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‘Oefening baart kunst’, moet de Nijmeegse stu-
dentenpastor John gedacht hebben toen hij het 
graf groef waarin studenten kunnen reflecteren 
en nadenken over de dood en het leven. Het 
project is voor alle studenten, van alle geloven. 
En de lichamelijke ervaring van het liggen in 
een graf, helpt schijnbaar om na te denken 
over wat nu echt belangrijk is in dit jachtige 
(studenten) leven.

Jaap Fischer zong het al in 1961: ‘Ik zoek de 
rust van een kist, van een lange houten kist. 
In een hoekje van het kerkhof, waar geen tuin-
man komt. Waar m’n botten stil verrotten en 
de tijd verstomt. Zonder drank en sigaretten, 
met wat maden en een mol. Zonder werk om 
op te letten: ik Maak m’n eigen kist wel vol. 

Het heeft allemaal iets lugubers. Dat wel. En 
misschien past het in een tijd waarin Hal-
loween de mensen meer zegt dan Allerzielen. 
Maar wat tijd en ruimte om na te denken wie 
we zijn en wat we hier doen, kan zeker geen 
kwaad.

Het gaat goed in ons land. Heel goed zelfs. Al-
thans als we de economen mogen geloven. We 
leven in een weelde en rijkdom die zijn gelijke 
in de geschiedenis niet kent. We zijn gezonder 
dan ooit, worden ouder dan ooit, zijn vrijer en 
veiliger dan ooit. Maar dit alles komt wel met 
een prijs. Het aantal mensen dat zich ongeluk-
kig voelt is, gezien de omstandigheden waarin 
we leven, belachelijk groot. Veel mensen zijn 
somber, gestresst, voelen zich buitengesloten 

of zijn gewoon eenzaam. Om over het aan-
tal studenten met burn-out verschijnselen nog 
maar te zwijgen.

Liggend in een graf dat volgens ervaringsdes-
kundigen heerlijk ruikt naar mos en bladeren, 
kunnen studenten nadenken over wat nu echt 
belangrijk is in hun leven. De materialistische 
kant? Het jachtige leven van steeds meer, meer 
meer? Consumptie, prestatie, uiterlijk vertoon? 
Of misschien toch vrienden, familie en genoeg 
is genoeg? De verhalen van ‘Gothic’ Melissa, 
die niet gelooft in een leven na de dood maar 
in het graf nadacht over haar leven, de drie 
moslimmeiden die na hun ervaring lang met 
pastor John na praatten, ik vind het even ont-
roerend als waardevol.

Jaap Fischer zingt verder: ‘Ik zoek de rust van 
een kist, van een dorre houten kist. Waar ik 
stil kan overdenken wat ik hier niet kan. Met 
een paar ogen die verdrogen in m’n hersen-
pan. Zonder ooit te hoeven eten. Zonder lach 
en zonder traan. En gerust te kunnen weten: 
ik Houd dit nachthemd altijd aan.’ Ik geef het 
toe. Toen ik hoorde van het project van pastor 
John, moest ik even slikken. Maar de moderne 
mens heeft tijd en rust nodig om stil te staan 
bij de vraag. ‘Wie ben ik en wat doe ik hier.’ 
En oefening baart kunst.

R.P.

Pastor jaagt studenten het graf in

Voor het eten

We willen dankbaar 
tot ons nemen 
wat ons de aarde bracht in 
het besef dat alle leven 
wordt gevoed 
door offerkracht. 
De aarde droeg het 
in haar schoot 
zonlicht bracht het 
rijp en groot. 
Aarde en zon 
die ons dit schenken: 
dankbaar willen we 
aan U denken.

Gebedje uit Drenthe

De landelijke en wereldpo-
litiek roert zich flink met 
massaal boerenprotest, op-
laaiende gevechten in het 
Midden-Oosten en een na-
derende Brexit. Of wordt 
het toch een remain, blij-
ven binnen de EU? Mar-
greet Spoelsta zoekt het in 
Verstillen (3.) Wederom 
aandacht voor revalidatie 
en palliatieve zorg (4,5) 
Troost (6) en Maria (8,9). 
Kapellen en bedevaarts-
plaatsen horen daarbij. 
10,11) Ook veel aandacht 
voor muziek bij de start 
van een driedelige reeks 
artikelen van Jef De Schep-
per. (16,17) en een artikel 
van Peter van Overbruggen. 
(9) Henk Peters constateert 
dat ‘het Rijke Roomse Le-
ven’ korter duurde dan fei-
telijk bekend is. De column 
van Vincent Kirkels staat 
op blz. 21 en het overzicht 
van de parochiebladen van 
Nel Beex op 22. De Roerom 
probeert overeind te blij-
ven ook al loopt door ver-
grijzing het aantal abonne-
menten terug.

Redactie 
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Voeding

Helaas moet ik mijn abon-
nement opzeggen. Mijn 
hoge leeftijd (93) en 
gezondheidssitua tie is de re-
den dat ik afscheid moet ne-
men van dit fantastische blad 
De Roerom. Jarenlang heb ik 
het blad als voeding van mijn 
ziel mogen ontvangen. Ik ben 
u dan ook dankbaar voor al 
het gebodene. Uiteraard wens 
ik u allen toe, dat het blad nog 
vele jaren overeind mag blij-
ven en wens u daarbij veel 
succes.

Briefschrijfster bij de 
redactie bekend.

Beste Peer,

Gelukkig hebben we iets van 
je gehoord en gelezen in de 
nieuwe Roerom. Want het 
leek wel of je weggaan ‘een 
het huis uitsluipen’ was. Maar 
(om het met Kopland te zeg-
gen) je bleef iemand op wie 
werd gewacht! Dit artikel was 
nodig. Je hebt verduidelijkt 
hoeveel tijd en stress het werk 
je op den duur kostte. Maar je 
drive is gebleven: ‘in het al-
ledaagse leven op momenten 
van transcendentie stoten.’ Dat 
tot uitdrukking brengen, of op-
roepen, door rituelen, muziek, 
liederen en teksten: het is ook 
mijn drive. 
Dank voor je inspiratie. De 
laatste regels van het artikel 
spelen ook in op het gedicht 
van Kopland: ‘weggaan als een 
soort van blijven.’ In ieder ge-
val hoop ik dat je straks nog 
eens bij de nieuwjaarsborrel 
zult zijn. Het ga je goed!

Joost Koopmans, Nijmegen

Bidden komt 
uit je hart, van binnen 
bidden doet 
je ook bezinnen. 
Bidden is 
een gesprek met de Heer 
zeggen soms: 
ik weet het niet meer. 
Van de stilte moet je leren 
bidden is ook mediteren. 
Bidden om 
bijstand en om kracht 
in een slapeloze nacht. 
Je bidt voor je ouders 

Abonnees van De Roerom krijgen kosteloos de digita-
le nieuwsbrief 'Opzien' van De Roerom en de Ma riën-
burgvereniging toegestuurd, als zij zich daarvoor aan-
melden via: www.deroerom.nl

Moet u het abonnement op De Roerom nog betalen, 
dan graag per ommegaande: € 35,- voor Nederland of 
€ 46,50 voor het buitenland op IBAN NL28 ABNA 0264 
8199 50. Vermeld a.u.b. uw abonnee-nummer. Zie 
adresdrager bij dit blad.

Brieven
Redactie

en ook voor je kind 
je bid voor een verre vrind. 
Je kunt niet bidden? 
Eenvoudig vragen: 
blijf bij me Heer 
in al mijn dagen. 
Want hoe vreemd 
je dat ook vindt, 
je blijft voor God 
zijn eigen kind.

Ter herinnering aan Ans 

Claassen

Opening parlementair jaar

De ‘poppenkast’ rond de ope-
ning van het parlementaire jaar 
met een rijtoer van koning en 
koningin door Den Haag; de 
aanwezigheid van veel militaire 
muziekkorpsen; veel prachtige 
paarden en het voorlezen van 
de al uitgelekte troonrede, ken-
nen we als onderdeel van de 
jaarlijkse prinsjesdag. Dat daar 
een indrukwekkende kerk-
dienst in de Grote Kerk van 
Den Haag aan vooraf gaat, is 
veel minder bekend. Dat wordt 
ook niet uitgezonden op TV. 
Deze twintigste viering werd 
ook weer georganiseerd door 
Verus (een koepel van katho-
lieke scholen) en bezocht door 
veel bewindslieden, Kamerle-
den, ambassadeurs, adviescol-
leges en vooral veel leerlingen 
van scholen uit het hele land. 
Ik had dit jaar de gelegenheid 
om bij deze feestelijke viering 
aan te sluiten. Op de achterste 
rij van een bomvolle kerk. Dat 
dan weer wel.
Naast mij zat iemand die net 
als ik vreemdeling was in dit 
Jeruzalem. Hij vreesde dat het 
niks zou worden omdat je zo’n 
massa kinderen niet stil krijgt 

en al helemaal niet tot enige 
aandacht zou kunnen over ha-
len. Die vrees leek bewaarheid te 
worden toen minister president 
Rutten de kerk binnen kwam. Ie-
dere leerling wilde met hem een 
selfie maken en dat liet hij ge-
duldig ook maar gebeuren. Maar 
toen pastoor Ad van der Helm 
met een woord van welkom de 
viering opende, gebeurde het 
wonder toch en werd het een dik 
uur lang muisstil. Het thema van 
de viering was ‘Duurzaam zor-
gen voor Gods Schepping’. Aan 
dat thema droegen de Federatie 
Arya samaj Asia, de Bahaige-
meenschap , het Humanistisch 
Verbond, de Brahmanen, Sik-
hisme, Soefi’s en Boeddhisten, 
Liberaal Joodse Gemeenschap, 
Islam en de Raad van Kerken 
met inspirerende teksten, zang 
en muziek bij. Het was een ont-
roerend uur van ons verschil-
lend zijn en van de ontdekking 
dat we tegelijkertijd zo op elkaar 
lijken. Wereldwijd. En ook in 
onze intieme drive uitgenodigd 
om verbinding te blijven zoeken 
met de Bron van Licht en Liefde. 
De parlementariërs en bewinds-
lieden werden opgeroepen geen 
zaken voor zich uit te schuiven 
waar het over de klimaatproble-
matiek gaat want waar verdeeld-
heid heerst, ligt besluiteloosheid 
op de loer. Dat kunnen we ons 
niet meer veroorloven. Wie naar 
kinderen kijkt weet dat onze be-
slissingen van vandaag (maar 
ook het gebrek daar aan ) hun 
toekomst raakt . Wij moeten nu 
zorgen dat zij toekomst hebben.
In welk een prachtig, kleurrijk 
land leven we toch!

Henk Peters, 
voorzitter De Roerom
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Margreet Spoelstra

Verstillen

Seizoenen 

Ik sprokkel late stukjes
zomer in fragmenten
geel. De lente laat ik heel.
Het schuchter groen – nog nooit
kon ik wat aarzelt breken.

Jouw geur vleugt onvergeten door het gras.
Weet jij de bomen nog? En nog
waarom het was dat ooit
de herfst begon en onze dromen
met de vogels weken?

Nee, spreek niet van de winter –
het wordt nacht – de winter wacht wel
want de tijd beweegt zich
zonder haast nu
van ons af.

Kom, sluit je ogen en vergeet
voor even alle storm, de kou
en laat het donker aan voorbije dagen
en laat de zon aan wat niet meer zal zijn.
Ik open de gordijnen.

Dan, in het strijklicht van de maan,
herken ik je
en heb ik je
nog even
lief.

Ontworteld

Traag groeiend komt de mist
uit maïs omhoog.
Stammen van verre bomen
raken verloren. En in
donkerende verte

lijken eiken weg te zweven.
Ze roepen de hemel.
Ze zoeken naar aarde
om eens in nieuw daglicht
weer stevig te staan.

Breekbaar

Nu mijn dagen smaller worden
laat mij toch
eenmaal nog

de stille stranden zien
de wijde zee
de luchten en de Ierse kust.

Nu mijn dagen kleiner worden
laat mij toch
eenmaal nog

de steile bergen zien
het schaduwlicht 
dat op de flanken rust.

Nu mijn dagen eindig worden
laat mij toch
eenmaal nog

de eerste narcis zien
het nieuwe groen
een lam een jonge mus.

Nu mijn dagen breekbaar worden
laat mij toch
eenmaal nog

laat mij toch
geef mij nog
een kus.

Scherven

diep in de ondergrond vol
van onbestaan

in wat niet is en toch
onafgebroken roept

zoek ik de scherven
van wat nooit gebroken is

zoek ik de handen
van wie nooit gekoesterd heeft

en in een zee
die nooit het strand bereikt

hoor ik mijn eigen stem
onafgebroken roepen

er is geen overkant

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 bele-
venissen, maar ook over wat haar raakt in de natuur. 
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Toen de ambulance kwam, was zij nog 
steeds zo benauwd. Ze hadden haar pols 
gevoeld. ‘Reanimatie,’ hadden ze geroe-
pen. Toen was hij ervoor gesprongen. 
‘Nee’, had hij geschreeuwd. ‘Geen reani-
matie. Dat wil ze niet.’ ‘Zij gaat dood,’ zeg 
ik, terwijl ik hem aan kijk. ‘Dat weet ik,’ 
zegt hij.

