuur niet uit 
handen heeft willen geven. Dat de uitvaart-
dienst al geweest is, of in besloten kring 
zal plaatsvinden dan wel op particulier ter-
rein wordt uitgevoerd en niet op een plaats 
waar iedereen die zich betrokken voelt, 
zich welkom mag voelen zoals een kerk-
gemeenschap. Dat er ook buren, collega’s, 

plaatsgenoten, leeftijdsgenoten enz. kun-
nen zijn die hun relatie met de overledene 
willen afsluiten wordt uitgesloten. In ieder 
geval houdt men daar geen rekening mee.
Door een zeker toeval raakte ik betrokken 
bij het in zeer korte tijd overlijden van een 
zestigjarige man, die van beroep vrachtwa-
genchauffeur was. Nee een kerkelijke uit-
vaart vond hij schijnheilig omdat zijn rela-
tie met kerk en geloof steeds meer verwa-
terd was. En het moest maar een uitvaart 
in kleine kring worden, want wie kon hij 
uitnodigen? Hij had – dacht hij – geen vij-
anden maar wist zeker ook geen vrien-
den of mensen die iets met hem hadden 
of waar hij iets mee had gehad. Het moest 
een crematie worden zonder iets van een 
ceremonie want over hem noch over zijn 
leven was iets vermeldingswaardigs te zeg-
gen en zou daarom toch alleen uit leugens 
bestaan. Maar hij was Ajaxfan en het lied 
‘Op een slof en een oude voetbalschoen’ 
moest het enige muzikale onderdeel zijn 
bij de crematie. En dat moest maar alles 
zijn. En ik dacht ‘Waar ben ik in verzeild 
geraakt.’

Toch gezien
Ik ben naar de crematiedienst gegaan. Een 
zaal die bomvol zat met een handvol geno-
digden en 150 ongenode belangstellenden 
die niet allemaal in de zaal konden zitten 
en staan. Chauffeurs vooral met hun part-

ners en ‘rikkers’ uit het buurtcafé. Toen 
het Ajaxlied ten gehore werd gebracht 
werd zachtjes meegezongen en deinden 
ook PSV’-ers op het ritme mee, terwijl ik 
met gekromde tenen zat te hopen dat ik 
dit niet had hoeven meemaken. Bonken 
van kerels – resultaat van te veel vette hap 
– te veel getatoeëerd ook, lieten hun emo-
ties ongegeneerd zien en werden getroost 
door vrouwen naast hen. Toen het liedje 
was afgelopen sprong een van die chauf-
feurs op en liep naar het spreekgestoelte. 
Ik wil iets zeggen, deelde hij mee en hij 
vertelde hoeveel de overledene voor hen 
had betekend als collega. Door vrachten 
alvast klaar te zetten; door bij te springen 
als iemand ziek was; door lastige routes 
over te nemen en hoe je nooit tevergeefs 
voor hulp bij hem aanklopte. Dat hij altijd 
vrolijk was en geweldig goed was in mop-
pen tappen. Daarom hadden ze een stilte-
hoek ingericht op het bedrijf ter nagedach-
tenis aan hem en hadden alle chauffeurs 
met een zwart lint aan hun spiegels door 
binnen en buitenland gereden want terug-
kijkend op het leven van hun collega wa-
ren er zoveel dierbare herinneringen. 

Grootschalig
Toen ik na afl oop van de crematie naar 
de jongens toe ging en mijn respect uit-
sprak voor de manier waarop ze afscheid 
hadden genomen, was het enige wat zij 
zeiden ‘Och, wij weten voor wie we hier 
zijn en we weten wie hij voor ons was!’ 
Ik kan deze ervaring niet uit mijn systeem 
krijgen. Ik verfoei dat individualisme en 
heb een hardgrondige hekel aan het libe-
ralisme van ieder voor zich en God voor 
ons allen. Maar is het allemaal niet voor-
al terug te voeren op dat we de ‘ander’ 
uit het oog hebben verloren. Want zodra 
we weten wie er een beroep op ons doet, 
staat iedereen echt klaar. Als we  iemand 
kennen, voelen we ons ook op hem of 
haar betrokken. Maar we zijn te vaak de 
gemeenschap met de ander kwijt in fami-
lie, buurt, wijk, bedrijf, kerk, vereniging, 
zorg, onderwijs.

Henk Peters

We zijn iets kwijt

Als je het politieke krachtenveld in drie stromingen wilt vangen dan ziet er 
dat grofweg als volgt uit. De rechtse partijen vertegenwoordigen de mensen 
die vinden dat iedereen zijn eigen broek maar op moet proberen te houden en 
als het tegenzit maar een stapje extra moet zetten. De linkse partijen zijn de 
mensen die zeggen dat de overheid solidariteit moet opleggen aan haar bur-
gers om de zwakkeren in onze samenleving op de been te brengen of op de 
been te houden, want als je dat aan het particuliere initiatief en vrijwilligheid 
over laat, dan zie je aan de collecteopbrengsten hoe ver mensen daarin willen 
gaan. En dan is er een middenstroming die zegt dat mensen in principe zelf 
verantwoordelijk moeten blijven, maar op solidariteit moeten mogen rekenen 
als ze daar zelf echt niet toe in staat zijn. Die middenpositie vind je ook terug 
in de sociale leer van de kerk met haar subsidiariteitsbeginsel: mensen aan-
spreken op eigen verantwoordelijkheid en in hun kracht brengen, maar ook 
ondersteunen als dat eerste niet voor honderd procent lukt.
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(On)gezien willen zijn?

De eigenlijke vierdag, 20 juni ligt al weer 
ver achter ons, dat klopt, maar het zou 
goed zijn als we ons iedere dag even zou-
den voorstellen, wat het betekent om alles 
wat ons dierbaar is achter te moeten laten 
om letterlijk op weg te gaan. Maar waar-
heen? Wat gaat er dan allemaal in je om? 
Dan is het vooral te hopen, dat je in ieder 
geval begripvolle medemensen mag ont-
moeten. Want uit eigen ervaring weet ik 
wel dat een weg heel lang kan zijn, ook al 
is de weg zelf nog zo mooi.

Apart en mooi
In Eindhoven geeft men iedere dag van 
het jaar alle mogelijke aandacht aan al-
lerlei soorten vluchtelingen, veelal de hen 
, die buiten de boot dreigen te vallen. Dat 
houdt niet op, dat blijft alsmaar doorgaan 
en is heel hard nodig. Ook al weet men 
nog zo goed, dat niet iedereen geholpen 
kan worden met een verblijfsstatus g, 
maar begrip tonen en er voor hen zijn kan 
natuurlijk wel. Dit jaar, 2019, is men bij 
Vluchtelingen in de Knel daar extra goed 
in geslaagd om wel op een heel aparte 
en mooie manier met hulp van buitenaf. 
Haar cliënten kregen namelijk de moge-
lijkheid om op 20 juni het Van Abbe Mu-
seum voor een dag over te nemen. 
Ongeveer een jaar geleden werd Vluchte-
lingen in de Knel gebeld door conservator 
Steven van het Van Abbe Museum. ‘Wil-
len jullie meewerken aan een nieuw pro-
ject, waarin jullie een gedeelte van de mu-
seumcollectie bepalen?’ Het museum was 

namelijk met een nieuw onderzoekspro-
ject gestart, genaamd De Werksalon. Mat 
als doel ervoor te zorgen dat de museum-
collectie een betere afspiegeling van de 
Nederlandse maatschappij zou worden. 

Photovoice-project
Iedere maand bezocht een groep van on-
geveer vijftien personen, geïnteresseerde 
cliënten en medewerkers het museum. 
Hassan uit Somalië maakte gebruik van 
zijn talent en leerde de anderen, ook de 
conservatoren hoe ze kleding kunnen ver-

Nel Beex-Roos

Wij allen hebben nog voldoende redenen om minstens een dag in het jaar alle 
aandacht uit te laten gaan naar de vluchteling.  En vooral  naar hen, die men ei-
genlijk liever niet ziet komen: de staatlozen de mensen zonder goede papieren, 
in Eindhoven de cliënten van Vluchtelingen in de Knel genoemd. En toch…

Samen op pad

ven. Ze hielden ook regelmatig discussie-
sessies en daaruit ontstond hun slogan: 
‘Strijd met jezelf. Are you willing to ub-
derstand each others struggles?’ Waarmee 
de wens werd en wordt uitgesproken om 
wederzijds begrip te voelen en ook uit te 
spreken. Strijd met jezelf werd door de 
medewerkers vertaald in het Engels, Ara-
bisch en Farci. Het was weer Hassan die 
voor deze teksten een banier ontwierp. En 
deze banier is te bekijken in het museum.
Vluchtelingen in de Knel heeft ook een 
paneel in de Werksalonruimte van het 
museum gekregen. Daarop zijn de foto’s 
van de groep gekomen. De cliënten van 
Vluchtelingen in de Knel hebben namelijk 
enkele weken lang les gehad van profes-
sionele fotografen. Bij die zelfgemaakte 
foto’s vertellen ze hun eigen verhaal: het 
photovoice-project, ON(GEZIEN). Daarmee 
geven ze een unieke inkijk in hun leven 
van afgewezen vluchtelingen in Eindho-
ven, waardoor de tentoonstelling intiem, 
aangrijpend, spannend en toch lief en 
grappig tegelijk is.

Zien
Op de openingsdag van de tentoonstelling 
(20 juni) gaven theatermakers Gehring en 
Ketelaars een voorstelling, waarin ze tot 
uitdrukking brachten hoe het is om een 
cliënt van een functionaris te zijn bij wie 
jij je ongezien voelt in deze relatie. Wat 
lezen we daarover in de Nieuwsbrief? ‘Dit 
is een situatie waar veel van onze cliënten 
mee te maken hebben gekregen bij de IND. 
Het beklemmende gevoel en de onmacht 
die blijken uit de voorstelling, zijn heel 
herkenbaar voor onze cliënten.’ En daarom 
gaan we in deze eerste Samen op Pad van 
jaargang 34 hen heel erg graag een eindje 
met hen mee. Helpt het? Dat weet ik niet. 
Belangrijk is wel dat we hen ZIEN. 
 

Syrische vluchteling Ronia met een van haar vijf kinderen (© Foto’s: UNHCR)



12 DE ROEROM n JAARGANG 34 n NUMMER 1 n SEPTEMBER 2019 www.deroerom.nl

Wanneer een baby wordt geboren is dit 
iedere keer weer een wonder. Een nieu-
we mens met al zijn mogelijkheden heeft 
zich dan bij ons gevoegd. En ook dringt 
zich dan weer de vraag op hoe het komt 
dat alles zo mooi is geregeld. Door de eeu-
wen heen is dit altijd als iets bijzonders 
en mysterieus gezien. Ondanks alle po-
gingen om iets meer te begrijpen van het 
bevruchtingsproces. Eigenlijk had men 
geen idee hoe de biologische processen 
in elkaar zaten. Begrijpelijk dat alle ver-
klaringen op veronderstellingen en fanta-
sie berustten. Pas in de tweede helft van 
de 17e eeuw werd het bevruchtingsproces 
wat duidelijker door de ontdekking van 
van Leeuwenhoek van spermacellen en 
door de Graaf van de eicel. Zij worden 
dan ook beschouwd als de grondleggers 
van de voortplantingsgeneeskunde. Pas in 
de twintigste eeuw werd door de toegeno-
men kennis van het hormonale systeem, 
dat bij de voortplanting is betrokken, 
meer inzicht verkregen in het ingewik-
kelde bevruchtingsproces. Veel opschud-
ding veroorzaakte in 1978 de mededeling 
over de eerste reageerbuisbevruchting. 
Het was voor de eerste keer gelukt om een 
bevruchting buiten de baarmoeder in het 
laboratorium tot stand te brengen en de 
bevruchte eicel daarna in te brengen in de 
baarmoeder. Het resultaat was de geboorte 
van de eerste IVF baby Louise Brown in 
Engeland. Er werden zowel in de weten-
schappelijke wereld als in de media veel 
ethische vragen bij gesteld. Dat ging niet 
zonder slag of stoot.
Nu, 40 jaar later worden er in Nederland 
jaarlijks ruim 5000 kinderen door middel 
van IVF geboren. Dit betekent dat in Ne-
derland momenteel een op de 32 baby’s 
een IVF kind is.
Duidelijk is dat de ontwikkeling met be-
trekking tot IVF de ideeën over de men-
selijke voortplanting fundamenteel heeft 
veranderd en ook de daaraan gerelateerde 
verwachtingen, overwegingen, angsten en 
dromen.