Hij pakt haar hand vast. ‘Dat weet ik,’ 
zegt hij nog net wat zachter, maar nu te-
gen haar. Zestig jaar zijn ze getrouwd. 
‘Maar we hadden al heel veel langer ver-
kering. Eerst geheim, maar later ook in 

‘Nee’, had hij geschreeuwd. ‘Geen reani-
matie. Dat wil ze niet.’

Het moet wel stil geworden zijn daarna. 
Wonderwel was ze blijven ademen. Ze 
hadden besloten om naar het ziekenhuis 
te rijden. Maar gereanimeerd hadden ze 
haar niet.
De 86-jarige vrouw was bekend met een 
herseninfarct. Vlak voor ik de trauma-
kamer ingelopen was, had ik haar status 
bekeken en de aantekeningen van de neu-
roloog gelezen. Over een sterk gestoorde 
slikreflex, over haar frequente verslikkin-

waren, maar hij was te veel in paniek ge-
weest. Daarna trof ze de vrouw blauw 
verkleurd op de grond aan. Ze had geen 
polsslag gevoeld. Ze vertelt over haar re-
flex om een reanimatie te starten, maar 
ook over haar twijfel omdat ze al zag dat 
de vrouw in een deplorabele situatie op de 
grond lag. Maar ook over de duidelijkheid 
die haar man bood, toen hij opgespron-
gen was en haar bijna aangevlogen had. 
En dat gekke moment dat het hart van de 
vrouw toch weer was gaan kloppen. De 
verwarring van het moment en het besluit 
daarop om naar het ziekenhuis te rijden.

Goede zorg in de latere en laatste levens-
fase is praten over de nabije of verdere 
toekomst, advance care planning. Maar 
daar blijft het niet bij: er is ook de ver-
plichting om deze afspraken goed te do-
cumenteren en beschikbaar te laten zijn. 
Ook de huisartsenpost moet weten wat 
wel en wat vooral niet meer hoeft, zodat 
ook in de avonden en nachten de opge-
piepte zorgverleners de zorg kunnen ver-
lenen die nodig en zinvol is. Maar vooral 
ook de zorg kunnen nalaten die zinloos of 
ongewenst is.
Het belang van dergelijke zorgdocumen-
ten wordt breed gedragen en wellicht is 
het op veel plekken al goed geregeld, toch 
hoor ik al te vaak over verdrietige casus, 
zoals reanimaties bij patiënten waar dat 
echt niet meer had gemoeten. Of een no-
deloze gang naar het ziekenhuis, waar 
die laatste rit echt voorkomen had moeten 
worden.

De dood laat zich -op een uitzondering 
na- niet plannen. Ook bij patiënten waar 
hij verwacht wordt, kan hij zich ineens 
als een donderslag bij heldere hemel aan-
bieden. Zomaar, zoals nu, hier op deze 
vroege donderdagavond in februari.

Als ik terugloop, blijkt ze gestorven te 
zijn. Zijn hoofd ligt op haar buik. Daar 
ligt ze, in een kille ziekenhuiskamer op 
een brancard vol met medische appara-
tuur. Apparatuur die tegelijkertijd het le-
ven kan redden, alsook in staat is om lij-
den te rekken. Gelukkig zijn daar lieve 
verpleegkundigen die de kamer vullen 
met de menselijkheid die dit moment ver-
dient. Maar bovenal zit daar haar man. 
Naast haar op een stoel. Al zeventig jaar 
hield hij haar vast en hij liet niet meer los. 
Ook nu, in dit laatste moment.
Dat heeft ze zo graag gewild, zijn hand 
om de hare. Niet met een infuusnaald 
erin. En ook niet hier.

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

Advance care
Sander de Hosson

het echt,’ straalt hij. Zij reageert er niet 
op. In een kringentje haar hoofd, in het 
kussen, zie ik vocht van het zweet. Ze 
ademt snel, maar reageert nergens meer 
op, zelfs niet meer op zijn stem. Ik zie dat 
het niet lang gaat duren.
Hij zit op een stoel naast haar bed op de 
Spoedeisende Hulp. Vanavond trof hij zijn 
vrouw aan naast een stoel in de eetkamer. 
Ze lag op de grond. Hij wist meteen wat 
er gebeurd was: ze had zich verslikt in de 
pap. Ze verslikte zich zo vaak sinds haar 
herseninfarct een paar maanden geleden. 
Hij verhaalt over de gebeurtenissen van 
het uur hiervoor. Hoe hij haar overeind 
had getrokken. Hoe zijn kracht te beperkt 
was om daarin te slagen. Hoe angstig ze 
gekeken had, toen ze blauw aanliep. Hoe 
ze met haar armen had gezwaaid. Hoe hij 
vervolgens zijn armen om haar heen ge-
slagen had. Hoe hij naar de telefoon ge-
wankeld was om 112 te bellen. De paniek, 
de blinde paniek die hem overmeesterde.
Toen de ambulance kwam, was zij nog 
steeds zo benauwd. Ze hadden haar pols 
gevoeld. ‘Reanimatie,’ hadden ze geroe-
pen. Toen was hij ervoor gesprongen. 

gen. De poging van de KNO-arts en de lo-
gopediste om te onderzoeken of er verbe-
teringen mogelijk waren. En uiteindelijk 
het besluit om alleen nog maar vloeibare 
en ingedikte voeding voor te schrijven. 
Een laatste aanvulling dateert van een 
maand geleden toen de huisarts had ge-
beld over haar gewichtsverlies. Ik lees een 
goed beargumenteerd besluit om verder 
geen onderzoek te doen. De thuiszorg-
verpleegkundige zou tweemaal per dag 
langskomen en vaker als dat nodig was. 
En ze zou niet meer gereanimeerd worden 
en ook niet beademd. Terecht, met een 
dergelijk ernstig neurologisch lijden, zou 
dat medisch zinloos zijn.

De ambulanceverpleegkundige hijgt na 
met een koffie. We spreken het na en vin-
den elkaar in het beschrijven van het pro-
bleem. Hier ontbrak goede documenta-
tie over wat eigenlijk duidelijk was: een 
desastreus ziektebeeld met een slechte 
prognose. En de broodnodige informatie 
over wat ze wel en niet meer had gewild. 
Ze vertelt dat ze zeker specifiek gevraagd 
had aan de man of er afspraken gemaakt 

(© Foto: Shutterstock)
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Nabij blijven

Het is juni 2013 als Daan Theeuwes met 
zijn scooter valt. Omdat hij met zijn hoofd 
net onder de helm heel hard in aanra-
king komt met een betonnen paaltje, 

reiken valt, maar niet hier in Nederland. 
Zo komt Daan een jaar na het ongeval in 
het Shepherd Center in Atlanta (Amerika) 
terecht. Er volgt een zeer intensieve reva-
lidatieperiode van vijf uur per dag, vaak 
ook in het weekeinde, gelukkig met zeer 
goede resultaten. Na negen maanden kan 
Daan weer naar huis. Adriaan Theeuwes, 
de vader van Daan geeft aan hoe ontroe-
rend dat moment is: ‘Alle vrienden en fa-
milie wachtten ons op en Daan kwam lo-
pend achter zijn karretje met bagage door 
de deuren op Schiphol. Hij kon zijn rech-
terarm en -hand ondersteunend gebruiken, 
sprak weer twee talen, was wel wat traag. 
We hadden nooit gedacht dat Daan zo ver 
zou komen.’

Een nieuw centrum
Vanaf dat moment zet vader Adriaan zich 
enorm in om ook hier in Nederland zo’n 
centrum van de grond te krijgen. Voor 
hem geldt dat meer jongeren de kans 
moeten krijgen om met behulp van inten-
sieve revalidatie weer redelijk zelfstandig 
te functioneren. Geen gewoon revalida-
tiecentrum, maar een met zeer intensieve 
behandelingen van minstens vijf uur per 
dag. Hij krijgt hulp van het VU Medisch 
Centrum, het AMC (nu UMC Amsterdam) 
en van diverse deskundigen. En zo komt 
er in Woerden het nieuwe revalidatiecen-
trum, ‘Het Daan Theeuwes Centrum’ spe-
ciaal voor jongeren met hersenletsel Hier 
krijgen ze vijf volle uren per dag zeer 
intensive medische revalidatie en net zo 

Samen op pad
Nel Beex-Roos

Per jaar krijgen er in Nederland 400 à 600 jonge mensen tussen 16 en 35 jaar 
zeer ernstig hersenletsel. Soms als gevolg van een ongeluk, soms is een ziek-
te de oorzaak. Wat doe je dan? Voor een ouderpaar alle reden om voor deze 
groep een eigen revalidatiecentrum hier in Nederland in het leven te roepen. 

lang als aantoonbaar relevante vooruit-
gang wordt gerealiseerd in het hervinden 
van functies, zelfstandigheid en levens-
kwaliteit. 

Met HandicapNL
Dan ontstaat er een heel mooi iets: Het 
Centrum en HandicapNL hebben elkaar 
gevonden, omdat Daan opmerkt: ‘Na het 
revalidatiecentrum begint een nieuw ge-
vecht om terug te keren in de samenleving. 
Zonder mijn familie en vrienden had ik 
het niet gered.’ We mogen en moeten be-
denken dat het letsel niet alleen de jon-
gere treft, maar ook de hele familie, alle 
vrienden en collega’s. In de praktijk blijkt 
bovendien, dat steun van familie en vrien-
den wonderen verricht en eigenlijk ook 
onmisbaar is. Zo ontstaat het Familie- en 
Vriendenprogramma: Vanaf het eerste be-
gin naasten informeren, inspireren, mo-
tiveren en sterken om zo goed mogelijk 
met de nieuwe situatie om te gaan. Voor 
de jongere met hersenletsel is het belang-
rijk, dat hij/zij steun uit zijn/haar omge-
ving krijgt en blijft houden. Zeker bij de 
invulling van het verdere leven. Familie 
en vrienden krijgen alle support die nodig 
is bij het verwerken, accepteren en sterk te 
staan in deze nieuwe situatie. 

Uniek
Het programma omvat o.a. psychologische 
begeleiding, workshops, kennis- en inspi-
ratiesessies voor zowel familie als vrien-
den van de revalidant. Uniek is dat ieder-
een na de revalidatieperiode nog drie jaar 
hulp kan krijgen van een persoonlijk be-
geleider, die de revalidant en familie nog 
drie jaar ondersteunt bij financiële en juri-
dische zaken. En daarnaast hulp biedt bij 
het vinden van werk, voortzetting van de 
studie, het vinden van een geschikte wo-
ning en psychologische begeleiding geeft. 
Het Familie- en Vriendenprogramma is 
wereldwijd uniek en wordt gevolgd door 
een aantal toonaangevende buitenlandse 
revalidatiecentra, waaronder het Shepherd 
Center in Atlanta. 
Natuurlijk mag je bewondering hebben, 
dat er zo goed voor een bepaalde doel-
groep gezorgd wordt. Ik heb eveneens 
grote bewondering voor alle familieleden, 
vrienden en collega’s die een jongere met 
hersenletsel nabij blijven. 

Daan temidden van zijn vrienden

loopt hij zwaar hersenletsel op. Aan de 
ouders wordt zelfs meegedeeld, dat Daan 
misschien wel een kasplantje zou kun-
nen worden. Maar Daan ontwaakt uit 
de coma en overleeft ook de nodige ope-
raties. Daarom gaan de ouders door en 
wordt Daan behandeld in een revalida-
tiecentrum. Na 36 weken is Daan uitbe-
handeld. Toch kan hij dan nog steeds niet 
zelfstandig lopen en ook zijn rechterarm 
en -hand niet gebruiken. Dat ziet er dus 
niet erg hoopvol uit. Daan loopt zelfs gro-
te kans de rest van zijn verdere leven in 
een verpleeghuis te moeten doorbrengen. 
Er zijn echter specialisten die de ouders 
vertellen dat er veel meer met Daan te be-
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…wat houden we dan over? 
dit misschien: 

dat de liefde als glans én broosheid 
tevoorschijn komt

het nieuwe testament kent een mooi
beeld voor geborgenheid: dat je naam 

is geschreven in de palm van Gods hand

je bent omringt door een kring van intimi, 
dichtbij, huid op huid 

zíj zijn die palm

hoe fragiel jij nu ook bent en
hoe onthand en verdrietig

de ‘jouwen’ zich ook voelen;
jullie band is een broos spektakel

van genegenheid en verbondenheid

Met enige regelmaat schrijf ik een brief of een 
kaart aan iemand die ernstig ziek is. Wat schrijf je 

dan? Wat schrijf je als ‘beterschap’ als goede wens 
niet meer in aanmerking komt? 

Als er geen uitzicht op genezing is, is medele-
ven niet eenvoudig te verwoorden. De schrij-
ver/schrijfster van de kaart wil meestal meer 
dan alleen een teken van leven geven. Bij voor-
keur moet de groet en de boodschap ook bete-
kenisvol zijn voor degene die de kaart ontvangt. 
De schrijver of schrijfster hoopt dat oprechte 
betrokkenheid en welgemeende belangstelling 
ook zo ervaren wordt bij de ontvanger.
De zoektocht naar goede woorden begint met 
een aanvaarding van de situatie van de zieke, 
waarmee de schrijver eerst bij zichzelf uitkomt. 
Wat zou ik van de situatie vinden als ik zo ziek 
was? Hoe zou ik reageren? Zou ik dapper zijn, 
of bang, of opstandig, of eerder ontkennend? 
Hoe kan ik verbindende woorden schrijven als 
mijn angsten mij eerder van de situatie wil-
len weghouden? Lukt het mij dan nog de juiste 
woorden bij de situatie vinden?

Betekenisvolle woorden zijn idealiter ook troos-
tend. Cornelis Verhoeven omschreef troost als 
de omweg naar de aanvaarding. Dat is raak ge-
typeerd, maar er speelt nog iets anders. Troost 
is er ook als de zieke niet alleen maar als zieke 
wordt benaderd, maar herkent en aangesproken 
wordt als de persoon die hij of zij altijd geweest 
is. Betekenisvolle woorden tillen de zieke voor 
een moment uit de situatie van ziek-zijn. 
In zijn boek Contouren van God wijst de Til-
burgse theoloog Wiel Logister erop dat het uit-
maakt wanneer je in je denken en spreken het 
begrip ‘concept’ gebruikt of het begrip ‘meta-
foor’. De respectievelijke begrippen leiden naar 
verschillende ervaringen van de werkelijkheid. 
Concepten brengen bij elkaar, vatten samen en 
leggen verband tussen het een en ander. Meta-
foren brengen letterlijk verder, tillen over gren-
zen heen, openen nieuwe perspectieven. 

Het slechtnieuwsgesprek dat de ernstige zieke 
met de dokter heeft zal een gesprek zijn dat ge-

domineerd wordt door het concept. Het is aan 
de zieke om aansluiting te vinden bij betekenis-
volle metaforen om tegenwicht te bieden aan de 
medische concepten. Hulp en aandacht van de 
omgeving, en ook van de geestelijk verzorger 
als die in beeld is, zijn daarbij onontbeerlijk. 
Troosten is ook: helpen betekenis geven, onge-
acht of iemand gelovig is, niet-gelovig of het ei-
genlijk niet zo goed weet. 

Veel klassieke christelijke beelden, die niet per 
se bijbels zijn, maar eerder aanslibsels in de 
tijd, zijn nu theologische kreupelhout en kun-
nen niet meer troosten. Mensen struikelen er-
over of gaan er aan voorbij, omdat die beelden 
hun overtuigingskracht hebben verloren. 

Wie zijn arm naar boven uitstrekt en meent in 
de sterrenhemel het levensmysterie aan te wij-
zen, kijkt in de verkeerde richting. Niet in het 
punt aan de hemel, maar in de wijzende mens 
zelf ligt het levensmysterie. De kruisdood van 
Jezus heeft daarom een diepere betekenis. Het 
ontvouwt zich als een symbool waarin het mys-
terie van het leven zich volledig in een mensen-
leven inweeft en zo het menselijke een plaats 
geeft, maar ook overstijgt.

Rob van der Zwan

Over troost

Boskapel Nijmegen
23 okt. 20.00-22.00 u. Bos-
kapel. Taede Smedes: Het 
leven als wondermooi. (024) 
377 69 68; www.boskapel.nl 

Barmhartigheid Vught
7 febr. 19.00-22.00 u. Zinho-
tel. Passie voor Compassie.
(073) 657 70 44;
www.barmhartigheid.nl

Gesprekken Eindhoven
17 nov.10.30 u.-12.30 u. Her-
berg. Tango met God? 
(040) 242 12 63; www.
begijnhofgesprekken.nl

La Verna Amsterdam
19 okt. 2 en 16 nov. 14.00-
16.30 u. Vergeef ons onze 
schuld, zoals ook wij… (020) 
346 75 30; www.stadskloos 
terlaverna.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 weekend 17-19 april 
eindigt om 16.00 u. (073) 
613 13 40; 
info@franciscaanse
beweging.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
22 okt. 20.00 u. Abdij. Inlei-
ding in de Kabbala. (0413) 
29 92 99;
j.jansen@abdijvanberne.nl 

Spiritueel Tilburg
17 nov. (Let op)13.30-16.00 
u. Boerke Mutsaers. Out of 
the mind. (013) 533 20 16; 
spirspectrum@gmail.com

Casella Hilversum
29 nov. 17.00 u.-1 dec. 16.00 
u. Meeleven. 06-42340142; 
www.casella.nl
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Gedicht Gedacht... ook onderweg
Redactie

Iedere maand neemt De Roerom enkele teksten en beelden op welke zijn ingestuurd 
of door de redactie ergens aangetroffen zoals nu op de Oude Dijk in Tilburg tussen 
Schouwburg en Concertzaal.

Wie in mijn hart woont

Wie in mijn hart woont
laat ik niet meer gaan.
Wie toch vertrekken moet
zal ik niet vergeten.

En altijd wil ik bidden
ieder weer te mogen zien 
die door het deurtje van 
mijn hart is in en uitgegaan.

Er staat geschreven dat 
een mens uit eeuwigheid
bestaat, geen mens verloren
gaat al is hij dan gestorven.

Wie wil het wagen lieve 
wetten te weerspreken?
Wie in mijn hart woont
laat ik niet meer gaan.

Ine Verhoeven

Les feuilles mortes

Hoe vaak heb ik de herfst al bezongen,
Les feuilles mortes zien verdorren in het zand,
hoe vaak heb ik al ritselend gewandeld
in ‘t gouden bos, door sterfte overmand?

Hoe vaak heb ik de vogels zien verdwijnen,
in snelle vlucht zien gaan naar ergensland,
hoe vaak heb ik met heimwee in mijn dagen
kastanjes opgeraapt en ze gepeld met noeste hand? 

Hoe vaak heb ik gekeken naar de spinnen
die het leven roven met hun web van zij,
hoe vaak was ik verwonderd om de schimmels
uit de grond? De geuren van verdorring blijven bij. 

Hoe vaak heb ik gehoopt op ‘t eeuwig leven,
geloofd in God - en dan weer even niet,
hoe vaak heb ik gebeden bij een grafzerk, 
memoires opgehaald aan mooiheid of verdriet?

Ik hang de was op, ruik de frisheid van het land
en ‘k weet het weer: ons lot ligt in Gods hand. 
De herfst is mooi en zal dat altijd zijn,
de dood bestaat maar ons krijgt hij niet klein. 

Ine Verhoeven

De droom van het lied

Diep in mijn hart zingt een lied
het is een lied voor God en mooie alle mensen
het is een lied van vrede en van lief
het is een lied dat ik de wereld toe zou wensen

Diep in mijn hart zingt een lied
een lied van hoop en van geloof en van vertrouwen
een lied van zachtheid, van verheugen en van goed
een lied van mensen om Gods wereld óp te bouwen

Diep in mijn hart zingt een lied
het is een lied dat van de vogels is gestolen
het is een lied dat van de bomen is geplukt
het is een lied waarmee ik door Gods land wil dolen

Diep in mijn hart zingt een lied
een lied van woorden om te troosten en te minnen
een lied van klanken van vergeving en van feest
een lied van mensen die de dag met God beginnen

Diep in mijn hart zingt een lied
het is een lied voor God en mooie alle mensen
het is een lied van vrede en van lief
het is een lied dat ik de wereld toe zou wensen.

Ine Verhoeven

Tilburgs Mysterie

Je hebt ze vast wel eens 
gezien: de drie pinguïnach-
tige beelden met daarin een 
klein tv-schermpje op de 
trap tussen de schouwburg 
en de concertzaal naar de 
Oude Dijk. Een kunstwerk 
voorstellend drie Zusters van 
Liefde, genaamd Zusters in 
Staal van Judith Kuijpers. Het 
monument is een eerbetoon 
aan de duizenden vrouwen 
die sinds 1832 als Zusters 
van Liefde belangeloos hun 
ziel en zaligheid hebben 
gegeven aan het werken in 
de verzorging, verpleging, 
onderwijs en missiewerk. Op 
de beeldschermpjes in de 
nonnenkappen kun je foto’s 
bekijken over hoe ze geleefd 
en gewerkt hebben in Til-
burg maar al gauw in heel 
Nederland en later wereld-
wijd. Tot op de dag van van-
daag is de congregatie van 
de Zusters van Liefde ook in 
ons land uitermate beteke-
nisvol bezig door projecten 
te ondersteunen voor meest 
kwetsbare medemensen.
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Van calvinisten en katholieken
Vaak wordt gevonden dat Nederland een 
calvinistisch land is en men praat elkaar 
daarover dan ook vaak na. Ik heb daar-
bij altijd mijn vraagtekens gezet. Zo was 
direct na de reformatie slechts een klein 
deel van de bevolking overgegaan naar de 
nieuwe godsdienst, totdat op last van de 
overheid de kerken in handen kwamen 
van de aanhangers van de reformatie en 
dat waren in ons land de calvinisten. De 
katholieken gingen ondergronds, mochten 
later in schuilkerken hun vieringen hou-
den (tegen betaling van zgn. recognitie-
gelden) en als de plaatselijke pastoor over-
ging naar het calvinisme, gingen zijn pa-
rochianen veelal ook mee, zij het schoor-
voetend. Maar als zo’n pastoor vast bleef 
houden aan de oude religie, ontstond er 
een rooms-katholieke enclave te midden 
van calvinistisch gebied. Vooral in Noord-
Holland waren en zijn er veel dorpen die 
katholiek waren en zijn. Bekend is dat Vo-
lendam een zeer rooms dorp is, maar ook 
in de steden waren velen het katholicisme 
trouw gebleven. In ons land zijn er altijd 
meer katholieken dan calvinisten geweest 
en dat is nog zo. Dat geldt natuurlijk voor 
Brabant en Limburg, maar ook voor grote 
delen van Noord- en Zuid-Holland, voor 
Gelderland en Overijssel en Utrecht en bij-
voorbeeld voor Sint Nicolaasga in Fries-
land. Het gaat er nu niet om om allerlei 
details weer te geven.

Maria in Holland 
Echt Rooms-Katholiek zijn de processies, 
boven de grote rivieren tot voor kort ver-
boden, met uitzondering van de Sint Jan’s 
processie in Laren, die de eeuwen door is 
gedoogd. Als het dan over dat Nederland 
met een ‘harde G’ gaat kennen we diverse 
bedevaartsplaatsen waarbij Maria een rol 
speelt. Zo is het heiligdom in Heiloo van 
Onze Lieve Vrouw ter Nood inmiddels de 
drukst bezochte Maria bedevaartsplaats 
van ons land. Maar er zijn ook andere 
plekken, gewijd aan Maria. Zo is er Onze 
Lieve Vrouw van Haarlem,  Onze Lieve 
Vrouw van Eiteren in IJsselstein, Onze 
Lieve Vrouw op de Keins in Keins (NH), 
Onze Lieve Vrouw, moeder van smarten in 
Rotterdam, Maria van Schiedam en Maria 
van Hoorn. Met deze laatste Ivoren Toren 
wil ik u graag nader kennis laten maken. 
Dat doe ik aan de hand van een boekje 
dat is geschreven door Jan Piet van der 
Knaap z.g.

Mariaverering in Hoorn
In 1373 werd een Mariabeeld na een drei-
gende overstroming vanuit Scharwoude in 
veiligheid gebracht in Hoorn in de Grote 
Kerk: Onze Lieve Vrouw van Scharwou-
de. Dat was het eerste Mariabeeld in deze 
stad. Het is er helaas niet meer. Ruim een 

eeuw later kregen molenaar Claes Gerae-
rdts en zijn vrouw in Hoorn een verschij-
ning van Maria en daaruit ontstond uit-
eindelijk een verering van een Mariabeeld 
dat wonderbaarlijk veel leek op diezelfde 
verschijning. Het beeld werd geplaatst in 
de Maria- of Vrouwekerk (nu: Noorder-
kerk) in Hoorn en de stad werd een bede-
vaartsplaats. De Mariaverering nam een 
grote vlucht en zorgde ook voor ruime 
inkomsten van pelgrims, zodat de kerk 
flink kon worden vergroot en ook dat er 
her en der in de stad Mariakapellen en 
diverse Mariakloosters ontstonden, inclu-
sief veelvuldige processies. Maar er was 
een keerzijde: aflatenhandel, wangedrag 
van priesters en nonnen en vervolging 
van ‘ketters’, aanhangers van nieuwe reli-
gieuze stromingen. Zo werden in 1535 in 
Hoorn vijf wederdopers ter dood gebracht 
door verdrinking in de haven. In 1570 
verdween het Mariabeeld uit de Noorder-
kerk, waarschijnlijk in veiligheid gebracht 
door vrome katholieken. Echter: al eer-
der, in 1470, was een piëta gemaakt: Onze 
Lieve Vrouw ter Nood Gods, of ‘Maria van 
Hoorn’ (Hollandse school, wellicht uit 
Hoorn zelf). Waar dit beeld aanvankelijk 
heeft gestaan, is niet bekend, maar het 
kwam uiteindelijk terecht in de schuil-
kerk De drie tulpen, in een zijstraatje van 
de hoofdstraat De Grote Noord, het Ach-
terom. Deze kerk werd bediend door de 
franciscanen. 