Ons DNA
Wat vooral tot de verbeelding spreekt is de 
enorm toegenomen kennis van het DNA. 
Het bestaan van DNA was al bekend op 
het einde van de 19e eeuw maar de be-

Vincent Kirkels

Mens op bestelling?

Volgens het boek Genesis begint het ontstaan van de mens, begin van de 
mensheid, met de schepping door God van de mens Adam. In de loop van de 
daarop volgende eeuwen heeft de mens zich altijd in grote mate afhankelijk 
geweten van de hem omringende wereld en de natuur. Op een of andere ma-
nier speelde het bestaan van God hierbij een bepaalde rol met op de achter-
grond een of ander besef van een vorm van Schepping. Dit wereldbeeld is door 
de evolutietheorie op een totaal andere manier ingevuld en vervangen en de 
mens neigt ertoe om zelf het heft in eigen handen te nemen. Hij lijkt   zelfs zo-
ver te gaan dat hij het idee heeft in de toekomst zelf de mens te kunnen gaan 
maken. Niet ‘Schepper naast God’ maar ‘Schepper zonder God’.

tekenis was nog volkomen duister. Door 
verbeterde technieken werd pas in 1956 
bij de mens het defi nitieve aantal chromo-
somen, de dragers van het DNA, vastge-
steld op 46. Al iets eerder, in 1953 werd 

van erfelijke ziekten omdat de samenstel-
ling van het DNA van een gen nu gemak-
kelijk te achterhalen zou zijn. Maar zoals 
het vaker met grote ontdekkingen gaat 
kunnen hoge verwachtingen niet direct 
worden waargemaakt. Wel werd het be-
grip DNA steeds meer gemeengoed en er 
is intussen nauwelijks een wetenschap-
pelijke term te noemen die zo’n algeme-
ne bekendheid heeft gekregen als DNA. 
Weliswaar werd in de daaropvolgende ja-
ren van vele ziekten en aandoeningen de 
erfelijke aanleg opgehelderd maar grote 
nieuwe doorbraken voor de behandeling 
van deze ziekten bleven uit. Dit veran-
derde toen in 2012 voor het eerst melding 
werd gemaakt van de CRISPR-cas tech-
niek. Met deze methode is het, eenvoudig 
gezegd mogelijk om een stukje DNA uit 
de DNA keten weg te knippen en er een 
‘gezond’ stukje voor in de plaats te zetten. 
Theoretisch betekent dit dat bijvoorbeeld 
een ziekmakend gen, dat bestaat uit een 
bepaalde volgorde van baseparen, uit het 
DNA kan worden verwijderd of vervan-
gen, ofwel er wordt gesleuteld aan de erfe-
lijkheid van de mens. Dit zal zeker het ge-
val zijn wanneer bij embryo’s in de vroeg-
ste fase deze technieken worden toegepast 
en bepaalde erffactoren worden verwij-
derd of vervangen. In de media wordt hier 
al een voorschot op genomen en er wordt 
soms al fl ink op door gefantaseerd. Zo 
wordt er al gesproken over zogenaamde 
designer baby’s, kinderen van wie de er-
felijke eigenschappen in het laboratorium 
worden samengesteld en die van de ge-
wenste eigenschappen worden voorzien 
zoals lichaamsbouw, uiterlijk, vitaliteit, 
intelligentie enz. 

Mag alles wat kan?
Dat het toepassen van deze technieken 
vragen oproept ligt voor de hand. Ook 
hier is de centrale vraag ‘mag alles wat 
kan’. Want het gaat om blijvende veran-
deringen in het humane genoom die ook 
aan alle volgende generaties zullen wor-
den doorgegeven. Daarbij zijn nogal wat 
ethische vragen te stellen. Willen we wel 
kinderen met deze technieken op de we-
reld zetten? Mogen ouders onomkeerbare 
defi nitieve keuzes maken voor hun kinde-
ren? Bestaat niet het gevaar dat de mens 
zo maakbaar wordt dat hij als een ‘zaak’ 
wordt beschouwd? En hoe zit het met de 
rechten van een kind dat op een derge-
lijke manier is gecreëerd en hoe zit het 
met zijn recht op zelfbestemming en een 
open toekomst? Ook zal moeten worden 
nagedacht over de gevolgen van deze ont-
wikkelingen voor de samenleving. Bestaat 
hier niet het gevaar van een tweedeling 
in de samenleving tussen mensen die wel 
en die geen toegang hebben tot deze tech-
nieken? Zal de houding ten opzichte van 

de dubbele helixstructuur, de wenteltrap-
structuur, van het DNA ontrafeld. Voor 
het verdere onderzoek van het DNA had 
dit grote gevolgen. Duidelijk werd toen 
ook dat het DNA is opgebouwd uit zoge-
naamde baseparen die als het ware de tre-
den vormen van de wenteltrap. Duidelijk 
werd nu ook op welke manier erffactoren 
en erfelijke eigenschappen in het DNA 
zijn vastgelegd. In 2002 kon door het af-
ronden van het humane genoomproject de 
defi nitieve volgorde van alle baseparen, 
3 miljard in aantal, worden vastgesteld. 
Het hele project dat twaalf jaar in beslag 
had genomen, waar wereldwijd aan was 
gewerkt en 1,2 miljard euro had gekost 
werd gezien als een geweldige prestatie. 
Door president Clinton werd het destijds 
aangekondigd als ‘het alfabet van het 
boek des levens waarin God de mens heeft 
beschreven.’
De verwachtingen waren daarna hoog ge-
spannen. Men was ervan overtuigd dat 
de kennis van het humane genoom direct 
de weg zou openen naar de behandeling 

De maakbare mens van de toekomst?
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medemensen die met een handicap wor-
den geboren niet veranderen? Zeker is dat 
de ontwikkelingen zullen doorgaan. De 
mens gaat in zekere zin het heft in eigen 
handen nemen en vindt het idee van een 
of andere vorm van een scheppende hand 
achterhaald. De spontane evolutie, zo-
als die in miljoenen jaren zijn gang heeft 
kunnen gaan wordt nu door de mens ge-
manipuleerd en verstoord. Maar wat blijft 
is telkens weer de verwondering over de 
natuur om ons heen.

Kern van het leven
Ondanks alle vorderingen in de weten-
schap is het de mens nog steeds niet ge-
lukt om door te dringen tot de kern van 
het leven. Alle moderne technieken ten 
spijt blijven het activiteiten in de marge. 
Wij zijn nog steeds niet in staat een leven-
de cel na te maken. Wel kunnen we steeds 
meer en dieper doordringen in bepaalde 
processen en deze ook beter begrijpen. 
Bij het creëren van een humaan embryo 
in het laboratorium komen we niet verder 
dan het samenvoegen van een sperma en 
een eicel. Maar het maken van een ei- of 
zaadcel lukt ons niet. Een dwingende op-
dracht zal zijn deze ontwikkelingen in 
goede banen te leiden. Dit kan door tech-
nische beperkingen in acht te nemen. 
Maar dat niet alleen. Voortdurend zullen 
vragen moeten worden gesteld of ons han-
delen ethisch verantwoord en toelaatbaar 
is. Er zullen afspraken moeten worden ge-
maakt en regels moeten worden opgesteld 
over hoe verantwoord verder kan worden 
gegaan ook internationaal. Een bekende 
uitspraak is ‘hoogmoed komt voor de val’ 
of ook wel het ‘Toren van Babelsyndroom’. 
We kunnen dan wel als mensen denken 

dat de techniek veel vermag en alles wel 
zal oplossen maar hoe klein we zijn er-
varen we toch steeds weer als we worden 
geconfronteerd met natuurgeweld zoals 
vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en 
orkanen.

Toekomst
Het blijft altijd moeilijk om in de toe-
komst te kijken vooral ook omdat de fan-
tasie het dan moet doen zonder de werke-
lijkheid. Zal het de mens ooit gaan lukken 
om echt leven te creëren? Wanneer we te-
rugkijken op de afgelopen 50 jaar dan zijn 
de ontwikkelingen stormachtig geweest. 
Steeds verder is de mens doorgedrongen 
in de geheimen van de basale processen 
die zich afspelen in levende cellen. Hoe 
zal het zijn als we 50 jaar verder zijn? Ze-
ker is wel dat we steeds meer inzicht zul-
len krijgen in de biologische mechanis-
men die raken aan het ontstaan van het 
leven. Als we alleen naar de technische 
ontwikkelingen kijken zal de kennis en 
het inzicht op vele gebieden verdiept wor-
den en waarschijnlijk spectaculaire ont-
wikkelingen opleveren. De intrigerende 
vraag is dan of het zover zal komen dat 
er een humaan wezen kan worden gecre-
eerd en samengesteld met gewenste eigen-
schappen.. 
Wordt de mens dan zo voorgeprogram-
meerd dat hij alleen geboren mag worden 
als hij aan bepaalde eisen voldoet? Wordt 
dit dan van staatswege geregeld zoals is 
gebeurd met de één kind politiek in Chi-
na? Transhumanisten gaan zelfs zover dat 
ze verwachten dat het menselijk brein 
kan worden gedownloaded op de com-
puter en zo op anderen worden overge-
bracht. Maar hoe zit het dan met typisch 

menselijke eigenschappen als moraliteit, 
invoelingsvermogen, empathie en bijzon-
dere kwaliteiten als intelligentie, muzika-
liteit enz.? 

Tenslotte
Of het ooit zover zal komen? We weten 
het niet. De natuur en alle biologische 
processen zijn zeer complex. Het zal veel 
tijd vergen om deze goed te doorgron-
den en om deze vervolgens na te kunnen 
bootsen.
Het beeld van Gods schepping komt steeds 
verder op afstand te staan. Maar wat blijft 
is de verwondering. Dat geldt niet alleen 
voor de ons omringende natuur met zijn 
fascinerende variaties maar ook voor de 
wereld op microniveau die ons iedere keer 
weer verbaast bij alle nieuwe vondsten 
en wetmatigheden. Dit lijkt allemaal per-
fect geregeld. Als mens kun je dit niet be-
denken. De evolutietheorie kan hier ook 
geen sluitende antwoorden op geven, al-
leen mogelijke verklaringen proberen aan 
te reiken. Zit er dan toch een of andere 
scheppende kracht achter? Of is dit Gods 
hand?