Zusters van liefde
Aan het beeld werden wonderbaarlijke 
genezingen toegeschreven, maar toen er 
aan De Grote Noord in 1882 een grote 
R.-K. kerk werd gebouwd, toegewijd aan 
Sint Cyriacus en St. Franciscus (bijge-
naamd de Koepelkerk), kreeg het beeld 
daar geen plek. Het werd neergezet in het 
Hoornse klooster van de zusters van liefde 
uit Tilburg, een beetje verscholen in een 
donkere gang. Het bleef evenwel vereerd 
worden door de katholieke bevolking, de 
gewone mensen en de gevestigde Hoornse 
families. In 1918 werd ontdekt dat er in de 
17e en 18e eeuw nog veel meer miraculeu-
ze genezingen aan het beeld waren toege-
schreven. Toen de zusters uit hun klooster 
verhuisden, kwam het beeld in de pastorie 
van de Koepelkerk terecht: het was ern-
stig verwaarloosd en diende gerestaureerd 
te worden. Verscheidene pastoors vonden 
het beeld maar lelijk en wilden er eigen-
lijk van af. Totdat in 1936 pastoor Van de 
Wiel bij wat gerommel in de kast waarop 
het beeld stond, dit gevaarte bijna op zijn 
hoofd kreeg. ‘Sorry Maria’ zou hij hebben 
geroepen en hij liet het beeld opknappen 
en in de meimaand van dat jaar werd spe-
ciale viering tot ‘herstel van de hulde aan 
Onze Lieve Vrouw van Hoorn’ gehouden. 
Uiteindelijk is het (weer in de meimaand, 

op 15 mei) in 1939 ‘geïntroniseerd’ in de 
Mariakapel van de Koepelkerk. In de oor-
logsjaren nam de verering sterk toe. Na 
die jaren is de Mariakapel voorzien van 
schilderingen, o.a. over de genoemde mi-
rakels, gemaakt door Willem Schermer. 
Ook daarna zijn diverse wonderen aan 
Maria van Hoorn toegeschreven en wordt 
er veelvuldig gebeden in de kapel, al of 
niet via het intentieboek met vele duizen-
den, soms ontroerende oproepen om steun 
van Maria of dankbetuigingen.

In onze dagen
De datum van 15 mei is nog steeds de dag 
van het feest van Maria van Hoorn. Het 
wordt ook echt gevierd. En sinds 2007 is 
er een nieuwe wonderbaarlijke episode 
aan toegevoegd: op een veiling in New 
York werd het beeld uit de Noorderkerk 
aangekocht en gebracht naar het Westfries 
Museum in Hoorn. Het was op de een of 
andere manier toch bewaard gebleven 
en opgedoken. Het staat in volle glorie te 
pronken in het museum. De stad Hoorn 
is sowieso een bezoek waard en als u er 
dan toch bent, stap dan eens binnen in 
de Koepelkerk. De stad is bekend om zijn 
jaarlijkse lappendag op de derde maandag 
in augustus als afsluiting van de tiendaag-
se kermis, een eeuwenoude traditie. Maar 
de traditie van Maria van Hoorn is nog 
ouder en leeft nog steeds.

Nico Smit

Maria van Hoorn

Maria van Hoorn (© Foto: Westfries Museum)
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Zingen is dubbel bidden
Al eeuwen lang is muziek wezenlijk on-
derdeel van culturen en religies, over de 
hele wereld. In de oud-testamentische 
Psalmen klinkt de echo van de stem van 
God. Hij spreekt ook in het bazuingeschal 
vanaf de berg Sinaï. Door harp- en citer-
spel wijken de boze gedachten van koning 
Saul. David zingt dansend voor de ark van 
God, onder begeleiding van allerlei instru-
menten. Bij het volk van Israël worden 
mensen door God Zelf aangewezen om 
tijdens de eredienst de zang te verzorgen. 
In het Nieuwe Testament horen we veel 
minder over muziek, al schrijft de apostel 
Paulus aan de Efesiërs: ‘Spreekt tot elkaar 
in psalmen, lofzangen en geestelijke lie-
deren.’ Ook Sint Franciscus had behoefte 
aan muziek. Toen hij in het jaar 1225 ziek 
in bed lag, vroeg hij op een avond aan 
een broeder om een citer te halen en voor 
hem ‘een passende muziek’ te spelen als 
troost voor zijn broeder Lichaam. Maar 
Augustinus is de kerkvader die het meest 
over muziek heeft geschreven. Van hem 
is de uitspraak bekend: ‘Zingen is dub-
bel bidden’. Dat is een mooie gedachte 
en misschien ook wel een aansporing om 
meer te zingen.

Traditie van 1000 jaar
De ouderen onder ons zijn vertrouwd 
met het gregoriaans, de oudste katholieke 
kerkzang. Mijn eerste gregoriaans zong 
ik, meer dan 60 jaar geleden, boven op 
het oksaal van mijn parochiekerk in Nue-
nen. Het was misschien niet direct de in-
houd of de betekenis die mij raakte, maar 
wel de sfeer en toon van de gezangen die 
indruk maakte en dat is voor velen nog 
steeds zo, tot op de dag van vandaag. Het 
gregoriaans ontleent zijn naam aan paus 
Gregorius de Grote. Meer dan duizend 
jaar zijn de bloknoten gezongen in kerken 
en kloosters, tot in de 20e eeuw. Het Fran-
se monnikenklooster van Solesmes bracht 
het gregoriaans opnieuw tot leven aan het 
begin van de vorige eeuw. En zoals we op 
onze vakanties de middeleeuwse kathe-
dralen en de vroeg-christelijke mozaïeken 
bewonderen, zo kunnen we ook hier en 
nu nog steeds gregoriaanse gezangen ho-
ren die meer dan duizend jaar oud zijn. 

Van Latijn naar volkstaal
Eeuwenlang gingen gelovigen trouw naar 
de mis, maar er was weinig verband tus-
sen wat er voorin aan het altaar gebeurde 
en aan de andere kant het ‘volk’. Daar 
kwam in de jaren zestig verandering in. 

De volkstaal werd ingevoerd en de kerk-
gangers werden van afstandelijke bijwo-
ners tot meevierders van de mis. Het gre-
goriaans kwam bij de afgedankte kerkelij-
ke rariteiten terecht. Nederlandse liederen 
van o.a. Huub Oosterhuis en Floris van 
der Putt, werden gaandeweg steeds beter 
meegezongen.

Troostrijke muziek
Hoe zit het met het gregoriaans? Als je 
vroeger - op vakantie in het buitenland 
- een mis bijwoonde, was de kans groot 
dat je voluit het Credo en andere latijnse 
gezangen kon meezingen. Het gaf je het 
gevoel, dat je tot een universele wereld-
kerk behoort. Intussen is het gregoriaans 
geen vanzelfsprekend bindmiddel meer 
van de wereldwijde geloofsgemeenschap. 

De cultuurhistoricus Hélène Nolthenius 
hoorde in het gregoriaans de echo van de 
Eeuwigheid. Deze muziek mensen kan 
optillen naar een hoger plan. Ik denk aan 
het Salve Regina dat Gerard van Maasak-
kers bezingt en dat gaat over jaarlijkse 
processie van Valkenswaard naar Han-
del, die hij vroeger al langs zijn ouderlijk 
huis in Nuenen voorbij zag trekken. De 
bedevaartgangers hadden niet alleen bla-
ren onder hun voeten maar zongen zich 
ook de blaren op hun tong. Zo krijg je een 
gemeenschapsgevoel en zo houd je het 
samen vol. Ik denk ook aan de uitvaart-
vieringen waarin mensen afscheid nemen 
met lievelingsmuziek van de gestorvene. 
Als we zelf niet meer kunnen zingen, dan 
kan een lied op de lippen van anderen ons 
dragen naar het hemelse Jeruzalem, bij 
de klanken van bijvoorbeeld het In Para-
disum. Bij alle hoogte- en dieptepunten in 
je leven, een doop, huwelijk, een uitvaart 
kan een melodie je immense troost geven, 
waarbij woorden tekort zouden schieten.
Zingen kan je dus ook kracht geven. Toen 
Nelson Mandela, tot 25 geleden, op Rob-
beneiland gevangen zat, was daar muziek 
en zang verboden. Het blanke bewind 
dacht hiermee het geloof in bevrijding te 
kunnen onderdrukken en het moreel van 
mensen te kunnen breken. Liederen geven 
steun aan mensen om het vol te houden. 
Ook in de vernietigingskampen hield men 
elkaar op de been met muziek en zang.

Herman Finkers
Muziek is de tweede, innerlijke taal van 
de mens; daarmee kan hij ten diepste ui-
ten wat hij voelt, wat hij bedoelt. Bij de 
vieringen zingen we samen, misschien 
wel met de stem van een kraai of van een 
nachtegaal, het maakt niet uit. Protes-
tanten zingen over het algemeen in hun 
vieringen wat luider en met meer overtui-
ging dan wij, katholieken. Hoe dan ook, 
de eredienst is nog steeds de gelegenheid 
waarbij iedereen kan en mag zingen. Een 
van de grote pleitbezorgers van het grego-
riaans is Herman Finkers. Hij heeft al vele 
malen kerken vol gekregen met zijn Missa 
in Mysterium. Het kerkvolk, waaronder 
ook jongeren, neemt daarbij actief deel 
aan de uitvoering van het gregoriaans. 
Dat gregoriaans heeft intussen weliswaar 
meer verleden dan dat het toekomst heeft, 
maar een ding is voor mij zeker: als de 
kerkgemeenschap niet langer zingt, is de 
ziel eruit. 

Peter van Overbruggen

Muziek tussen Hemel en Aarde 

Van oudsher is 22 november de naam- en feestdag van Sint Cecilia, de patro-
nes is van de muziek. Veel (kerk)koren en muziekgezelschappen vieren rond-
om deze dag een feestje. Ook gregoriaanse koren. Maar wat zegt die oude gre-
goriaanse zang vandaag nog? 

Beeld St. Cecilia H. Clemenskerk Nuenen 

(© Foto: Petra van Laarhoven)

Krona Uden
Steeds wisselende tentoonstellingen. 
(0413) 26 34 31; 
www.museumvoor
religieuzekunst.nl 
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Henk Peters

Heel veel kruizen en kapellen

Particulier initiatief
In Brabant heeft Paul Spapens 500 kapel-
len geïnventariseerd (zie de boekrecensie 
in De Roerom van september 2019), maar 
Limburg spant de kroon met 3000 kruizen 
en kapellen. Dat zijn allemaal kleine be-
devaartsoorden, die tot stand zijn gebracht 
door buurtschappen of particulieren en 
ze zijn lang niet allemaal vanuit de kerk 
tot stand zijn gekomen. Een aantal is on-
der kerkelijk beheer gebracht; een aantal 
is in eigendom van de mensen waar de 
grond van is waarop ze staan. In België en 
Duitsland is in de gebieden waar de Re-
formatie geen (grote) rol heeft gespeeld de 
situatie hetzelfde als in Limburg. Het volk 
kiest zijn eigen weg voor zijn geloofsbe-
leving ook als dat door het Instituut kerk 
niet wordt gefaciliteerd.

Religieus erfgoed
Op alle plekken waar voor kerkgebouwen 
een nieuwe bestemming in overweging 
moet worden genomen, blijken mensen 
last te hebben van een emotionele weer-
stand omdat men op die plekken lief en 
leed heeft gevierd en vorm gegeven. Het 
is weer de beleving die de doorslag geeft. 
Men voelt zich er emotioneel geaard en 
daarom ontworteld als sloop dreigt of een 
niet religieuze bestemming volgt. En dat 
geldt in minstens zo grote mate ook voor 
de kapellen en pelgrimsoorden. Toch, bij 
de discussie over religieus erfgoed worden 
ze nog te weinig betrokken .

Ze brengen mensen samen
‘De kapellen en pelgrimsoorden maken 
ook deel uit van de Brabantse eigenheid 
omdat het beheer ervan een grote betrok-
kenheid laat zien. De beheerders zijn lo-
kaal betrokken. Aan het onderhoud doen 
veel verschillende mensen mee, nadruk-
kelijk ook zij die niet kerkelijk zijn. Hier-
door kunnen kapellen en pelgrimsoorden 
een actieve rol spelen in de nieuwe vor-
men van spiritualiteit, rituelen en dergelij-
ke. Het zijn monumenten van vroomheid 
die door de samenleving worden gekoes-
terd. Ze brengen mensen samen.’

Coöperatie
Daarom roept Paul Spapens bestuurders, 
beheerders en kerkbesturen op om ook 
voor de Pelgrimsoorden en kapellen de 
handen in een te slaan. Dat is een stap die 
past bij de Brabantse eigenheid. Want sa-
menwerken zit Brabanders in de genen; 
het heeft Brabant groot gemaakt zoals de 
Boerenbond en Philips met de kennisregio 
Eindhoven. Nergens zijn zoveel zorgcoö-
peraties als in Brabant. De zorg voor ons 
religieus erfgoed moeten we ook op die 
manier vorm geven. Voor informatie en 
voor wie zich wil aansluiten: 
paulspapens@home.nl

Hasseltse kapel

Hasseltse kapel Tilburg, meimaand, kaarsjes, snoep, kinderen, volk, 5 mei 2019 (© Foto’s: Paul Spapens)

Oecumene Den Bosch
10 nov. 00.00-23.59 u. 
Willibrordzondag. Thema: 
Uit Liefde voor God. 
(073) 737 00 26;
www.oecumene.nl 

Open Deur
Thema okt.: Rembrandt.
(079) 362 86 28 (8.30-12.30 u.); 
www.open-deur.nl

Klooster Wittem
20 okt. 12.30-16.00 u. Klooster-
bibliotheek. Taxatiedag. Tussen 
Kunst en Devotie. (043) 450 17 41; 
www.kloosterwittem.nl

Titus Brandsma Nijmegen
15 nov. en 13 dec. 16.00 u. In de ruimte 
van de psalmen:  psalm  45 (nov.) en 
psalm 49 (dec.). (024) 360 24 21; 
www.titusbrandsmamemorial.nl
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Twee werelden
Al in de Bijbel kunnen we lezen dat het 
gewone volk en de Schriftgeleerden in ver-
schillende werelden leven en ook niet op 
één lijn zitten. Het volk wil Jezus aanra-
ken en vraagt van hem geen theologische 
uiteenzetting maar wil dat hij hen geneest 
van ziekte en ongemak; of een herkansing 
geeft waar ze zijn vastgelopen; of ze wil-
len enkel door hem gezien worden en dat 
is iets anders dan beoordeeld worden. Wat 
de gelovigen vragen aan Jezus is zo inge-
wikkeld niet. Hun vraag is basaal. En wat 
Jezus hen biedt is geen theologie maar 
zijn gelijkenissen uit het leven gegrepen 
over zaaien en oogsten, over vissen of een 
verloren gelopen kind. De Schriftgeleer-
den zien met afkeuring en hoofdschud-
dend aan hoe oppervlakkig de geloofshon-
ger van het volk is. Enkel gebaseerd op 
gevoelens van onzekerheid, angst, tussen 
hoop en vrees maar ook dankbaarheid. 
Tussen de wereld van de Schriftgeleerden 
en van volk is een verschil in geloofsbe-
leving. Aan de ene kant de ratio, het ver-
stand en aan de andere kant het gevoel, 
de intuïtie.
 
Als thuis komen
Luc van Hilst, de pastoor van het bede-
vaartsoort van Scherpenheuvel, verklaart 
vanuit dat verschil de geweldige aantrek-
kingskracht van bedevaartsoorden en ka-
pelletjes . Jezus, zoon van God, gaat de 
verbeelding van een menselijke maat te 
boven. Maria zijn moeder is daarentegen 
een toegankelijke vrouw en moeder, en 
dat spreekt wel tot onze verbeelding. Een 
moeder hebben we allemaal. Maria ap-
pelleert aan de wens van gelovigen om 
gehoord te worden, en gezien. Niet be-
oordeeld en nooit veroordeeld omdat een 
moeder haar kinderen nooit veroordeeld 
en niet in de steek laat. Het rolmodel ook 
van vrouwen en moeders die hun kin-
deren moeten loslaten. Dat heeft zij ook 
gemoeten. Ze levert geen theologische 
hoogstandjes maar geeft wel het gevoel 
zonder voorwaarden vooraf dat je altijd 
bij haar welkom bent. Het is een soort van 
thuis komen. Je hoeft niet te voldoen aan 
een examen of opleidingsniveau; niet te 
voldoen aan rang of stand. Zoals je bent 
ben je goed. Welkom als je hoog kerke-
lijk bent en even welkom als je het met 
de kerk wel even gehad hebt. Geen hoge 
drempel voor de deur want die is door 
de honderdduizenden voeten ver genoeg 
weggesleten.

Zonder toelatingsexamen
En eigenlijk geeft het geen pas dat de 
Schriftgeleerden onder ons voor die ge-
loofsbeleving van het volk de neus op ha-
len. Zeggen dat het maar half werk is. Dat 
je zonder grondige scholing eigenlijk niet 

volwaardig geloven kunt. Vanuit een ker-
kelijk perspectief gezien is het misschien 
niet verkeerd aan je geloof ook woorden 
te kunnen geven. Maar dat is gelukkig 
geen voorwaarde om bij Maria op verhaal 
te kunnen komen. En dat hebben hon-
derdduizenden gelovigen feilloos begre-
pen. En zijn we met al die conciliediscus-
sies en concilierapporten geloofsbeleving 
niet te veel gaan rationaliseren? Hordes 
kerkvolk wordt er niet warm of koud van.

Bedevaartsoorden
Het volk is haar eigen plekken blijven 
zoeken om spiritueel op krachten te ko-
men. Naast de Zoete Moeder van Den 
Bosch in de St. Janskathedraal, hebben we 
o.a. Maria bedevaartsoorden in Handel, de 
Hasseltse Kapel in Tilburg, de heilige Eik 

Henk Peters

Scherpenheuvel

in Oirschot, de Maria Ommegang in Ber-
gen op Zoom, Mariapelgrimsoord in Om-
mel, de kapel van O.L. Vrouw ter Nood 
in Tilburg of in Katwijk bij Cuyk. En wie 
kent niet de icoon van Onze Lieve Vrouw 
van Altijddurende Bijstand in veel huizen 
en kerken. Vanuit Brabant trekken we ook 
naar Kevelaer in Duitsland en Scherpen-
heuvel in België. Maria zit ingebakken in 
onze manier van geloven. Via haar maken 
we contact met het hemelse.

Bedevaartplaats Scherpenheuvel (B)

trekt jaarlijks  800.000 bezoekers.

Petrus en Paulus Tilburg
25 okt.10.30 u. Pauluszaal. Begin-
nerscursus Bijbels Hebreeuws. (013) 
467 05 80; www.parochiedegoede
herder.nl/petrusenpauluskerk
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Aan het einde van de bezinningsochtend 
besloot mgr. Gerard de Korte met een 
korte reflectie op het gekozen thema. De 
‘religieuze sprakeloosheid’ klonk uit zijn 
mond als een vaker terugkerende zorg. 
Maar eerst liet René Hornikx ons enkele 
ervaringsverhalen lezen en in een ‘korte 
zoemsessie’ ontdekken welke gelaagdheid 
of niveaus van taal men daarin kan ont-
dekken. En vooral hoe het religieuze daar-
bij een rol speelt. Misschien dat daarbij 
ook nog de woorden van Bluyssen mee-
zoemden, want voor deze ‘spirituele den-
ker’ lag de betekenis van woorden vaak 
verborgen in het wit tussen de regels. Pas-
toraal theoloog dr. Henk Meeuws sprak 
vervolgens bevlogen vanuit eigen pasto-
rale en diaconale ervaringen. 

God is lucht
Bij de inleiding op het thema verwees 
René Hornikx naar de oorspronkelijk in-
tentie van het symposium. Het zou een 
vervolg moeten zijn op het voorgaande 
symposium over de spiritualiteit van bis-
schop Jan Bluyssen met de titel: ‘God 
is lucht voor mij’. Zonder lucht kan een 
mens immers niet leven, en zo is God 
nodig voor je geestelijk leven. Maar het 
spreken over God is een lastige zaak. Er 
is bij velen verlegenheid om over hun ge-
loof te spreken en dus een religieuze spra-
keloosheid, het thema van die dag. Men 
heeft geen kennis (meer) van de taal van 
de kerk. Als voornaamste oorzaak hier-
van werd verwezen naar het wegvallen 
van het cultuurchristendom. Het was ook 
mgr. De Korte opgevallen dat katholieken 

in een diaspora-situatie eerder en gemak-
kelijker over hun geloof spreken dan in 
Brabant, waar het R.-K.-geloof tot de alge-
mene cultuur behoort (behoorde).

Nieuwe taal
Voor anderen betekent religieuze sprake-
loosheid dat ze zich niet (meer) in staat 
voelen hun geloof onder woorden te bren-
gen. Ze zijn op zoek naar nieuwe ver-
woordingen voor hun religiositeit. En dan 
vooral op momenten dat ze aan grenzen 
van het leven komen: geboorte, ziekte, 
ontslag, sterven, promotie op het werk. 
Pastorale werkers zouden mensen woor-
den aan kunnen reiken die hun diepste 
gevoelens raken. 
Maar religieuze sprakeloosheid heeft ook 
een positieve kant. Juist omdat de ge-
heimen van het leven nooit helemaal in 
woorden te vatten zijn en geloven ook een 
mystieke kant heeft, juist daarom maakt 
het mysterie dat een mens sprakeloos 
wordt. 

Gelaagdheid in de taal
Het doel van het symposium was: inzicht 
krijgen in de gelaagdheid of niveaus van 
religieuze taal. Die zijn nodig om met el-
kaar te spreken als gelovigen. Of, zoals 
Oosterhuis schrijft: ‘Spreken is hache-
lijk: iemand keert zich af, valt in de rede, 
verstaat niet, praat er over heen. Dood 
zwijgen. Woorden genezen en verwon-
den, bouwen op en zaaien verwarring. 
Woorden houden mijn leven open, zijn 
een vergezicht, het woord vrede bijvoor-
beeld, of het woord god, of de naam van 

een andere mens, of een woord ontneemt 
mij alle hoop. Zolang de mensen woorden 
spreken, zolang wij voor elkaar bestaan: 
dat is hetzelfde.’ Er zijn in dat verband 
twee manieren van spreken, twee niveaus 
van taal.

Eerste en tweede taal
Dit eerste taal is die van de heldere be-
grippen, objectieve informatie. Er staat 
wat er staat, een gesloten geheel. Als het 
gaat over liefde en leven, God en mens, is 
deze manier van spreken ontoereikend. Je 
spreekt in geleende woorden.
Er is een tweede taal, diep onder de eerste 
verborgen. De taal die kinderen als eerste 
spreken, weerloos en kwetsbaar. De taal 
van wat in woorden niet is te vatten, niet 
te bewijzen. De taal van ontroering: “Ik 
vind je lief.” Tweede taal verbindt, zoekt 
gemeenschap. Ze kan zich enkel uiten via 
verhalen, beelden, symbolen, mythe. 

Water voor de vis en lucht voor de mens
Henk Meeuws schetste wat voorafgaat aan 
het spreken met mensen aan de rand van 
de samenleving: een weefsel van daden, 
een praxis. Lucht behoort tot onze natuur-
lijke habitat; je bent je er pas van bewust, 
als de lucht niet zuiver is of ontbreekt. 
Zo is van oudsher religie in Brabant: een 
onbewust gegeven. In die habitat raken 
mensen thuis: godsdienstige gewoonten, 
tradities, rituelen, kerkgang. Als religiosi-
teit, als ‘geloven’ primair een kwestie van 
‘doen’ is, dan is het begrijpelijk dat, als 
mensen deze religieuze praxis achter zich 
laten, de religieuze sprakeloosheid toe-
slaat: er is niets meer om over te praten. 
Maar we kunnen aan religieuze sprake-
loosheid voorbij komen door ontvanke-
lijkheid voor menselijke bekommernis om 
elkaar.

Natuurlijk verbonden!
Henk Meeuws liet verhalen horen over 
mensen die een ander spontaan te hulp 
schoten in noodsituaties. Hun daden, hun 
niet calculerende ‘praxis’ zijn veelzeg-
gend, nog vóórdat een woord gesproken 
is. Is voor de motivatie van dit handelen 
een religieus interpretatiekader nodig? In 
de moderne, ‘verlichte’ opvatting is reli-
gie iets dat in de mens zelf zit. En in het 
handelen ligt het heilige. Niet (direct) de 
heiligheid van degenen die zich bekom-
meren om medemensen in nood of dood, 
maar de heiligheid van de mens met wie 
zij in relatie staan. En die relatie is ‘reli-
gieus’. Zo kunnen we dus aan religieuze 
sprakeloosheid voorbij komen: door ont-
vankelijk te zijn voor en te vertrouwen 
op, te geloven in de heiligheid van ele-
mentaire verbondenheid met onze mede-
mensen, met name met onze medemens 
in nood.