Een vulkaanuitbarsting benadrukt de machteloosheid van de mens

Oecumene Den Bosch
28 sept. 10.00-16.00 u. Ichtuskerk 
Haag 154 Amersfoort. Kerkmuren. Ze-
gen of vloek. (073) 737 00 26; 
www.oecumene.nl  

Open Deur
Thema sept. Een goed verhaal.
(079) 362 86 28 (8.30-12.30 u.);  
www.open-deur.nl 

Klooster Wittem
Nog t/m 29 sept: Kunstdagen in 
Wittem, 32e editie.
(043) 450 17 41; 
www.kloosterwittem.nl  

Hooge Berkt 
Een dag per maand, in overleg. Dan-
sante geestelijke begeleiding. 
(0497) 55 17 20; www.hoogeberkt.nl  

Albertinumgenootschap Nijmegen
19 en 26 sept. 3 en 10 okt. 19.30-
21.30 u. Dominicuskerk. Het gebro-
ken midden en de samenleving.
(024) 358 19 63 of 322 82 85; 
www.albertinumgenootschap.nl

Petrus en Paulus Tilburg
Zo. 6 okt na de Viering om 11.30 u. 
kerkplein. Dieren- en knuuffeldierze-
gening. 013) 467 05 80;  
www.parochiedegoedeherder.nl/
petrusenpauluskerk
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Sociale vormingscentra 
Tussen 1955 en 1965 zijn de meeste lan-
den van Afrika onafhankelijk geworden 
na 70 à 80 jaar Europese kolonisatie. Maar 
in feite hadden die koloniserende landen 
hun koloniën eigenlijk helemaal niet voor-
bereid op die onafhankelijkheid. Daarom 
was het belangrijk dat er mensen werden 
opgeleid die verantwoordelijke posten 
konden innemen in deze jonge staten en 
een bijdrage konden leveren aan de op-
bouw en ontwikkeling van hun land. De 
missionarissen van Afrika, die in sommige 
van deze landen al werkzaam waren voor 
het begin van de kolonisatie, zagen dat ze 
daarin een taak hadden te vervullen en zo 
hebben zij drie sociale vormingsinstituten 
opgericht.
In 1960 het Nyegezi Social Training Insti-
tute in Mwanza in Tanzania, dat bedoeld 
was voor Engelssprekend Oost Afrika.
In 1960 het CESAO Centre d’Etudes Eco-
nomiques et Sociales pour l’Afrique de 
l’Ouest voor Franssprekend West Afrika, in 
Bobo Dioulasso, Opper Volta (nu Burkina 
Faso). En in 1964 L’Institut Social de Buka-
vu in de vroegere Belgische Congo.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat elk 
instituut zijn actie zou uitbreiden over een 
aantal landen waar de Witte Paters hun 
missies hadden.

CESAO
Alleen het CESAO heeft deze internationale 
roeping waar kunnen maken. Dat had ook 
te maken met de ontwikkeling van de po-
litieke situatie in de verschillende regio’s 
van Afrika.
Elk instituut heeft zich ook op een andere 
manier ontwikkeld, zich aanpassend aan 
de ontwikkelingen in de regio of het land 
waar het was gevestigd. Tegelijkertijd wer-
den er ook enkele paters benoemd om zich 
door verdere studie voor te bereiden om in 
deze vormingscentra te werken.
Met dit doel werd ik na mijn priesterwij-
ding benoemd voor sociale studies aan 
de katholieke universiteit van Parijs en in 
1963 werd ik benoemd als lid van de staf 
van het CESAO, waar ik 20 jaar werkzaam 
ben geweest. Het vervolg gaat hierover.

Sociaal-economische vorming
Toen ik in 1963 aankwam op het CESAO 
bestond de activiteit van het centrum in 
het geven van een cursus van één jaar 
voor mannen en vrouwen met een oplei-
dingsniveau van 4 jaar middelbaar onder-

Piet Buijsrogge wp

Witte Paters en ontwikkelingswerk

Hieronder volgt een deel van een lezing die Piet Buijsrogge, witte pater, hield 
op 14 juli. Het is geen opsomming en analyse van alle projecten en activitei-
ten van de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) op het gebied van ontwik-
kelingswerk in Afrika. De Witte Paters zijn werkzaam (geweest) in 21 landen 
van Afrika. Dit deel van de lezing gaat over zijn ervaringen in Burkina Faso, 
waar hij van 1963 tot 1983 gewerkt heeft.  

wijs. Een andere voorwaarde was dat zij 
actief waren in een sociale organisatie. Het 
idee  hierachter was dat al deze organisa-
ties een bijdrage konden leveren aan de 
ontwikkeling van het land, maar daarvoor 
was het belangrijk dat de leiders in deze 
organisaties sociaal economisch gevormd 
werden. De kern van het studieprogramma 
was de sociale leer van de Kerk en daar-
omheen inleidingen in de economie, socio-
logie, politieke wetenschappen, enz.
Voor de vrouwen waren er ook lessen op 

den. Een paar jaar later vroeg ook de rege-
ring van Burkina Faso om vormingssessies 
voor voorlichtingsambtenaren van de land-
bouw. Deze sessies, vooral de sessies voor 
boeren, hebben ons verplicht om onze on-
derwijsmethoden grondig te veranderen.
 In plaats van het traditioneel lesgeven vol-
gens een vooropgezet programma, waar-
van we al snel constateerden dat het niet 
aansloeg, hebben we het woord gegeven 
aan de deelnemers door vragen te stellen 
over de manier waarop zij werkten en leef-
den. Hoe functioneerde hun klein land-
bouwbedrijfje? Wat verbouwden zij? Met 
welke middelen? Wat waren de resultaten? 
Wat waren de oorzaken als er onvoldoen-
de werd geproduceerd? Kenden zij voor-
beelden waar mensen er in slaagden om 
meer te produceren? Hoe? Waren er nog 
andere problemen in hun dorpen? 

gebied van gezondheid, voeding, huis-
houdkunde en kinderverzorging.
Gedurende mijn eerste jaar (1963-64) 
werd deze cursus gevolgd door een zes-
tigtal vrouwen en mannen afkomstig uit 
Opper Volta, Mali, Guinee, Togo, Benin en 
Kameroen.

Sessies voor boeren en ambtenaren
In 1965 is het CESAO ook begonnen met 
het organiseren van kortere studiesessies 
voor boeren uit de dorpen. Dit op verzoek 
van de bisdommen in Burkina Faso, die 
aan het CESAO vroegen om bij te dragen 
aan de vorming van de leiders van de ka-
tholieke actie in de plattelandsparochies. 
Dat waren gewone boeren die meestal 
slechts een basiskennis van het Frans had-

En zo probeerden we met hen de oorzaken 
te analyseren van slechte opbrengsten, van 
de uitputting van de grond, maar ook van 
de uittocht van de jongeren naar de steden 
of naar Ivoorkust.

Krediet
Een van de problemen was de moeilijk-
heid om aan krediet te komen. De enige 
vorm van krediet was vaak het krediet 
voor de katoenteelt. De organisatie, die het 
katoen opkocht, verschafte ook de zaden, 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen op kre-
diet. Dit moesten de katoenboeren dan 
terugbetalen wanneer ze hun katoen ver-
kochten aan deze organisatie, die in feite 
het monopolie had van de opkoop. Maar 
voor andere doeleinden konden de boe-

Een groepje kinderen in een kinderopvang (© Foto: Piet Buijsrogge wp)
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ren geen krediet verkrijgen. Tijdens een 
van deze sessies voor een groep boeren uit 
de grensstreek met Ghana vertelden deze 
dat hun familie aan de andere kant van 
de grens spaar- en kredietkassen hadden. 
Twee leden van het vormingsteam van het 
CESAO zijn toen naar Ghana gegaan om 
meer informatie in te winnen over de Cre-
dit Unions, die daar al enige tijd functio-
neerden. Zij waren daar ingevoerd door 
Canadese Witte Paters naar het voorbeeld 
van de Caisses Populaires in Canada. Dit 
zijn een soort boerenleenbanken. En zo is 
het CESAO een van de initiatiefnemers ge-
worden van deze Caisses Populaires in de 
plattelandsdorpen van Burkina Faso.
Intussen had het CESAO, op verzoek van 
confraters en priesters in enkele parochies, 
ook de verantwoordelijkheid genomen 
voor vier centra voor moeder- en kindzorg 
op verschillend plaatsen in het land. Zo 
zou je kunnen zeggen dat het CESAO zich 
in feite heeft ontwikkeld tot een instituut 
voor integrale ontwikkeling.

Ondersteuning
In het begin van de jaren ’70 hebben er 
kort na elkaar twee evaluaties plaatsge-
vonden.
Een van de stafl eden van het centrum 
hield een enquête onder de oud-studenten 
van de lange vormingscursussen. Wat was 
er van hen geworden? Hoe hadden zij ge-
profi teerd van hun vorming?
Vervolgens heeft een van de organisaties 
in Europa die het centrum fi nancieel on-
dersteunden, aan een extern studiebureau 
gevraagd om een meer algemene evaluatie 
van het centrum en al zijn activiteiten.
De enquête onder de oud-studenten heeft 
o.a. uitgewezen dat het merendeel van hen 
hun oude baan weer hadden opgepakt of 
een nieuwe baan hadden gevonden. En-
kele hadden ook van hun vorming geprofi -
teerd om verder te studeren, wat hun dan 
toegang had verleend tot hoge posten. 
Maar ondanks de maatschappelijke suc-
cessen van enkele onder hen, werd er toch 
ook door veel oud-studenten geklaagd over 
het feit dat het diploma van het CESAO niet 
offi cieel erkend werd in de landen waar-
uit ze kwamen. Daarom was het moeilij-
ker om promotie te maken in de openbare 
diensten waar velen van hen werkzaam 
waren, om zo hun economische situatie te 
verbeteren.
Een van de voornaamste conclusies van de 
externe evaluatie was, dat het CESAO een 
redelijk goed werk verrichtte in de langere 
cursussen, maar vooral vernieuwend was 
in de korte sessies.

Heroriëntatie
Deze twee evaluaties hebben geleid tot een 
heroriëntering van de activiteiten van het  
CESAO.

Vanaf 1974 is er een nieuw programma ge-
start, dat enerzijds bestond uit sessies van 
ongeveer 3 maanden voor ontwikkelings-
werkers die werkten op het platteland, in 
de dorpen, en die reeds hun basisopleiding 
hadden ontvangen. Deze sessies werden 
cyclus genoemd: idee van ‘recyclage’. An-
derzijds kwamen er kortere sessies voor 
mannen en vrouwen met een leidende 
functie in organisaties in de dorpen: coö-
peraties, Caisses populaires, zogenaamde 
Groupements Villageois dorpsgroepen, 
(een soort pre-coöperatieven).
De thema’s van deze cyclussen en sessies 
kwamen voort uit de problemen die deze 
ontwikkelingswerkers en boerenleiders 
ontmoetten in hun werk en in hun functie, 
zoals het begeleiden en inspireren van de 
mensen, organisatie, uitoefening van lei-
derschap, management, enz.
Naast de geprogrammeerde cyclussen en 
sessies, beantwoordde het CESAO ook aan-
vragen door diensten en organisaties. Ook 
ging het centrum door met zijn steun aan 
de Caisses Populaires. De eersten van die 
spaar- en kredietkassen in Burkina Faso 
hadden intussen een unie gevormd.
Door al deze activiteiten wilde het CESAO 
een steunpunt zijn voor plattelandsont-
wikkeling, een ontwikkeling waarvan de 
mensen uit de dorpen zelf de werkelijke 
acteurs zijn. Of zoals President Nyerere 
van Tanzania het eens zei: ‘Mensen wor-
den niet ontwikkeld, maar zij ontwikkelen 
zichzelf’.