Peter van Overbruggen

De sprakeloosheid voorbij

Het was drie jaar geleden (2016) dat in Gerwen een symposium plaatsvond 
over de spiritualiteit van bisschop Jan Bluyssen. Tijd voor een vervolg, zo 
dacht men bij het Centrum voor Pastorale Toerusting Zuidoost Brabant. Zo’n 
vijftig priesters, pastoraal werkers en anderszins kerkbetrokkenen gingen op 
maandagochtend 23 september - vooral luisterend - op zoek naar de ‘gelaagd-
heid in het alledaagse (religieuze) spreken’. 

Glas-in-loodraam St. Clemens Gerwen (© Foto: Petra van Laarhoven)
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Naar verwachting?
Om erachter te komen hoe deelnemers be-
zoekers van deze ochtend hadden beleefd, 
heb ik enkele gevraagd naar hun ervarin-
gen. Tot slot volgen hier hun reacties.

Eucharistie is diaconie en omgekeerd
“Mij viel op dat bisschop De Korte sprak 
over cultuurchristendom en cultuurchris-
tenen. West-Europa en ook Amerika kent 
een geschiedenis vanuit het joods-chris-
telijk denken en het handelen, de praxis, 
komt hieruit voort: naastenliefde, goed 
zijn voor een ander, elkaar helpen, done-
ren aan goede doelen, inzet voor gehandi-
capten, armen, enz. 
Het katholieke geloof was vroeger van-
zelfsprekend: door de week en zondags 
naar de kerk, het volgen van de riten en 
gebruiken in de kerk. Het katholicisme is 
erg gericht op het visuele, terwijl het pro-
testantisme van oudsher gericht is op het 
Woord, de Bijbel. Dankzij de oecumene 
leren de katholieken van de protestanten 
en andersom. Nu mogen de katholieken 
ook uit de Bijbel lezen en de protestanten 
werken meer met symbolen als de Paas-
kaars in hun liturgie.
Vroeger ging men elke zondag naar de 
kerk. Vandaag de dag val je op als je op 
zondag naar de kerk gaat. De laatste jaren 
is een sterke ontkerkelijking gaande in 
West-Europa en met name in Nederland. 
Dit betekent niet dat men niet meer gelo-
vig of religieus is. De huidige katholieken 
zijn volgens mgr. De Korte eerder religi-
euze humanisten dan christenen. Bijbelse 
verhalen, noties worden niet meer gekend 
of herkend. 
De eredienst is volgens mgr. De Korte eu-
charistie: dienst aan God en daarbij hoort 
ook diaconie: dienst aan de mensen. De 
grote vraag is volgens De Korte: komen 
wij in actie omdat wij mens zijn of omdat 
wij uit de joods-christelijke cultuur ko-
men?”

Een inspirerend geheel
“De sfeer, de ambiance had een hoog 
Bluyssen-gehalte (zijn naam viel ook her-
haaldelijk) en die sfeer veranderde niet 
toen bisschop De Korte aanhaakte. Dat 
heb ik met instemming geproefd. Verder 
de herbevestiging van de overtuiging dat 
eucharistie en diaconie een onlosmake-
lijke Siamese tweeling zijn en sprakeloos 
spreken. (…) Tot slot de reactie van de In-
diase priester van wie De Korte vertelde: 
“Hoezo de kerk in Nederland dood? Zie 
eens wat er aan stille diaconie gebeurt.”

Een leerzame ochtend
“Ik wist niet wat ik moest verwachten 
tussen allemaal ervaren ouderen in het 
vak. De drie verhalen die ons aangereikt 
werden tijdens het symposium ‘De spra-

keloosheid voorbij’ gaven drie totaal ver-
schillende ervaringen van sprakeloosheid 
weer. Personen die door anderen geraakt 
werden en daardoor van hun stuk ge-
bracht. Of een nieuw inzicht zagen of 
woordeloos warmte, genegenheid, aan-
dacht kregen. Dit zijn allemaal religieuze 
ervaringen. Ze komen plotseling op je 
pad. Je vindt er geen woorden voor. En zo 
zijn er vele momenten in het leven, zo-
wel voor jongeren als ouderen. Wat me 
opgevallen is dat de sprekers de sprake-
loosheid zoeken in het handelen en het 
contact zoeken met je naaste, wie het ook 
is. En dus handelen vanuit de mens die 
vraagt. En niet van bovenaf zeggen, zo 
moeten we dit of dat doen om religieus of 
gelovig te zijn. De gekozen werkwijze bij 
het symposium was overigens alleen maar 
’toehoren’: ik zou meer in gesprek gaan 
met elkaar. Voor mijzelf is het een leerza-
me ochtend geweest.

Een geslaagd symposium
“Ik vond het een geslaagd symposium. De 
thematiek houdt ons allen bezig, is rele-
vant, stelt fundamentele vragen bij ons 
communiceren als kerk. René Hornikx 
bracht zijn verhaal op bevlogen wijze. Het 
onderscheid tussen “eerste en tweede taal” 
was bij de meesten denk ik wel bekend, 
maar heel goed om het weer eens op te 
frissen.
Geloofstaal is de taal van dichters en pro-
feten, een heel andere taal dan de bereke-
nende taal waarin doorgaans gecommu-

niceerd wordt. Wat me daarvan vooral is 
bijgebleven is: blijf verhalen vertellen en 
luisteren naar de verhalen van anderen, 
waar vaak veel meer religiositeit in door-
klinkt dan we op het eerste gehoor besef-
fen. Ik probeer dat mee te nemen in mijn 
pastorale praktijk, met name ook naar 
kinderen en gezinspastoraat.
De bijdrage van Henk Meeuws vond ik 
erg boeiend. Kern van zijn verhaal was, is 
m.i., dat ‘God gebeurt’ in intermenselijk 
handelen. De voorbeelden die hij aanreik-
te, lieten dat treffend zien. Waar mensen 
boven zichzelf uitstijgen (Afrikaanse jon-
geman, chauffeur, Kolbe) komt God aan 
het licht. Maar pas op met het (te) snel 
goddelijke etiketten plakken; dat zou wel 
eens vervreemdend kunnen werken. 
De diaconie als vindplaats van wat heilig 
is: daarmee krijgt de diaconie in de kerk 
de plaats die het verdient. Geen uitvloei-
sel van liturgie, maar een eigen weg tot de 
godsontmoeting. 
Wat ik niet hoorde (ik heb het niet echt 
gemist, maar dacht er later aan) is de zorg 
voor de aarde, het besef dat wij schepse-
len zijn te midden van medeschepselen, 
en dat dat voor heel veel (niet kerkse) 
mensen een belangrijke bron van religio-
si teit is. Hebben we daar als kerk (vol-
doende) aandacht voor of zijn we vooral 
een “mensenclub”?
De bisschop - fijn dat hij uitgenodigd en 
aanwezig was - gaf een bondige en tref-
fende reactie. 
De Gerwense St. Clemenskerk was een 
mooie en geschikte ruimte; het onthaal 
met koffie en afsluiting met lunch “Bra-
bants gastvrij.” 
Markant is, dat je bij dit soort zinvolle bij-
eenkomsten vaak dezelfde mensen tegen-
komt en anderen nooit...”

Zenden, ontvangen en uitwisselen
Wat ik persoonlijk miste in de boeiende 
presentaties was een idee over nieuwe 
taal, die nodig is om oude (kerk)begrip-
pen aan mensen duidelijk te maken en 
hen te inspireren. Ook jammer dat het uit-
sluitend eenrichtingsverkeer was: zenden 
en ‘sprakeloos’ ontvangen, maar zonder 
dialoog of interactie. Een vervolg is zeker 
wenselijk, wat mij betreft met een dagvul-
lend thema.

Mgr. Gerard de Korte (© Foto: Petra van Laarhoven)

Hooge Berkt 
In overleg na een kennismakings-
gesprek. Contemplatieve retraite 
van minimaal 4 dagen, maximaal 
10 dagen in De Gemeenschap De 
Hooge Berkt met dagelijkse deskun-
dige begeleiding. (0497) 55 17 20; 
www.hoogeberkt.nl 
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Waarover ging het?
In de toelichting schreef de organisatie 
van de wedstrijd, dat de Bijbel te boek 
staat als een ‘goed verhaal’. Maar er zijn 
ook genoeg ‘lastige’ passages, met patriar-
chale trekken, tijdgebonden voorstellingen 
en teksten die overlopen van wraaklust 
en geweld. Deelnemers konden een preek 
schrijven over één van de volgende bijbel-
fragmenten:
l Psalm 139: 19-22 - De passage die start 

met: ‘God, breng de zondaars om’
l Matteüs 23: 27-33 – Jezus scheldt tegen-

standers uit voor ‘witgepleisterde graven’
l Handelingen 5: 1-11 - Zowel Ananias als 

Saffira vallen na hun bedrog dood neer.

De opdracht was om een originele, min of 
meer persoonlijke preek of overdenking 
te schrijven van maximaal 700 woorden 
die recht doet aan de gekozen bijbeltekst. 
Men kon de bijbeltekst verdedigen, weer-
spreken of anderszins verwerken.
De jury, o.a. bestaande uit Monic Slinger-
land (chef Opinie Trouw) heeft op 17 sep-
tember tijdens het Preekfestival te Amers-
foort uit 6 genomineerden (van 200 in-
zendingen) twee prijswinnaars gekozen. 
Mijn inzending ging over de passage uit 
Matteüs 23 en volgt hieronder.

Het lastige verhaal van Matteüs
We leven in een twittertijdperk. Op soci-
ale media ventileren mensen ongezouten 
hun mening. Sterker nog, oordelen en ook 
beledigingen gaan wereldwijd de ruimte 
in, ze gaan ‘viral’ zoals dat heet. Soms 
zonder afzender en zonder een concrete 
bestemming, maar vaker nog recht op de 
man of vrouw af. Ook wereldleiders en 
politieke kopstukken laten zich niet on-
betuigd. De vraag is: wie wordt hier beter 
van? De zender? De ontvanger?

In de Bijbel lezen we ook vaak taal die er 
niet om liegt. Als Jezus door de schriftge-
leerden ervan wordt beschuldigd, dat hij 
de joodse wetten niet naleeft en de sab-
bath niet respecteert, barst hij los. Ik ben 
niet gekomen om de wet af te schaffen, 
maar om haar te vervolmaken. Hij kaatst 
hun de bal terug in regelrechte twittertaal: 
Huichelaars, witgepleisterde graven, de 
mens is er niet voor de sabbath, maar de 
sabbath voor de mens! 

Rake en oprechte woorden spreekt Jezus 
hier. Taal die mij raakt, mag ik wel zeg-
gen. Want juist deze woorden brachten 
me in een flits terug naar mijn middelbare 

schooltijd, meer dan vijftig jaar geleden. 
Ik herinnerde me dat ik die heftige bij-
belwoorden uit Matteüs destijds gekozen 
had om er een opstel over te schrijven. 
Het ging over formalisme, over regels die 
mensen houvast kunnen geven, maar die 
ook een beperking, een knellend keurslijf 
kunnen zijn. In mijn puberale overmoed 
schreef ik een betoog, gericht tegen gezag-
hebbers die wel een mooie boodschap ver-
kondigen, maar die zelf niet waarmaken. 
Ongetwijfeld was het indirect ook bedoeld 
voor een enkele leraar, die me minder lag. 
Of die de schone schijn ophield, dacht ik 
toen. Al gold dat – achteraf bezien – niet 
voor mijn docent Nederlands, die mijn 
schrijfopdracht met een 9 beloonde. 

Ik verwees in mijn opstel van destijds 
naar oud-testamentische profeten als Jes-
aja en Jeremia, die hun afschuw kenbaar 
maakten over uiterlijke vormen die niet 
spoorden met de innerlijke gesteldheid. 
Uit hun eigen mond lieten zij God twitte-
ren: Ik ben uw offers zat, de wierook walgt 
mij. En zo gaat nu ook Jezus tekeer tegen 
het farizeïsme van hen die een voorbeeld-
functie hebben. Is dit de Jezus zoals we 
die - in woorden en daden - gewoonlijk 
uit de Schriften kennen? Is dit dezelfde 
mild oordelende man die voorstelt om 
kwaad niet met kwaad te vergelden, als 
hij zegt: Er staat geschreven oog om oog en 
tand om tand. Maar ik zeg jullie, dat wie 
jullie op de rechterwang slaat je de linker-
wang moet toekeren. En nu gebruikt hij 
zelf verbaal geweld om anderen de oren te 
wassen? 

In onze democratie discussiëren we open-
lijk over vrijheid van meningsuiting. On-
der het mom van deze vrijheid claimen 
we het recht om te mogen en kunnen 
zeggen wat we willen, te pas en te on-
pas. Velen maken er gretig gebruik van. 
We ‘eisen’ respect. Alsof je dat niet eerst 
zou moeten verdienen. Woorden zijn ook 
vaak ons wapen, maar we weten niet pre-
cies wat ze bij anderen kunnen aanrich-
ten. Misschien is het juist beter om op tijd 
te zwijgen. En om pas te spreken als het 
echt nodig is. Ik geloof dat Jezus dat laat-
ste nu precies op het goede moment doet. 
Onoprechtheid, juist bij mensen die een 
voorbeeld moeten zijn, vraagt om een di-
recte aanpak. Zeker als deze leiders hun 
onwaarachtige regeltjes aan anderen wil-
len opleggen. Dat vraagt om een weer-
woord, een stevige correctie. Hij prikt 
door hun schijnheiligheid heen. 

Moeten we Jezus’ voorbeeld volgen? In-
derdaad, je moet er wel lef voor hebben 
om je stem te verheffen tegen politieke of 
religieuze machthebbers die kadaverdis-
cipline eisen. Die zwakken nog zwakker 
maken door hen te dwingen niet zichzelf 
te zijn. Die het denken en eigen geweten 
willen uitschakelen. Harde taal is soms 
dus nodig. Maar helpt het? En wie wordt 
er beter van? Tot ‘de huichelaars’ zal de 
boodschap niet doordringen. Het rijk der 
hemelen, dat ze dachten te verdienen, zul-
len ze in Jezus’ ogen nooit binnengaan. 
In dat opzicht zijn ze door hem afgeschre-
ven. Ze hadden zich tijdens hun leven 
al rijk gerekend. Maar de dood is achter 
hun witgepleisterde façade ingetreden. 
Logisch dat er van hen geen weerwoord 
meer komt. Maar ook wij, de ontvangers 
van deze openbare les, zijn sprakeloos. De 
harde taal van Jezus raakt ook ons, recht 
in het hart.

Peter van Overbruggen

Een lastig verhaal

In de zomer van 2019 organiseerde Liberaalchristendom.nl een preekschrijf-
wedstrijd. Er werden bijna 200 preken ingestuurd, door theologen en niet-
theologen. In die laatste hoedanigheid zond ik mijn ‘preek’ in over één van de 
drie gegeven bijbelpassages die bekend staan als ‘lastig’.

Marcel, Maurice, Modest & Theo. Hilde Hermans, 

2015. Museum Jan Heestershuis Schijndel 

(© Foto: Peter van Overbruggen)

Klooster Zwolle
Elke derde zondag van de maand, 
20 okt,17 nov, 15 dec van 10.00-
11.00 u. Backstage aan de hand van 
sociale media. Voor jongeren van 
11-15 jaar. (038) 425 44 06; 
www.kloosterzwolle.nl
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Met gradaties in somberte constateren ge-
lovige beleidsmakers zowel als het volk 
Gods, dat de betrokkenheid van de bemin-
de gelovigen bij het kerkelijk leven nog 
sterker afneemt dan we al vreesden. Kerk-
gangers zijn grijs en ouder van dagen; 
jongeren zie je niet of nauwelijks. Dopen 
zijn zeldzaam; eerste communie en vorm-
sel brengt steeds minder kandidaten in 
de benen; huwelijken bij hoge uitzonde-
ring en ook kerkelijke uitvaarten worden 
steeds zeldzamer.

Het  Roomse Leven
En we herinneren ons nog allemaal hoe 
anders het was in onze jeugd. Iedereen ie-
dere zondag naar de kerk voor de mis en 
vaak nog het lof. Ook door de week wa-
ren er missen die van school uit bezocht 
werden. Er werd gebiecht, gedoopt, naar 
eerste communie werd uitgekeken en het 
vormsel werd toegediend op een doorde-
weekse namiddag omdat er op zondag 
eenvoudig geen ruimte  was voor ook nog 
een lange vormsel viering. Trouwen en 
uitvaarten kwamen niet voor als de kerk 
er niet aan te pas kwam. Volop kloosters 
van allerlei merken en religieuzen zicht-
baar en tot in de haarvaten van de samen-
leving in de weer voor de emancipatie van 
de katholieken. Zo was het katholieke le-
ven. Geloven zonder betrokkenheid van 

de kerk konden we ons niet voorstellen. 
En onze ouders en grootouders hadden 
het precies zo mee gemaakt. Zo zijn we 
geloof en kerk normaal gaan vinden. We 
weten niet beter.

Slechts een eeuw geschiedenis
En wij realiseren ons niet dat we het dan 
hebben over een kerkelijk leven van maar 
een eeuw uit de geschiedenis van de kerk 
tussen grofweg 1850 en 1950. Het is de 
eeuw dat kloosters op kwamen als pad-
denstoelen in de herfst. Ordes als Benedic-
tijnen, Franciscanen, Jezuïeten, domini-
canen, karmelieten ontstonden in de mid-
deleeuwen. Maar de honderden congrega-
ties voor onderwijs, ziekenzorg, ontwik-
kelingswerk zijn ontstaan in de 19e  en 
de 20e  eeuw. In diezelfde periode zijn we 
in ieder gehucht, in ieder dorp en iedere 
stadswijk ook kerken gaan bouwen. Er 
was een plotselinge opleving van kerkelijk 
leven waar iedereen toen aan mee wilde 
doen.

Vervreemding
Het is niet voor niks dat paus Johannes 
XXIII een concilie bij elkaar riep, want 
er zat sinds de verlichting een omslag in 
dat kerkelijk leven aan te komen. Er kwa-
men scheurtjes in dat bastion van een 
eeuw met het Rijke Roomse Leven. En bij 

Henk Peters

Zijn we vergeten wat normaal was?

elk concilie is er ook weer een tijd van 
verwarring. De kerkelijke praktijk wordt 
tegen het licht gehouden en we gaan op-
nieuw formuleren hoe de leer verstaan 
moet worden en hoe de beleving ervan 
moet worden vorm gegeven. En altijd is 
er dan ook een grote groep die constateert 
‘Waar de geleerden, de concilievaders het 
allemaal over hebben weet ik niet, maar 
over mijn geloof hebben ze het in ieder 
geval niet’ en gaat vervolgens een eigen 
weg.

Weer terug op aarde
We beginnen kerkelijk langzamerhand 
weer normaal te doen. Groeistuipen trek-
ken weg. De eeuw van het Rijke Roomse 
Leven is één eeuw uit twintig eeuwen 
kerkgeschiedenis. Daarvoor waren we niet 
zo kerkelijk. Wel religieus en wel vermoe-
dend dat er meer was tussen hemel en 
aarde. En ook op zoek naar wie of wat er 
achter het wonder van het leven zit. Volop 
bedevaarten en veel devotionalia. En zoals 
altijd toen en nu: Schriftgeleerden die van 
de geloofspraktijk theorie maakten en een 
volk Gods dat als een kudde schapen naar 
plekken zocht waar ze zich (geestelijk) 
konden voeden. En dat waren voor lang 
niet iedereen de plekken die de clerus hen 
wees.  

Tekening: Harrie Beex
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Jef De Schepper

Zingend geloven 1: Zingen in de kerk

Welke rol zang gespeeld heeft in de eerste 
eeuwen van het christendom is niet duide-
lijk. Die was waarschijnlijk zeer beperkt, 
zoals in de joodse synagoge die eerder een 
leerhuis was en pas na de verwoesting 
van de tempel van Jeruzalem iets van de 
muzikale traditie daarvan overnam. Toch 
kan het reciterend zingen van bijbeltek-
sten daar al begonnen zijn en ook het zin-
gen van psalmen. Waarschijnlijk hoorden 
daar korte interventies van de gemeen-
schap bij zoals ‘Amen’ en ‘alleluia’. De be-
schrijving die Paulus geeft van bijeenkom-
sten in Korinthe (1 Kor 14) geeft een beeld 
van vrij rumoerige bijeenkomsten met 
extatisch ‘profeteren’, spreken in onver-
staanbare talen en zingen van psalmen. 
Al vrij vroeg ontstaan eigen christelijke 
hymnen die door de hele gemeenschap 
samen gezongen werden. De bekendste is 
het ‘Gloria in excelsis’, oorspronkelijk een 
Griekse hymne van vóór de derde eeuw. 
Na de publieke aanvaarding van het chris-
telijk geloof en zijn verheffing tot staats-
godsdienst, worden de liturgische vierin-
gen stilaan feestelijker en krijgen zangers 
en koren een grotere rol. Daarnaast ont-
staat een groot aantal hymnen die be-
stemd waren voor zang door de hele ge-
meenschap. Vooral Ambrosius (339-397), 
bisschop van Milaan, heeft veel hymnen 
geschreven ter lering en vorming van 
zijn gelovigen. Augustinus, leerling en 
groot bewonderaar van Ambrosius, waar-

schuwde nochtans tegen te mooi zingen. 
Volgens hem kon zang zo verleidelijk zijn 
dat het gevaarlijk werd: het zou de luiste-
raar afleiden en op slechte ideeën kunnen 
brengen. Hij vond daarom dat zang zo 
eentonig mogelijk moest zijn. 

Gregoriaans
Het resultaat van deze creatieve periode 
vinden we in de Westerse kerk terug in 
het Gregoriaans, zoals het na enkele eeu-
wen wordt vastgelegd door Paus Grego-
rius, terwijl de Oosterse kerken hun eigen 
weg gaan. In het Gregoriaans zien we een 
uitgebreid gamma van muziekvormen: 
zingend reciteren van bijbelteksten en ge-
beden door solisten (o.a. priesters), een-
voudige acclamaties voor de hele gemeen-
schap bij lezingen, gebeden en litanieën, 
kunstige muzikale uitwerkingen voor 
koor van acclamaties zoals het Kyrie elei-
son en vaste onderdelen van de viering, 
zoals opening, tussenzang tussen de le-
zingen, offerzang en communiezang die 
samen het graduale vormen. Opvallend is 
hierbij het ontbreken van instrumentale 
begeleiding. Instrumentale muziek werd 
geassociëerd met heidense rituelen en pro-
fane feesten. In een latere tijd ontstaan 
schitterende sologezangen, zoals het Ex-
sultet in de paasnacht en breeduitgespon-
nen vocalises bij de alleluia. Interessant 
is dat op deze vocalises ook weer teksten 
gezet worden, waardoor nieuwe gezangen 

ontstaan, bijvoorbeeld de paashymne Vic-
timae Paschali laudes . De ontwikkelin-
gen zijn een spel tussen klank en woord, 
waarbij soms de klank overheerst en soms 
het woord. Daarbij mogen we niet ver-
geten dat het Latijn van de Gregoriaanse 
muziek al vrij snel onverstaanbaar is voor 
het gewone volk, zodat het voor hen toch 
vooral een sfeerscheppend element is in 
de viering. Het Gregoriaans wordt een on-
derdeel van het grote mysteriespel dat de 
eucharistievieringen vanaf de vroege mid-
deleeuwen voor de gelovigen zijn. Dat 
geldt overigens ook voor een groot deel 
van de clerus en de kloosterlingen die een 
groot deel van hun dag vullen met het 
zingend reciteren van psalmen en de da-
gelijkse gezongen eucharistieviering. 

Meerstemmigheid
Naarmate de liturgievieringen onderdeel 
worden van de pracht en praal aan de ho-
ven van vorsten en bisschoppen doet de 
meerstemmigheid zijn intrede. Zo ont-
staat de westerse muziek. Met gespecia-
liseerde koren ontstaat een meer en meer 
verfijnde koorzang. Daarbij is niet altijd 
duidelijk tot wiens eer gezongen wordt, 
die van God of die van de geldschieter. De 
teksten die gezongen worden zijn over-
wegend religieus. De religiositeit van de 
zang is echter een gans andere dan die 
van de oude Gregoriaanse zang. De zang-
kunst krijgt zijn eigen dynamiek en staat 
eerder extern ten dienste van het geloof 
en de godsvrucht dan dat het een uitdruk-
king is van innerlijke bewogenheid. Een 
ontwikkeling die in alle vormen van de 
West-Europese kunst waar te nemen is. 
Het onderscheid tussen profane en religi-
euze zang verzwakt. Toch ontstaat in die 
tijd kerkmuziek die getuigt van echte re-
ligieuze bewogenheid, tenminste van de 
componist. Zoals in de schilderkunst de 
Vlaamse Primitieven het nieuwe levens-
gevoel weten te integreren met diepe reli-
giositeit, zijn er ook een aantal componis-
ten, met name van Vlaamse origine, die 
nieuwe muziek brengen die ook religieus 
ontroert, bijvoorbeeld Philippus de Monte 
en Orlandus Lassus. De gewone gelovige 
is intussen de zwijgende toehoorder ge-
worden, die de kunstige zang bewondert 
en meegenomen wordt in de grootsheid 
van de vieringen ter ere van God, als hij 
tenminste het geluk heeft daaraan deel te 
kunnen nemen. De zang van het gelovige 
volk verplaatst zich met de vroomheid 
naar rituelen buiten de officiële liturgie: 
bedevaarten, vooral naar Maria en proces-
sies. In de eucharistievieringen wordt vol-
op gezongen door de clerus en het koor 
in de grootse vieringen in de grote kerken 
en plaatselijk in de ‘hoogmis’. Daarbuiten 
zijn er alleen ‘stille missen’, waarin de ge-
lovigen hun zondagsplicht volbrengen of 

Eerder schreef ik over Denkend geloven (De Roerom, juni 2019). Van oudsher 
speelt ook zingen een grote rol in het geloof, vooral in de religieuze bijeen-
komsten van de meeste godsdiensten, vroeger en nu. De verschillen zijn ech-
ter zeer groot. De verschillen in de wijze waarop het religieuze beleefd wordt 
is wellicht nergens zo duidelijk te zien als in het zingen. Dit is stof voor enke-
le afleveringen. We beginnen dichtbij huis, bij de zang van christenen in hun 
religieuze bijeenkomsten.
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waarin ze hun eigen stille devoties prakti-
seren, zoals de rozenkrans.
 