Integrale aanpak
De ervaring van het CESAO laat volgens 

mij zien, dat je een aantal feiten kunt 
constateren zoals armoede, honger en on-
dervoeding, ziekte en het ontbreken van 
goede gezondheidszorg, kindersterfte, an-
alfabetisme en  weinig scholen. We zeggen 
dan dat zo een land minder ontwikkeld is 
of onderontwikkeld, omdat we de situatie 
vergelijken met Europa of Amerika. Maar 
als men wil dat de situatie in zo’n land 
verbetert, dan vereist dat verregaande ver-
anderingen, niet alleen in de economie en 
het productieproces, maar in alle aspecten 
van het sociale leven en de cultuur van 
de bevolking. En deze veranderingen zijn 
niet mogelijk zonder draagvlak bij de be-
volking.
De mensen moeten er zelf het nut van in-
zien. En dat kun je alleen bereiken als de 
mensen betrokken zijn en kunnen deelne-
men aan het hele proces: van de consta-
tering dat er problemen zijn, de analyse 
daarvan en het maken van keuzes tot de 
uitvoer van het ontwikkelingsproject. Bij 
dit alles spelen de prioriteiten van de be-
trokken bevolking een belangrijke rol.
In 1983 heb ik het CESAO verlaten. Na 12 
jaar directeur geweest te zijn, was het tijd 
om de leiding in Afrikaanse handen te leg-
gen. Vanaf dat moment heeft het centrum 
zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt, wat 
ook nodig was zowel vanwege veranderin-
gen in de landen waar het centrum actief 
was als verandering in de prioriteiten van 
organisaties in Europa die het centrum fi -
nancieel ondersteunden.

476 een groep van vroegere medewerkers van het CESAO

Een groep van vroegere medewerkers van het CESAO (© Foto: Piet Buijsrogge wp)
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Rob van der Zwan

Wismar en zijn kerken

Baksteengotiek is het sleutelwoord voor 
de stijl en architectuur van de kerken die 
vanaf de 13e eeuw werden gebouwd. Wis-
mar is een Hanzestadje en de Hanze heeft 
haar indertijd welvarend gemaakt en aan-
zien gegeven. In de afgelopen 30 jaar is 
deze grandeur weer tevoorschijn gepoetst. 
Bijzonder gecharmeerd was ik van de 
kleur en het interieur van de oude ‘Hospi-
talkirche Heiligen Geist’ met zijn plafond 
van kleurige balken, een prachtige preek-
stoel en de Duitse reformatorische kerk-
vader Maarten Luther prominent aan de 
muur. 

Een tweede bezoek
Toen wij drie dagen later weer in Wismar 
waren, heb ik deze kerk niet voor een 
tweede maal bezocht, hoewel het beslist 
een tweede bezoek waard is en ook niet de 
enorme Nikolaikirche, waarvoor hetzelfde 
geldt.
Ik liep de route langs de Marienkirche om 
te eindigen in de Georgenkirche. De Ma-
rienkirche in het historische hart heeft de 
hoogste kerktoren (82,5 meter) van de 
stad. Veel meer dan de toren en zijn zijka-
pellen is er ook niet over van deze kerk. 
Wismar is fl ink gebombardeerd in de 
Tweede Wereldoorlog. De kerk hield er een 
zwaar beschadigd kerkschip aan over. In 
1960 - in de DDR-tijd - werd het kerkschip 
om ‘ideologische’ redenen opgeblazen. De 
weinige resten van dit kerkschip zijn nog 
steeds zichtbaar als een soort voetafdruk.

De Georgenkirche
Op steenworp afstand van de Marienkir-

che ligt de Georgenkirche. Intact moet de 
Marienkirche al een grote kerk geweest 
zijn, de Georgenkirche (einde 13e eeuw) 
was en is nóg groter. De kerk verheft zich 
hoog boven de daken van de historische 
binnenstad van Wismar en is in de verre 
omtrek zichtbaar. 
Kort voor het einde van de oorlog werd 
de kerk bij een luchtaanval geraakt door 
twee luchtmijnen. Het torenmassief 
brandde volledig en het kerkgebouw ten 
dele uit. De dakconstructies en gewelven 
van het kerkschip, dwarsschip en toren 
stortten vervolgens in, maar de buitenmu-
ren bleven staan. In de DDR-tijd raakte 
ook het koor in verval. In 1990 stortte de 

Zo groot is deze plaats niet. Wismar, gelegen in Noord-Oost-Duitsland telt ruim 
40.000 inwoners. Wij waren er in de hete julidagen van 2019. Het is een fraai 
stadje, dat in de laatste 30 jaar mooi opgeknapt is, sinds het verwaarloosd uit de 
DDR-tijd kwam gerold. Verbazingwekkend zijn haar kerken: groot, enorm groot. 

gevel van het noordelijk transept in en 
verwoestte daarmee twee naburige wo-
ningen. Vanaf dat moment werd er werk 
gemaakt van het herstel dat twintig jaar 
heeft geduurd tot 2010 en 40 miljoen euro 
heeft gekost.
Wismar is maar klein en er was veel geld 
van elders nodig om het herstel van de 
Georgenkirche mogelijk te maken. Niette-
min lijken de bewoners van Wismar ver-
knocht aan hun kerken. Er gaan nu stem-
men op om het hele kerkschip van de Ma-
riakerk te herbouwen…

Ruïne of religieuze mogelijkheid?
De Georgenkirche heeft geen kerkelijke 
functie meer. Goed, er is een nisje waar 
wat kaarsjes branden, maar veel stelt het 
niet voor. Ook kunnen kunstenaars hun 
werk exposeren en er is lift naar de toren 
waarmee je een uitzicht over Wismar en 
de omgeving hebt (kosten € 2,-). Voor het 
overige is het een enorm groot, hoog, leeg 
gebouw met hier en daar resten die er aan 
doen herinneren dat dit ooit een godshuis 
was. Dertig jaar later en 40 miljoen euro 
verder loop ik niet door een kerk, maar 
door een herinnering aan een kerk. 
Is de Georgenkirche nu geen Godshuis 
meer? vroeg ik mij na mijn eerste bezoek 
af. Wat heeft die Wismaraner – in gods-
naam ?/! – bezield om die enorme leegte 
met stenen resten blijvend af te bakenen 
in hun stad. Wordt hier een religieuze ru-
ine gefi xeerd? Of wordt de leegte als religi-
euze ruimte gekoesterd, beschermd door 
het puin van de geschiedenis? Ik vond het 
een intrigerende gedachte die aanleiding 
was om een tweede keer naar de Georgen-
kirche te gaan en die gedachte daar verder 
te laten rijpen. 

Ik ben er nog niet uit. 
Ik moet er een derde keer naar toe.

(© Foto’s: Rob van der Zwan)
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Toen van de prachtige Sint Petruskerk in 
Vught, hart van het dorp en hun oudste 
parochiekerk, stukken plafond naar be-
neden kwamen, sloeg bij het parochiebe-
stuur de schrik om het hart. Niet alleen 
omdat dit herinnerde aan de geschiede-
nis van de kerk waarvan eerder de koepel 
plotseling naar beneden kwam, wat 28 
mensen het leven kostte, maar ook bij de 
gedachte dat het achterstallig onderhoud 
waar dat afbrokkelend plafond het niet te 
negeren bewijs voor was, een godsvermo-
gen zou gaan kosten. Nalatigheid en be-
grijpelijk uitstel zou hen (te)duur komen 
te staan.

Gesloopt?
Parochiebestuur en bisdom worden overal 
geconfronteerd met het gegeven dat de 
kerk in een veel te royaal jasje is gaan 
steken door teruglopend kerkbezoek en 
kerkbetrokkenheid. Te snel wordt er dan 
gedacht aan het afstoten van kerkruimten 
of desnoods het slopen ervan. Als je met 
dit soort gedachten speelt als kerkbestuur 
en die ook uitspreekt, dan ga je al snel 
ontdekken dat kerkgebouwen sterk ver-
bonden zijn met hoogte- en dieptepunten 
in mensenlevens. Veel persoonlijke herin-
neringen zijn vervlochten met dat gebouw 
vanwege rouw en trouw van jezelf en je 
naasten; van eerste communie en vorm-
sel; van feesten en jubilea; van carnaval 
of dodenherdenking. Met de sloop van 
dat kerkgebouw, sloop je als bestuur tege-
lijkertijd dierbare herinneringen. En ook 
als mensen er niet al te vaak komen blijkt 
hun kerkgebouw vervlochten te blijven 
met de biotoop waarop ze leven.
Maar leiden die dierbare herinneringen 
ook tot gedrag waaruit blijkt dat het kun-
nen koesteren van die herinneringen hen 
ook iets waard is in de vorm van fi nanci-
eel partnerschap: is het mensen ook een 
paar centen waard? Als je die vraag aan 
een gemeenschap voorlegt, is het lang stil. 
Wat doen mensen als goede raad duur is? 
Niks en wachten tot er niks meer te kie-
zen valt. En in Vught wonen ook mensen. 
De Sint Petruskerk werd gesloten. Wel 
zonde maar er zijn ook in Vught te veel 
kerken waar plaats genoeg is voor een ge-
meenschap erbij. Tegelijkertijd was dat 
leegstaande gebouw ook een aanklacht. 
Het knaagde aan het geweten van men-
sen. Kunnen wij met al onze welvaart dit 
fraaie kerkelijk erfgoed niet overeind hou-
den?

Te veel, te vaak
Het gedrag van de moderne mens heeft 
niet alleen tot gevolg dat we teveel kerk-

gebouwen hebben. We zorgen er met el-
kaar ook voor dat we veel te veel winkels 
hebben – we kopen immers veel via in-
ternet – en daarom kennen binnensteden 
en kernen allemaal veel winkelleegstand. 
Als rotte tanden in wat een fraai gebit zou 
moeten zijn, is elke leegstand ook oor-
zaak van het verdwijnen van sfeer en be-
leving uit het hart van steden en dorpen. 
Als het gaat over kerkgebouwen is de ker-
kelijke overheid aan zet, maar leegloop 
van binnensteden en verschraling van 
leefgenot in dorpen en kernen is een zorg 
voor de politiek. En die komt er alleen 
ook niet uit.

Deel van het geheel
Toen er heel lang niks gebeurde, niet aan 
de leegstand van de Sint Petrus en ook 
niet aan de leegloop van de binnenstad, 
staken een zevental niet onbemiddelde 
ondernemers uit Vught (die schijnen daar 
ook te wonen) de koppen bij elkaar om de 
vraag te beantwoorden ‘Kunnen wij nou 
niet een concept verzinnen waarmee we 
voorkomen dat de verbindingen in onze 
samenleving steeds verder afbrokkelen?’
Dat zevental heeft richtinggevende vond-
sten gerealiseerd voor de binnenstad van 
Vught. Niet langer alleen gefocust op win-
kelen. Binnensteden mogen niet langer 
uitsluitend zijn ingericht op het doen van 
aankopen (dat doen we (te) vaak digitaal) 
maar op beleving. Kijken, ruiken, proeven 
en niet per s kopen. Kerken kunnen niet 
langer alleen bestemd zijn voor de bele-
ving van het religieuze, maar ook voor 

beleving van kunst en cultuur; de schoon-
heid van het leven.

Alles wordt nieuw
En zo werd de Sint Petruskerk van binnen 
niet alleen gerestaureerd maar ook om-
gebouwd tot een tempel van schoonheid. 
Bij binnenkomst valt je mond open van 
verbazing om de architectonische vond-
sten die er voor zorgen dat de schoonheid 
van het oorspronkelijke godshuis bewaard 
is gebleven maar ook ruimte heeft ge-
maakt voor concerten, tentoonstellingen, 
museum, vergaderruimten, ontmoetings-
plekken, de stadsbibliotheek. Ook we-
reldwinkel, Ons Welzijn (maatschappelijk 
werk, opbouwwerk, jeugdzorg) heeft er 
een kantoor en er is ruimte gemaakt voor 
schilderen, boetseren, een dichterscol-
lectief en een hangplek voor (biljarten-
de) ouderen. Natuurlijk is er ook ruimte 
voor twee (stilte)kapellen waar mensen 
een kaarsje kunnen opsteken en dank-
baar biddend kunnen terugdenken aan de 
mooie belevingen die ze koesteren over 
het lief en leed dat zij een plekje konden 
geven in de kerk. En natuurlijk is er ook 
ruimte gemaakt voor een hemels restau-
rant en een koffi ehoek.

Huiskamer van verbondenheid
Van de vroegere Sint Petrus kerk is de 
Sint verdwenen (hoewel die er nog jaar-
lijks zijn opwachting maakt) maar als De 
Petrus is het gebouw weer het hart van 
een bedrijvige binnenstad, omgeven door 
winkeltjes, boetiekjes en eettentjes. In 
de Vughtse binnenstad kan door de me-
tamorfose die de Sint Petrus heeft onder-
gaan iedere bezoeker aan zijn trekken 
komen. Het is (weer) de huiskamer van 
Vught waar verbondenheid wordt beleefd 
en gevierd.

Heel de mens
Ook andere steden en dorpen (o.a. Oss) 
zoeken naar oplossingen voor hun bin-
nenstad om vergelijkbare redenen als 
waar men zich in Vught voor gesteld zag. 
Het is dan niet verkeerd om te gaan kijken 
wat er al aan gebouwen en infrastructuur 
is en om zich af te gaan vragen op welke 
manier gebouwen kunnen blijven door er 
een andere invulling aan te geven. Heel 
de mens moet aan zijn trekken komen in 
de nieuwe stad van de mens en daarvoor 
is het nodig om niet binnen de vanzelf-
sprekende kaders te blijven denken of te 
wachten totdat de bestaande bebouwing 
op instorten staat. Geschenken uit de he-
mel komen vaak niet naar beneden val-
len maar zijn niet voor de hand liggende 
invallen. Van het resultaat van Vughtse 
invallen, wordt een mens blij en krijgt hij 
inspiratie.

Een geschenk uit de hemel
Henk Peters

Het valt niet altijd mee om vooraf het vertrouwen te hebben of de overtuiging 
dat ogenschijnlijke tegenslag of pech wel eens je geluk kan blijken te zijn. 

DePetrus, herbestemd voor Bibliotheek, Leescafé, 

Museum, Welzijn Vught en Anders Bezig Zijn.
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De redenen om dat te willen doen zijn 
heel divers. In Nederland zijn gesprekken 
tussen vertegenwoordigers van religieuze 
tradities vooral op gang gekomen, toen 
de gezinnen van Marokkaanse en Turkse 
herkomst zich herenigden, waardoor veel 
moslims zich in Nederland vestigden. 

Negatieve ontwikkelingen
Niet overal op deze aarde leven religieuze 
mensen vreedzaam samen. Helaas heeft 
politiek daarop dikwijls een negatief ef-
fect. Dat levert vaak spanningen op tot 
ver buiten de eigen landsgrenzen. Voor-
beelden zijn natuurlijk de radicaliseren-
de acties van IS. Men wierp zich op als 
de echte strijders voor de islam. We zien 
boeddhisten moslims doden en verdrijven 
uit Myanmar. De Yezidi’s in Irak hebben 
verschrikkelijk te lijden onder de oorlogen 
in Syrië en omgeving en worden extra ge-
straft vanwege hun afwijkend geloof. Er 
zijn de verschrikkelijke aanslagen geweest 
in Nieuw-Zeeland en Sri Lanka.
Ook blasfemie (godslastering) wetten in 
vele landen dragen bij aan de ongelijke 
behandeling. Wantrouwen en angst voor 
elkaar spelen heel vaak een rol

Ontstaan URI
In Nederland zijn al langere tijd Religies 
voor Vrede en International Assocation For 
Religious Freedom (IARF) actief om het ge-

sprek tussen de leden van diverse tradities 
gaande te houden en te werken aan vrede. 
Een jongere loot in het veld van interreli-
gieuze organisaties is United Religions Ini-
tiative (URI).
URI startte offi cieel in 2000 in Pittsburgh, 
in de Verenigde Staten. Daaraan vooraf 
hebben duizenden mensen meegewerkt 
aan de totstandkoming daarvan onder 
de bezielende leiding van de Episcopaal-
se bisschop William (Bill) Swing in San 
Francisco. Hij kreeg de uitnodiging in 
1993 om bij het 50-jarige bestaan van de 
Verenigde Naties een interreligieuze dienst 
voor te bereiden in de Grace kathedraal. 
Dat bleek geen gemakkelijke opdracht te 
zijn. Hij ontmoette veel weerstand. Toen 

het hem gelukte zo’n viering te creëren, 
was hij inmiddels ook gegrepen door de 
gedachte om naar het voorbeeld van de 
VN een organisatie voor religieuze organi-
saties over de hele wereld op te zetten. Op 
verschillende plaatsen in de wereld vond 
hij mensen die met hem bereid waren te 
onderzoeken of zo’n organisatie zou kun-
nen slagen. Om deze een fi nanciële basis 
te geven, prikkelde hij vele draagkrach-
tige mensen om daartoe bij te dragen. Hij 
streefde ernaar om een netwerk over de 
wereld op te zetten voor de zgn. grassroots 
in de samenleving volgens een structuur 
van cooperation circles (cc’s). Deze cirkels 
bestaan uit minimaal 7 mensen, waaron-
der vertegenwoordigers van drie (of meer) 
religieuze of levensbeschouwelijke tradi-
ties aanwezig zijn.
Over de hele wereld is URI in 108 landen 
aanwezig met 860 cooperation circles. 
Deze groeien nog steeds door. Vooral ook 
in die landen waar godsdienstvrijheid nog 
geen vast gegeven is.

Begin van URI in Nederland
In Nederland is United Religions Initiative 
offi cieel gevestigd in april 2003. Aan de 
basis daarvan stonden drs. Ari van Buu-
ren, die in Utrecht een multireligieus team 
begeleidde voor de geestelijke verzorging 
in het UMC en Bart ten Broek die een 
christelijke-islamitische (later interreligi-
euze) basisschool in Ede leidde. Beiden 
beleefden in de praktijk van hun werk 
hoe wezenlijk het is, als mensen met ver-
schillende religieuze en culturele ach-
tergronden elkaar ontmoeten en zo vele 
vooroordelen kunnen voorkomen. In vele 
gevallen verrijken deze contacten ook het 
eigen spirituele leven.

 United Religions Initiative (URI)...
Bart ten Broek

Inspiratiebijeenkomst URI-Nederland

Op vele plaatsen in de wereld zoeken mensen uit religieuze en levensbeschou-
welijke gemeenschappen elkaar op om het gesprek met elkaar aan te gaan of 
gezamenlijk activiteiten op te zetten. Op vele plaatsen waren het de christelij-
ke kerken die het contact met de moslims zochten. Zij wilden hen welkom he-
ten en haar gastvrijheid tonen en hen ontmoeten, vooral ook in het verkennen 
van elkaars religieuze waarden.



19DE ROEROM n JAARGANG 34 n NUMMER 1 n SEPTEMBER 2019www.deroerom.nl

Doestellingen
URI wil duurzame interreligieuze samen-
werking stimuleren; religieus gemotiveerd 
geweld beëindigen; culturen van vrede, 
gerechtigheid en heelwording voor de 
Aarde en alle levende wezens realiseren,
bruggen bouwen tussen mensen van alle 
geloven met hun verschillen om een ge-
meenschap te creëren die bijdraagt aan 
het oplossen van lokale en wereldproble-
men
De organisatie is gebaseerd op gemeen-
schappelijke spirituele waarden en gericht 
op het welzijn van iedereen. Mensen af-
komstig uit verschillende culturen en tra-
dities zetten zich in in zelfstandig opere-
rende lokale groepen cc’s die wereldwijd 
met elkaar verbonden zijn.
Vrouwen en mannen van vele religieuze, 
spirituele en inheemse stromingen en tra-
dities werken aan de totstandkoming van 
die duurzame samenwerking over de ge-
hele wereld.
Het is in een wereld waar de waarden en 
lessen van de grote wijsheidtradities men-
sen tot gids dienen en waar mensen el-
kaars geloof respecteren. Een wereld ook, 
waarin gewone mensen vanuit hun gees-
telijke rijkdom en passie samenwerken 
aan heelwording en een hoopvolle toe-
komst voor onze wereldgemeenschap.
In Nederland werken enkele cc’s die initi-
eren en bijeenkomsten ondersteunen om 
de doelen vorm te geven.

Organisatie en contacten
Zo is er de landelijk cc Kerngroep URI, die 
minimaal jaarlijks een inspiratiebijeen-
komst organiseert, waar iedereen welkom 
is. Zo worden ook de banden tussen de 
leden van de Nederlandse cc’s versterkt. 
Ook worden er contacten onderhouden 
met andere interreligieuze organisaties 
en het Breed Overleg Godsdienstvrijheid 
(BOG), georganiseerd door het Ministe-
rie van Buitenlandse Zaken. Eveneens is 
er gewerkt aan de uitgave van een boek 
Interfaith Education for all, onder redac-
tie van dr. Duncan Wielzen en dr. Ina ter 
Avest. Zij werken nu aan een praktisch 
boekje in het Nederlands voor onderwijs-
gevenden. Dat zal in een mini-symposium 
gepresenteerd worden.
In Amsterdam is een vrouwengroep, met 
leden van zeer diverse religieuze stromin-
gen, heel actief bezig om de dialoog in de 

Zij maakte zichtbaar hoe mensen uit ver-
schillende tradities (moslim, orthodox en 
katholiek), soms buren, ineens lijnrecht 
tegenover elkaar kunnen staan. Onlangs 
was ik in Sarajevo bij een URI-vriend en 
ervoer daar hoe hard er gewerkt wordt 
aan het herstellen van de verhoudingen 
om het verleden te helen.

Onderwerpen
Cooperation circles kunnen allemaal zo 
hun eigen thema’s hebben. Zij kunnen 
op vrijwillige basis samengesteld worden, 
of soms ook een professionele organisatie 
vertegenwoordigen.
Op komende cc’s geven we aandacht aan 
bijv. duurzaamheid, zorg, maar ook aan 
een onderwerp als dromen. De genoemde 
cc’s bestaan meestal uit vrijwilligers.

Oproep
De cc’s in Nederland zouden heel graag 
hun aantal uitgebreid willen zien, omdat 
zij in de ontmoeting ontdekken hoe veel 
je voor elkaar kunt betekenen, wanneer 
daardoor de vooroordelen wegvallen en je 
gezamenlijk kan bijdragen aan een duur-
zame wereldvrede en zorg voor de aarde, 
te beginnen in de eigen omgeving.

Bart ten Broek is adviseur van Steering 

Committee URI Netherlands en President van 

het CC Interreligieus Beraad Segbroek

Den Haag. Loosduinseweg 251, 

2571 AD Den Haag, 

(070) 362 40 09 of 06-19599553.

e-mail: bart.tenbroek@online.nl 

andere websites van URI:

www.uri-europe.eu

www.uri.org

www.stichtingibs.nl

www.unitedreligionsinitiativenederland.nl 

... een wereldwijd netwerk

stadsdelen, en ook in professionele orga-
nisaties te bevorderen en te organiseren

Den Haag
In Den Haag is een Interreligieus Beraad 
(IBS) in het stadsdeel Segbroek erg actief. 
Het Beraad belegt dialoogbijeenkomsten, 
werkt mee aan exposities, of aan een in-
terreligieus programma in theaters. Ook 
zijn vertrouwenspersonen uit de diverse 
religieuze organisaties (met name chris-
tenen, moslims en hindoes) opgeleid. Zij 
spelen een belangrijke rol in de toeleiding 
naar de zorg, waar mensen soms door re-
ligieuze valkuilen niet terecht komen.
Ook wordt er samengewerkt in een woon-
zorgcentrum met een multicultureel/mul-
tireligieus samengestelde bevolking. Dit 
Beraad is tevens een cc van URI.
Juist in een grote stad als Den Haag is ook 
de spanning op religieus gebied voelbaar, 
waarmee men in de landen van oorsprong 
te maken heeft. Deze worden tegelijkertijd 
in het Beraad gedeeld en leiden tot verras-
sende gesprekken en vriendschappen. 
De cc in Den Haag merkt dat wereldge-
beurtenissen veel invloed kunnen hebben 
op het onderlinge gedrag van mensen in 
de verschillende tradities en in de relatie 
tot elkaars religieuze netwerken.
Wij ontmoeten daar vaak mensen uit In-
dia, of Pakistan op bezoek die zichtbaar 
maken hoe wij op de vloer van Den Haag 
kunnen bijdragen aan de vrede en het te-
gengaan van het religieus gemotiveerde 
geweld in de wereld.

Europa
Op Europees niveau wordt jaarlijks een 
Europese conferentie voor leden van cc’s 
georganiseerd. Dit jaar zal deze begin ok-
tober plaats vinden in Noord-Macedonië.
Dat zijn vaak betekenisvolle ontmoe-
tingen. Zo hoor ik nog die jonge vrouw 
(moslima) uit Bosnië die haar oma ziet 
overlijden in de buurt van de kapotge-
schoten brug van Mostar.
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Boeken
Redactie

Mystiek leven

Van Evelyn Underhill (Engeland 1875-
1941) had ik tot hiertoe nooit gehoord. 
Nochtans was ze in haar tijd één van de 
meest gelezen auteurs over spiritualiteit. 
De theologen Renata Barnard en Marga 
Haas hebben nu een klein boekje van 
haar vertaald en laten ons daarmee ken-
nismaken met iemand die op een onge-
meen frisse en originele wijze de beteke-
nis van mystiek voor het dagelijks leven 
beschrijft. Geboren in een Anglikaans ge-
zin, keert ze zich van het geloof af, maar 
op haar 32e, pas getrouwd, heeft ze een 
intense persoonlijke religieuze ervaring. 
Ze bestudeert de  mystici en spirituele 
schrijvers en plaatst ze in een interreli-
gieus denkkader. Het originele van haar 
denken, zoals we dat in dit boekje leren 
kennen, is dat ze heersende denkbeelden, 
met name over God, doorbreekt met een 
intense mystieke visie op de werkelijkheid 
in al haar facetten: natuur, wetenschap, 
kunst, politiek, ... maar vooral het dage-
lijks leven. Ze gebruikt daarbij verrassen-
de eenvoudige vergelijkingen, waardoor 
de diepzinnige inhoud helder en eenvou-
dig wordt.
Dank aan de vertaalsters, dat ze dit onbe-
kende boekje van 80 jaar geleden onder 
de aandacht brengen. Een boekje dat op 
een overtuigende wijze een religieuze vi-
sie op het leven geeft voor mensen van 
onze tijd. Sterk aanbevolen voor persoon-
lijke lezing, maar vooral ook voor ge-
spreksgroepen.    Jef De Schepper

Evelyn Underhill Het spirituele leven. Mystiek 

voor het dagelijks bestaan. KokBoekencentrum 

2019; IBSN 978 90 4353 150 4; 80 blz. € 15,99

Een eigenzinnig Godzoeker
 
Dit jaar vieren de Zusters Augustinessen 
van St. Monica dat hun congregatie 85 
geleden werd gesticht. Tijdens een feeste-
lijke viering in Casella in Hilversum werd 
daar een bijzonder boek gepresenteerd. 
Het is een beeldverhaal over Augustinus, 
een. De Augustinessen laten met deze 
grafi c novel jongeren, maar ook geïnteres-
seerde ouderen kennismaken met het le-
vensverhaal van Augustinus. 

Samen praten, samen lachen, samen iets 
nieuws ontdekken. Dat is voor de kerk-
vader Augustinus van Hippo de kern van 
vriendschap. Samen met zijn vrienden 
gaat hij op zoek naar de waarheid van 
waaruit hij wil leven, naar God. Van deze 
zoektocht brengt hij verslag uit in zijn 
boek De Belijdenissen, waarop deze grap-
hic novel gebaseerd is. Hierin is hij verras-
send openhartig over zijn leven, over zijn 
motieven, over de twijfels die hem bekrui-
pen en de fouten die hij maakt. Hij vertelt 
hoe hij soms het gevoel had eindeloos in 
rondjes te draaien en niet wist waar hij 
het zoeken moest. En tenslotte hoe hij, 
met zijn vrienden, zijn weg vond.

Het verhaal van Augustinus willen de 
Zusters Augustinessen van Sint Monica 
graag delen met een groter publiek. Het is 
een beeldverhaal geworden dat op een ori-
ginele en eigentijdse manier een boeiend 
inkijkje biedt in het leven van Augustinus.

Peter van Overbruggen

Augustinus, een eigenzinnige Godzoeker 

Tekeningen en tekst door Nazrina Rodjan

met voorwoord van Paul van Geest

Uitgave op initiatief van de zusters 

Augustinessen van Sint Monica

ISBN 978 94 9316 100 9

Uitgeverij Adveniat Baarn, 2019

Paperback 40 blz. € 9,95

Maria, de moeder van iedereen

‘Maria, de moeder van iedereen’ is een 
nieuw boek van Paul Spapens. In deze 
reisgids neemt hij de lezer – ook letter-
lijk - mee op pad naar negen Mariapel-
grimsplaatsen in Nederland,  Moresnet en 
Scherpenheuvel in België en Kevelaer in 
Duitsland. Met het boek haakt Paul Spa-
pens in op de groeiende belangstelling 
voor pelgrimsplaatsen in het algemeen 
en Mariapelgrimsoorden in het bijzonder. 
Terwijl de ontkerkelijking steeds maar 
doorgaat, trekken Mariapelgrimsplaatsen 
juist steeds meer bezoekers. Dat past in 
het beeld van de populariteit van Maria-
kapelletjes, een onderwerp waar Paul Spa-
pens meerdere boeken over heeft gepubli-
ceerd. 
Verrassend aan ‘Maria, de moeder van ie-
dereen’ is dat de Mariapelgrimsoorden 
beslist niet alleen in de van oorsprong ka-
tholieke provincies Noord-Brabant en Lim-
burg moeten worden gezocht. Zo is Heiloo 
in Noord-Holland het grootste Mariaoord 
van Nederland. Bijzonder is de Mariapel-
grimsplaats in Warfhuizen in Groningen. 
Ver weg van de bewoonde wereld, midden 
in het vlakke land van Groningen, wordt 
‘De Bedroefde Moeder van Warfhuizen’ 
beheerd door de enige kluizenaar van Ne-
derland. 
Met veel gevoel voor opmerkelijke de-
tails neemt Paul Spapens de lezer mee 
naar onder meer Klein Lourdes (het enige 
in zijn soort in Nederland) in het Lim-
burgse Tienray, de enige bedevaartplaats 
van Drenthe en de curieuze Maria met de 
Inktpot in Aardenburg in Zeeuws Vlaan-
deren. De twee in het buitenland gelegen 
plaatsen Scherpenheuvel en Kevelaer dan-
ken hun bestaan voor een niet onbelang-
rijk deel aan de komst van Nederlandse 
pelgrims. 
Het boek bevat ook twee fi etsroutes langs 
religieus erfgoed. Paul Spapens is als pu-
blicist gespecialiseerd in volksdevotie met 
verschillende boeken over dit onderwerp 
op zijn naam.        Peter van Overbruggen

Het handzame boekje (192 blz.), dat in de 

binnen- of rugzak van de wandelaar of pelgrim 

past, is voor € 16,90 in de boekhandel 

verkrijgbaar of te bestellen bij de uitgever 

Berne Media, www.berneboek.com

ISBN 978 90 8972 323 9

Ronde Tafelhuis Tilburg
1 t/m 8 okt. Week tegen de Een-
zaamheid. 3 okt. organiseren Somali-
sche vrouwen een gezellige bingo en 
lunch, 06-19632266; 
www.rondetafelhuis.nl 
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Het nieuwe academiegebouw dat de Rad-
boud Universiteit in 2018 betrok, werd in 
1929, als ‘Berchmanianum’ geconstrueerd 
door de bekende architect Joseph Cuijpers 
en zijn zoon Pierre Cuypers jr.. Geduren-
de veertig jaar kregen jonge jezuïeten er 
hun opleiding. Tot voor kort was het een 
woonoord voor bejaarde mannelijke reli-
gieuzen. De Nijmeegse Universiteit had al 
lang een afspraak met de jezuïeten over 
het eerste recht van koop, die in 2013 
werd gesloten. De uiteindelijke kosten 
voor aankoop en verbouwing bedroegen 
ruim 17 miljoen euro. Het vernieuwde 
Academiegebouw Berchmanianum huis-
vest momenteel o.a. het college van be-
stuur van de Radboud Universiteit, bureau 
Bestuurlijke & Juridische Zaken, Interna-
tional Offi ce, Radboud Honours Acade-
my en Student Affairs met o.a. de Centrale 
Balie Studentenzaken. In het Berchmani-
anum vinden ook diploma-uitreikingen, 
representatieve bijeenkomsten en evene-
menten plaats.

Hoe het begon en eindigde
De voorganger van het Berchmanianum 
stond in Oudenbosch, ook wel ‘Klein 
Rome’ genoemd, onder meer vanwege de 
kopie van de monumentale Sint-Pieter, 
waarom het kleine dorp bekend is. De je-
zuïeten kochten daar in 1877 een gebouw 
voor de fi losofi eopleiding van hun studen-
ten. Deze groeide uit tot het ‘fi losofi cum 
Joannes Berchmans’, genoemd naar de 
16e-eeuwse Vlaamse jezuïet die in 1888 
heilig werd verklaard. Na 35 jaar kwam, 
door de verslechterde toestand van het 
gebouw en de behoefte aan huisvesting 
in een stad, Nijmegen in het vizier, ove-
rigens ook ‘Klein Rome’ genoemd. Daar 
had de jezuïetenorde op dat moment het 
gerenommeerde Canisiuscollege en twee 
kerken. Ordegenoot Jac. Van Ginneken 
was er sinds 1923 hoogleraar aan de pas 
gestichte katholieke universiteit. Boven-
dien beschikten enkele ordes er al over 
een studiehuis.

Schoonheid van de bouwkunst
In oktober 1926 wordt een deel van land-
goed Heyendael gekocht, dat eigendom is 
van margarinefabrikant Jurgens. De bouw 
van ‘een eigentijds en doelmatig’ studie-
huis kan beginnen, onder leiding van pa-
ter Gerard Lamers s.j.. De zoon van de 
landelijke vermaarde Pierre Cuijpers sr., 
Joseph Cuypers – voor de hand liggend 
in katholieke kring – wordt de architect, 

welke taak hij samen met zijn zoon Pierre 
uitvoert.
Beiden hebben ze uitgesproken ideeën 
over de ‘schoonheid van de bouwkunst, 
die een afspiegeling is van het ware en het 
goede’. Voor de bouw worden zowel tradi-

tionele als nieuwe, eigentijdse materialen 
gebruikt. Er is – met de uitgangspunten 
van soberheid, eenvoud en functionali-
teit – veel aandacht voor decoratieve de-
tails, zowel aan de buitenkant van het 
gebouw als in het interieur. Zo ziet men 
in de gewelfde gangen lambriseringen 
met geglazuurde stenen in warme, aard-
se en vooral groene kleuren. De kenner 
neemt in de fraaie baksteenornamentiek 
de ritmiek en beweging van de ‘Amster-
damse-schoolstijl’ van die dagen waar. In 
het huidige gebouw zijn al die elemen-
ten zorgvuldig en met veel respect voor 
het verleden in oude staat hersteld. Ook 
de kapel anno 2019 heeft in zijn nieuwe 
functie nog veel van haar oorspronkelij-
ke sobere stijl en aankleding behouden. 
Vooral de veelkleurige glas-in-loodramen 
van de bekende Joep Nicolas en de beel-
den uit het Atelier Brom geven nog iets 
van de sacrale sfeer weer. 
Bij het originele ontwerp van de tuin 
wordt er door de architecten nauwkeurig 
op toegezien, dat alles in dezelfde lijn is 
van het gebouw door evenwicht, symme-
trie en eenvoud: een moderne vertaling 
van de oude kloosterhof. 
Het leven van een gebouw wordt uitein-
delijk bepaald door zijn  bewoners. Het is 
vanzelfsprekend dat bijna de helft van het 
boek daaraan is gewijd. We maken ken-
nis met paters, broeders en fraters, welke 

Universitair paradepaard
Peter van Overbruggen

Onlangs werden we als alumni van de Radboud Universiteit Nijmegen uitgeno-
digd voor een rondgang door het prachtig gerestaureerde Berchmanianum, nu 
in gebruik als academiegebouw. Een persoonlijke impressie daarvan, vooral 
gebaseerd op het rijk geïllustreerde boek ‘Het Berchmanianum, van studiehuis 
tot academiegebouw’, volgt hieronder.

groepen onderscheiden taken én aparte 
huisvesting hebben. Want verschil moest 
er zijn, ook met de studenten-scholastie-
ken, van wie we een inkijkje in hun dage-
lijks leven krijgen. 

Bezetting en bizarre plannen
Waarvoor men na de Duitse inval van 10 
mei 1940 vreest, gebeurt ook: op 29 mei 
1942 wordt het Berchmanianum gevor-
derd en drie dagen later moet het ont-
ruimd zijn. De bijna 90 bewoners vinden 
elders in Nijmegen en in Eijsden een on-
derkomen. De ss-organisatie ‘Lebensborn’ 
bepaalt dat het fraai gelegen gebouw als 
‘Mutterheim’ ruimte moet bieden aan 
‘rassisch wertvolle’ zwangere, voorname-
lijk ongehuwde Duitse vrouwen. Arische 
vrouwen zouden in ‘Heim Gelderland’ 
rustig kunnen bevallen en hun kinderen 
zouden volgens de Nazi-ideologie worden 
opgevoed. Regeling van voogdij en adop-
tie zou in handen zijn van ‘Lebensborn’. 
Hoewel het gebouw grondig wordt aange-
past, o.a. met een kraam- en verpleegaf-
deling, zal deze instelling gelukkig nooit 
operationeel worden…
Na de oorlog gaan de ontwikkelingen 
snel. Na het herstel van het gebouw en 
een tijdelijke toename van het aantal stu-
denten, krijgt het Berchmanianum vanaf 
1967 de functie van kloosterbejaarden-
oord, niet alleen voor jezuïeten. En nu is, 
na 90 jaar, als nieuw academiegebouw 
van de Radbouduniversiteit, de oorspron-
kelijke functie van wetenschappelijk on-
derwijs hersteld.  

In het Berchmanianum loopt momenteel 
een interessante tentoonstelling over de 
90-jarige geschiedenis van het gebouw. 
Daarbij is ook materiaal te zien dat in 
2018 te voorschijn kwam bij de opgravin-
gen in de tuin. Het zijn bijzondere getui-
genissen uit het laatste oorlogsjaar, toen 
het Berchmanianum dienst deed als Ame-
rikaans oorlogshospitaal. 

Het Berchmanianum, Van studiehuis 

tot academiegebouw

ISBN 978 94 6004 393 2 

Uitgeverij Vantilt, Nijmegen. 224 blz. € 29,50

De Levensboom Waspik
22 okt. 19.45-20.45 u. St. Catharina-
dal, Zusters Norbertinessen Ooster-
hout. Maandelijkse meditatie.
06-44460207; www.delevensboom.
net

Zwanenhof Zenderen
20-25 okt. Herfst, dans en meditatie-
week. (074) 265 95 25; 
www.zwanenhof.nl
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Uw parochieblad

Met respect voor
Nel Beex-Roos

Waar we ons ook bevinden, dicht bij huis 
of wat verder weg, op heel wat plaatsen 
vinden we de nagelaten sporen, in het 
groot en in het klein. En dankzij allerlei 
hedendaagse media kunnen we zelfs in 
onze stoel daar al getuige van zijn.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de 
brandende Notre Dame in Parijs aandacht 
krijgt in het Parochieblad van de Parochie 
St. Eloy Beverwijk. ‘Het was een angst-
aanjagend beeld, de brand in de Parijse 
Notre Dame. Hoog oplaaiende vlammen 
en de langzaam afbrokkelende torenspits, 
het neerstortende dak. Een monument van 
christelijke beschaving, een heilige plek aan-
getast door het vuur. Zelfs als je niks hebt 
met het christendom dan is er nog altijd het 
verhaal van de klokkenluider. De ontroe-
rende fi lmscène van Quasimodo de gebo-
chelde (gespeeld door Anthony Quinn) met 
de beeldschone Esmeralda in zijn armen … 
En even opmerkelijk was de reactie en de 
overvloed aan toezeggingen voor fi nanciële 
steun … In dezelfde tijd gingen de kerken 
in Limmen en Amstelveen in Vlammen op. 
Ook daar na de eerste schrik een opmerke-
lijke energie om zo snel mogelijk de kerken 
weer te herstellen. Veel saamhorigheid, vrij-
gevigheid en organisatievermogen …’ Wie 
zijn hart laat spreken …
 
Wat laat de Geloofsgemeenschap Anto-
nius in Beweging, Best zien? Allereerst is 
het heel fi jn om kennis te mogen maken 
met deze uitgave en een heel herkenbaar 
gebeuren. ‘In de zomer kan ik heerlijk ge-
nieten van mijn tuin. Dat lukt mij het best 
vanuit mijn luie tuinstoel. Overdag zie ik 
hoe vogels, vlinders en bijen genieten van 
alles wat groeit en bloeit. Als het donker is, 
scharrelen vleermuizen, egels en muggen 
hun maaltje bij elkaar. Juist al die bedrij-
vigheid is voor mij een rustpunt. Werken 
in de tuin … dat schiet er bij mij nogal 
eens bij in. Als ik op mijn schommelbankje 
zit te genieten, zie ik heus wel al die plan-
ten die ik beslist niet in mijn tuin heb ge-
zet … Moet je die gekke, stekelige knoppen 
eens zien. Die moet je echt weghalen hoor, 
was het goedbedoelde advies … En op een 
dag was het weer er precies goed voor. 
Vastberaden stapte ik er op af. Verbaasd 
zag ik hoe een prachtige klapsoos zaadjes 
wiegde op een heerlijke zomerbries. Nog 
geen tel later landde er een hommel in het 
midden van de bloem. Iets heel moois en 
waardevols onder die lelijke knop. En ik 
nam me voor om mensen de tijd te gunnen 
om uit te groeien tot iets waardevols …’ 
Respectvol.

In Rondom de Lindense Toren van de Ge-
loofsgemeenschap H. Lambertus Linden 
wordt de aandacht getrokken naar een 
nieuwe tentoonstelling in Sint Agatha, 
‘Kloosters op een keerpunt’. Geopend op 3 

mei. Loopt nog tot 1 november. Ad Leijs, 
bestuurslid van de Stichting Erfgoedcen-
trum Nederlands Kloosterleven hield de le-
zing, waarna bij de ingang van de tuin de 
onthulling plaats vond van het monument, 
waarmee broeder Piet, die jarenlang de 
tuin onderhield geëerd wordt … De Neder-
landse kloosters maken een duizelingwek-
kende verandering door. Van 50.000 kloos-
terlingen in 1960 tot minder dan 4000 nu. 
Honderden kloosters hebben een nieuwe 
bestemming gekregen of zijn afgebroken. 
Het klooster bevindt zich op en keerpunt. 
De tentoonstelling belicht de betekenis van 
het kloosterleven in de afgelopen eeuwen. 
Zijn er in de toekomst nog kloosterlingen? 
Hebben ze opvolgers? Wat drijft hen? Open 
op woensdag, donderdag, vrijdag en zon-
dag van 13.00-17.00 u. Zie ook: www.
kloostersintagatha.nl  Met veel respect.

R-K. Parochie H. Norbertus, Diessen 
heeft afscheid genomen van haar pastoor 
Steven Barberien. Tijd om de balans op 
te maken. ‘Sinds maart 2014 vormen alle 
voormalige parochies uit onze gemeente sa-
men de Norbertusparochie. Fusies verlopen 
zelden zonder slag of stoot en dat geldt 
ook hier. Na vijf jaar is de vraag gerecht-
vaardigd: valt er al wat te oogsten? Ja, 
horen we links en rechts. Best even wen-
nen klinkt het op andere plekken … Onze 
koren, ieder onder leiding van hun eigen 
dirigent en ondersteund door de organisten 
blijken elkaar goed te verstaan. Enthousi-
ast luistert elk koor in haar eigen kerk de 
vieringen op, maar de verschillende koren 
werken ook prima samen.
Vrijwilligers uit de voormalige parochies 
hebben elkaar gevonden in één grote werk-
groep Van Harte. Ze blijven zieken, aan 
huis gebonden mensen hun eigen woon-
plaats bezoeken voor een bemoedigend ge-
sprek of een luisterend oor. Ze werken ook 
nauw samen aan de attenties met Kerstmis 
en Pasen en komen regelmatig samen voor 
een bezinnende bijeenkomst…’ 

Een mooie woordspeling in het Parochie-
blad van de Titus Brandsmaparochie Oss. 
‘In de jaren tachtig van de vorige eeuw ver-
loederde in Rotterdam een bepaalde buurt. 
Er was overlast van drugspanden en auto-
inbraken. Het was geen fi jn wonen meer. 
Creatieve Rotterdammers vonden een ma-
nier om de buurt weer leefbaar te maken. 
Dat werd en wordt ‘opzoomeren’ genoemd 
naar de bekende jurist en fi losoof C.W. 
Opzoomer(1821-1892), een begrip in Rot-
terdam. Jaarlijks is er een opzoomerdag. 
Gewone mensen geven dan nieuwe im-
pulsen aan de sociale vernieuwing … De 
woorden opzoomeren en zomer liggen dicht 
bij elkaar. In de zomer onderbreken we ons 
dagelijks bestaan… Door de vakantie. Vrij 
voor de verdieping van ons leven… Mis-

schien kunnen we dat ook opzoomeren 
noemen...’

Respect voor elkaar over en weer spreekt 
uit het volgende stukje in de Salvatori-
aan, Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 
Den Bosch. ‘Om de hoek van ons hofje in 
Zaltbommel aan de overkant van de straat 
staat een moskee naast de kerk als goede 
buren. In de ramadantijd was het er druk. 
Als ik op bed lag hoorde ik soms de gelui-
den van de moskeegangers… Vanuit onze 
kerk hebben we hartelijke contacten met 
onze moskee. Ik zit in een groepje, dat de 
buurtbarbecue voorbereidt en een jaarlijkse 
debatavond. Dit jaar met als thema ‘Lucht 
je hart’, over zorgen die mensen zich ma-
ken. Dit jaar herdenken we 50 jaar Marok-
kaanse migratie naar Nederland en dus 
ook naar de Bommelerwaard. De lande-
lijke tentoonstelling over dit thema komt 
naar Zaltbommel. Dan zijn er allerlei acti-
viteiten. Tot onze verrassing werd er op de 
ochtend van het Suikerfeest aan onze deur 
gebeld en aan die van onze buren: van-
uit de moskee bood een jongeman met een 
stralende lach ons en doosje met speciale 
Marokkaanse feestkoekjes aan…’ 
Een hartelijke geste.

In De Helm, uitgave van de Parochie H. 
Laurentius/H. Maria Heemskerk veel res-
pect voor dames van een speciale groep. 
‘Een mooie wenskart ontvangen bij een 
verjaardag, ziekte of rouw is voor iedereen 
fi jn, want dan weet je dat er mensen zijn 
die aan je denken en met je meeleven. In 
onze parochie zijn er dames, die deze kaar-
ten met liefde en zorg maken: de Attentie-
groep… Dit clubje komt elke twee weken 
op dinsdagochtend bij elkaar in het paro-
chiecentrum om samen aan de wenskaar-
ten te werken. Dat doen ze al heel wat ja-
ren en nog steeds met heel veel plezier. Er 
is ook nog een dame die vanuit haar huis 
een bijdrage levert. Ze is al 90 jaar, maakt 
thuis rustig haar kaarten en laat die bij 
het parochiecentrum bezorgen… De da-
mes zijn heel creatief en voor het versieren 
van kaarten hebben ze veel variaties…Het 
is prachtig dat dit werk gebeurt voor een 
mede parochiaan…’ Chapeau! 
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Op een nader af te spreken datum, tijdstip en locatie verzorgt cultuurhistoricus Eric Kolen 
zijn voordracht over Maria. Over hoe zij niet alleen Brabant, maar ook de rest van de we-
reld ‘veroverde’. Het is ongeloofl ijk hoe intens zij mensen inspireert, verwondert én soms 
ook ontroert! Hoe komt het toch?

‘Goh, ik had nooit gedacht dat deze voordracht 
mij zó zou aangrijpen!’, aldus een ietwat aange-
slagen aanwezige bij de voordracht over ‘Maria 
in Brabant en daarbuiten’. Een andere vrouw 
bij het verlaten van de zaal is ook onder de in-
druk: ‘Dat meezingen van die oude Marialied-
jes, prachtig, ik kreeg het gewoon te kwaad, 
kreeg kippenvel. Ik waande me pakweg vijftig 
jaar terug. In de tijd toen ik met mijn vijf broers 
en drie zusjes met oma -ons grutje- op zondag-
middag zuutjesaon naar het Maria-veldkapel-
leke stiefelde om er een kaorkske aon te stoke! 
Pas later, toen ze al lang dood was, hoorde ik 
van ons moeder dat ze ooit twee kiendjes had 
moeten afgeven. Goh, dan snap ik die verering 
wel.’ Maar ook de man, die ape- en apetrots 
wat voorbeelden laat zien van devotionalia, zeg 
maar de voorwerpen met een volkse, religieuze 
boodschap, is nog steeds enthousiast: ‘Zo mooi 
om er over te vertellen, ik heb krek met iemand 
afgesproken om haar collectie te bekijken, want 
ze heeft wat vragen, onder andere over de her-
komst van een bijzonder Mariabeeldje. Mis-
schien kan ik haar helpen. Prachtig toch, nie 
dan!’
 
Een goed woordje
In het Brabantse met zijn veldkapellekes, be-
devaarten en processies zijn mei en oktober dé 
Mariamaanden. In menig woning stond een Ma-
riabeeld in de huiskamer, dikwijls met een koa-
rske. Weet je nog? Desalniettemin is Maria voor 
‘de meeste gelovigen van weleer’ (..) vooral de 
Middelares, die ‘een goed woordje doet bij haar 
zoon als er iets gedaan moet worden’. Bij ziek-
tes, bij examens, bij sportgedoe…enfi n…noem 
maar op! Inleider Eric Kolen gaat eveneens in 
op achtergronden van het fenomeen ‘Maria’; 
waar komt die verering vandaan, waarom werd 
Maria ingezet als tool in het kader van de Con-
trareformatie, waarom is ‘Maria’ zo verbonden 
met wonderverhalen? Uit Lourdes, Fatima, maar 
ook uit Ommel, de Oirschotse Heilige Eijk en 
Handel. Tussendoor wordt de voordracht onder-
broken door diaserie-achtige powerpoint-presen-
taties met beelden van Maria. Van zeer dichtbij, 
maar ook van ‘all over the world’.

Maria-Sing-Along
Heb je overigens zélf herinneringen aan Ma-
ria uit jouw jeugd? Uit de allerlaatste nadagen 
van het Rijke Roomsche Leven? Breng gerust 
een Mariabeeldje mee en deel jouw verhaal met 
andere aanwezigen. Voorts streelt muziek van 
Schubert, Verdi, Mozart, Monteverdi, Bach/
Gounod, Pergolesi en Caccini je oren. Geniet bo-
vendien van ontroerende volksdevotie-uitingen. 
Van ‘O reinste der schepselen…’, ‘God groet u 
zuiv’re bloeme’ en ‘Sterre der Zee’. En, ze wor-
den nog gezongen ook, die prachtige aloude 

Ave Maria in Brabant
Nico Smit

Barmhartigheid Vught
13 okt. 10 nov. 8 dec. 10.00-
16.00 u. Zinhotel. Compas-
sieLab. (073) 657 70 44; 
www.barmhartigheid.nl

Gesprekken Eindhoven
22 sept. 10.30-12.30 u. Her-
berg. Geestelijk Hooglied Jan 
van het Kruis.
10 okt. 10.30-12.30 u. Her-
berg. Zingeving en pallia-
tieve zorg. 
(040) 242 12 63; www.
begijnhofgesprekken.nl

La Verna Amsterdam
24 sept. 22 okt. 19 nov. 
14.00-16.00 u. Hemelse 
bloempjes. Franciscaanse 
verhalen lezen. 
(020) 346 75 30; www.
stadskloosterlaverna.nl 

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

Franciscaanse beweging
18 okt. 19.30 u. Start van 
5 weekenden in Klooster 
Megen: Lieverlede, een 
bezinning op je levensweg. 
Laatste weekend17-19 april 
eindigt om 16.00 u. 
(073) 613 13 40; info@fran-
ciscaansebeweging.nl 

De Wonne Enschede
Iedere tweede zondag van 
de maand 11.30u. Zondag-
viering; daarna koffie, brood, 
soep; 13.45-15.00 u. Thema-
tische bezinning.
(053) 431 87 87; 
www.dewonne.nl

Berne Heeswijk
28 sept. 19 okt. 9 en 30 nov. 
9.30-16.00 u. Abdij. Verbin-
dend communiceren en jezelf 
blijven. (0413) 29 92 99; 
j.jansen@abdijvanberne.nl

Spiritueel Tilburg
13 okt. 10.30-13.00 u. Boer-
ke Mutsaers. Hoog sensitieve 
kinderen een last of een 
opgave? (013) 533 20 16; 
spirspectrum@gmail.com

Marialiederen. Dus, kun je nog zingen, zing 
dan mee! Ben erbij en onderga een authentieke 
en soms zelfs ontroerende beleving van dat zo 
typische Ave Maria-gevoel. In Brabant én daar-
buiten! 

Aanmelden
Wil je deze belevingsvolle Maria-presentatie bij-
wonen? Je bent van harte welkom! In de pauze 
is er koffi e of thee met iets lekkers erbij bijvoor-
beeld (Marie-biscuitjes?)

Info over de inleider
De voordracht wordt verzorgd door oud-leraar, 
programmamaker, publicist en cultureel onder-
nemer Eric Kolen, die al eerder presentaties ver-
zorgde voor de KBO, Vrouwen van Nu, heem-
kundekringen en senioren- en gepensioneer-
denverenigingen. Meer dan twintig jaar lang 
produceerde én presenteerde hij radioprogram-
ma’s als ’t Brabants Uurke en BrabantLeeft! 
voor Omroep Brabant en Klassiek met een zach-
te g voor Studio040. Zijn specialisaties, of, nog 
beter, passies? Klassieke muziek en Brabants 
cultuur-historisch erfgoed en dat in toenemende 
mate - met het afnemen der jaren - in een cul-
tuurfi losofi sche bedding.

Méér informatie? 06-54225484 of
eric.kolen@bureauerasmus.nl

Mariakapel Oisterwijksestraat, Alphen NBr
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‘‘Ik zou best eens een ommetje 
willen maken”

’’
Aanhaling-
Steken’’

Berberse spreekwoorden
uit Kabylië (Noord Afrika) vertaald door Piet Reesink. Dit keer over de leeuw.

Nico Smit

* ‘Wat voorbij is, is geen 
verleden tijd.’
J. Streefl and

* ‘Een roeping kun je niet 
bewijzen, je kunt er wel 
van getuigen.’
J. Streefl and

* ‘De opdracht van het le-
ven is hier de hemel te 
zoeken.’
Rudi Mannaerts

* ‘Waar het visioen ont-
breekt, verwildert het 
volk.’
Spreuken 29,18

* ‘Liturgie is niet zeggen 
wat je doet, maar doen wat 
je zegt.’
C. Chauvet

* ‘Geloven in God is een 
ervaring via mensen en 
door mensenhanden.’
Jozef Wissink

* ‘Ik heb een klein beetje 
nagedacht over leven na 
de dood. Het niet-weten 
neemt daarbij een grote 
plaats in.’
Stevo Akkerman

* ‘Sterven is het uitdoven 
van een lamp; niet van het 
licht.’
Rabindranath Tagore

* ‘Wat juridisch klopt, is 
niet altijd waar.’
Stevo Akkerman

* ‘Geloof is de hoop op de 
vaste grond van dingen die 
je niet kunt weten.’
Beatrice de Graaf

* ‘Ik ben niet zo belang-
rijk, maar ik doe er wel de-
gelijk toe.’
Claartje Kruijff

* ‘Alleen dwazen en doden 
veranderen nooit van ge-
dachte.’
Gelezen

* ‘Alleen met je hart kun 
je zien.’
Antoine de Saint Exupéry

Al is de leeuw al een eeuw 
lang verdwenen uit Noord 
Afrika, toch blijft hij leven 
in sommige spreekwoorden: 
Voordat je met een moeilijke 
klus begint lijkt het een leeuw, 
als je er mee klaar bent, is het 
een konijn.  

Achteraf lijkt alles gemakke-
lijk.
Een leeuw verzamelt geen 
mieren. Iemand met een goed 
karakter maakt zich niet be-
zorgd over kleinigheden. De 
Romeinen zeiden: De minimis 
non curat praetor.

Ruzie met een leeuw duurt 
één dag, ruzie met een hond 
komt elke dag terug. Ruzie 
met een eerlijk iemand die 
een open karakter heeft, duurt 
niet lang. Aan ruzie met een 
stiekemerd die achter je rug 
om handelt - zoals een hond*- 
komt geen einde.

*De hond in Noord Afrika is geen 

geliefd huisdier zoals in Neder-

land. Hij leeft buitenshuis en 

wordt beschimpt en bekogeld.