Reformatie
De reformatoren gaan meteen terug naar 
de gemeenschappelijke zang. Daartoe ont-
staan in korte tijd een groot aantal vrome 
gezangen in strofische vorm, soms op 
oude volkse melodieën. De psalmen uit 
de Schrift vormen daarbij een belangrijke 
bron voor de teksten. Ze worden in de 
volkstalen vertaald en op muziek gezet 
die door het volk te zingen is. Deze zang 
vormt in de kerken van de Reformatie 
een belangrijk onderdeel van de diensten, 
naast de lezing van de Bijbel en de uit-
voerige preek. In de Calvinistische kerken 
blijft deze sobere volkszang lang de regel. 
De Duitse Lutheranen nemen de rijkdom 
van de veelstemmige koorzang mee naar 
de diensten in de eigen taal. Daar ontstaat 
een schat aan nieuwe koormuziek die mu-
zikaal hoogstaand is en tegelijk zeer reli-
gieus. Hoogtepunt daarvan zijn de motet-
ten van Heinrich Schütz en de Passionen 
van Johan Sebastian Bach. 
In de Anglicaanse kerk ontstaat een eigen 
vorm van psalmodiëren die tegelijk de 
rijkdom heeft van de meerstemmigheid en 
de soberheid van het Gregoriaans. De pië-
tistische kerken die in het Angelsaksische 
christendom daarna ontstaan (Methodis-
ten, Baptisten, ...) brengen een groot aan-
tal vrome liederen voort waarin het ge-
loof sterk gevoelsmatig bezongen wordt. 
Zij vormen een belangrijk instrument in 
de geloofsvorming van de kerkleden van 
deze gemeenschappen. Als de negerslaven 
in de Verenigde Staten hun toevlucht zoe-
ken tot deze kerken ontstaan in die lijn de 
negro-spirituals, met Afrikaans ritme en 
emotie op vrome klagende of troostende 
teksten. Deze spirituals vormen in veel 
van deze kerken het belangrijkste element 
in de liturgische vieringen, waarin de 
emotie belangrijker is dan de inhoudelijke 
prediking.

Oosters-Orthodox
Een apart verhaal vormt de zang in de 
Oosters-Orthodoxe kerken. Oorspronkelijk 
was er grote verwantschap tussen Oost 
en West wat betreft de zang in de christe-
lijke gemeenschappen. Vanaf de 4e eeuw 
vervreemden de Westerse en de Oosterse 
kerken geleidelijk van elkaar. De Oosterse 
christenen zijn vooral gericht op spiritua-
liteit en mystiek. Voor hen is de liturgie 
een afspiegeling van de hemelse werke-
lijkheid. De zang wordt gezien als voort-
komend van de engelen en delend in hun 
hemels zingen. Onder invloed van de ver-
schillende plaatselijke zangculturen krijgt 
de zang in de Oosterse kerken een eigen 
coloriet. Zoals in het Westen begint het 
met syllabische zang, één noot voor elke 

lettergreep en ontwikkelt die zich tot zang 
met meer versiering, meer noten per let-
tergreep. De meerstemmigheid die wij nu 
zo typisch vinden voor de Oosters-Ortho-
doxe liturgie is opvallend genoeg ontstaan 
onder de invloed van de westerse meer-
stemmigheid. Deze meerstemmigheid gaat 

dom van de klank. Daarnaast zien we ook 
steeds weer de spanning tussen de eer-
der hiërarchische en de eerder democra-
tische praktijk van het zingen in de kerk. 
Soms is het zingen voorbehouden aan de 
voorgangers en voorzangers, soms ligt de 
nadruk op de deelname van de hele kerk-
gemeenschap. Ook daarin kun je een ver-
schil in geloofsbeleving herkennen. Zo 
geeft de geschiedenis van de kerkzang 
aanwijzingen voor de geschiedenis van de 
geloofsbeleving van de gelovige mensen 
in hun verscheidenheid.

Lied

Niet te schatten sinds wanneer.
Al dat gepraat over u al die boeken.

Niets bereikt u
niemand haalt u dichterbij.

Enkel te zingen
zijt gij.

Huub Oosterhuis Godweet komt het goed

Een keuze uit de liederen en gedichten

Uitgeverij Muntinga pockets

ISBN 978 90 4170 595 2. 218 blz. € 7,50

echter niet zijn eigen leven lijden zoals in 
het westen , maar blijft sober en dienst-
baar aan een innerlijke religiositeit. Het 
blijft, veel meer dan in het westen, ty-
pisch kerkmuziek. 
Vanaf paus Pius X (1903) wordt door de 
leiding van de katholieke kerk de actieve 
deelname van de gelovigen aan de eucha-
ristievieringen bevorderd. Dit als onder-
deel van een algemene activering van de 
katholieke gelovigen tegenover het opruk-
kende ongeloof. De kerkzang krijgt daar-
mee een nieuwe impuls. Dat is stof voor 
een volgende aflevering.
Als we het geheel overzien dan zien we in 
de christelijke kerkzang een aantal span-
ningen die verband houden met accenten 
in de beleving van het geloof. Vooreerst 
is er spanning tussen feestelijkheid en so-
berheid, het extraverte en het introverte. 
Soms zien we vooral de feestelijkheid van 
de geloofsbeleving naar voren komen, tot 
het extatische toe, soms is het vooral de 
soberheid die vooropstaat. De dionysische 
drive van het gevoel wordt steeds weer 
tot de orde geroepen door de apollinische 
orde van het verstand. Daarmee verbon-
den is de spanning tussen de prioriteit 
van de klank of die van het woord. Dat 
is niet verwonderlijk bij de christelijke 
godsdienst die bij de godsdiensten van 
het woord hoort. Vooral in de oude kerk 
en bij de Reformatie is de nadruk op het 
woord sterk aanwezig. Tussendoor wordt 
dit regelmatig overspoeld door de rijk-

Stadskanaal
Elke laatste zondag van de maand 
17.00 u. De Renne 1, Stadskanaal. 
Avondgebed en bezinning.
(0599) 61 53 29 
 
Missiehuis Steyl
25 nov. 15.30 u.-29 nov. 13.30 u. 
De helende kracht van stilte.
06-30710136; www.bezinnen.com  
 
Onder de Bogen Maastricht
13 dec. 8.00 u.-15 dec.14.30 u. 
Kerstweekend. Verlangen naar le-
ven.
(043) 321 92 41; bezinningscentrum
@zustersonderdebogen.nl 

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

Petrus en Paulus Tilburg
25 okt.10.30 u. Pauluszaal. Begin-
nerscursus Bijbels Hebreeuws.  
(013) 467 05 80; www.parochiede 
goedeherder.nl/petrusenpauluskerk
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50 jaar Schola Cantorum Achel

De  voorbije dagen kwam de Achelse 
Kluis vaak in het nieuws. Eerst met de na-
derende komst van de nieuwe bewoners, 
namelijk de van oorsprong Braziliaanse 
gemeenschap Fazenda da Esperança en 
daarna met de ‘Opendeur-dagen’ ,die een 
massale toeloop ontketende. Minder be-
kend is echter dat hier vijftig jaar geleden 
ook de Schola Cantorum Achel werd opge-
richt. Inderdaad: Een gouden Jubileum ! 
Gaudeamus!!!

In 1965 was de introductie van de volks-
taal in de Liturgie een van de veranderin-
gen van het Tweede Vaticaans Concilie. 
Dit bracht totaal onverwacht een ware 
omwenteling teweeg bij de kerkgemeen-
schap. Hierdoor dreigde  het Gregoriaans, 
beter gekend als het Kerklatijn, volledig 
uit onze kerken te verdwijnen.
In 1968 werd dan de  Schola Cantorum, 
opgericht door Trappistenmonnik pater 
Michaël en Bartel Follon, de toenmalige 
gemeentesecretaris van Achel. De Schola 
had als opdracht, een halt toe te roepen 
aan deze teloorgang. Enkele monniken 
engageerden zich om voortaan samen 
met Achelse kerkkoorzangers wekelijks 
te gaan repeteren en eenmaal per jaar een 
bloemlezing van gregoriaanse gezangen te 
presenteren. Alzo zag het eerste ‘Gregori-
aans Uur’ het levenslicht! Een jaarlijks te-
rugkerend muzikaal evenement  waarmee 
men  het gregoriaans, als waardevol reli-
gieus erfgoed ter plekke wilde redden van 
de ondergang.

Vandaag, een halve eeuw later, mag de 
Schola Cantorum met fierheid terugblik-

ken op de afgelegde weg. 
De plaatsen van de monniken zijn inmid-
dels ingevuld door koorzangers, afkom-
stig uit de diverse kerkdorpen, zowel uit 
Nederland als uit Vlaanderen. Wekelijks 
komen ze nog steeds samen om zich te 
bekwamen in het zingen van dit eeuwen-
oude repertoire van psalmen en hymnen. 
Daarnaast zijn er ook nog de optredens  in 
binnen- en buitenland. Op tal van plaat-
sen was de Schola Cantorum uit Achel de 
voorbije jaren een graag geziene gast, on-
der andere  op het driejaarlijks internatio-
naal gregoriaans festival  van Watou.
Op zondag 2 december a.s. is het zover. 
De Schola Cantorum zal dan haar 50e Gre-
goriaans Uur presenteren.
Deze ‘jubileum-editie’ heeft als thema: 
Laudate Dominum omnes populi.  Het is 
een psalmtekst, die gebeiteld  staat in het 
gedenkteken van de Schola, dat zich be-
vindt op de binnenplaats van de Sint-Be-
nedictusabdij. De Schola-zangers brengen 
een muzikale bloemlezing van lof- en pro-
cessiegezangen, onder leiding van rector 

Berichten
Redactie

cantus drs. Wim Truyen. Musicus Joost 
Vermeieren zal de volkszang begeleiden 
op het Potvlieghe-orgel en tijdens de inter-
mezzi zal harpiste, mevrouw  An Van den 
Borre  de snaren tokkelen.

Wees welkom op zondag 2 december a.s. 
om 15.00 uur in de parochiekerk van 
Achel,  in de Sint Monulphus en Sint Gon-
dulphuskerk, gelegen aan de Dorpsstraat 
2 voor deze ‘Gouden’ editie van het ‘Gre-
goriaans Uur.’
Het aantal plaatsen is echter beperkt en er 
is geen plaatsreservatie mogelijk. De toe-
gang is gratis een vrije bijdrage wordt ge-
waardeerd en na afloop zal er een drankje 
worden aangeboden. Een zangboekje ont-
vangt u ter plekke.  
Wees welkom op dit jubileumevenement, 
dat ondersteund wordt door de Stad Ha-
mont-Achel.

Händels Messiah!
Het ultieme kerstconcert ‘Messiah’ van 
G.F. Händel kunt u dit jaar beleven in Eer-
sel, het hart van de Kempen. In de St. Wil-
librorduskerk met zijn mooie akoestiek 
zal op vrijdagavond 20 december het over-
bekende ‘Hallelujah’ klinken. Het Kem-
pisch Kamerkoor, bekend van de jaarlijkse 
Johannes Passion uitvoering, voert dit mo-
numentale werk uit met barokorkest en 
topsolisten, onder de bezielende leiding 
van dirigent Cees Wouters. 
Een bron van inspiratie, troost en kracht. 
Een prachtige avond en een mooie opmaat 
naar kerst. 
 
Wilt u verzekerd zijn van een goede 
plaats in de kerk wacht dan niet met het 
bestellen van kaarten. Bovendien geldt tot 
31 oktober een vroegboekkorting van 
€ 2,50 per toegangsbewijs. Vrijdagavond 
20 december 2019. Aanvang: 19.30 uur
St. Willibrorduskerk, Kerkstraat 31, Eer-
sel. 
Prijs: eerste rang € 32,-; tweede rang 
€ 27,-; derde rang € 20,-. Concertkaartje is 
incl. koffie/thee in de pauze.
Kaarten via: www.kempischkamerkoor.nl

50 jaar Schola Cantorum Achel

Het Kempisch Kamerkoor in 2015 (© Foto: Carola Lavrijssen)
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In verbondenheid met vertegenwoordigers 
van de plaatselijke parochie, van lokale en 
landelijke Raad van Kerken gingen voor: 
dr. René de Reuver, scriba van de PKN en 
ds. Marlies Schulz, predikant van de Pro-
testantse Gemeente Nuenen. De bevesti-
ging stond op de zondag van ‘Kerkproeve-
rij’ ook en vooral in het teken van gastvrij-
heid.

In functie
Christien Crouwel, sinds 1 januari 2019 
in functie bij de RvK, had Nuenen uitge-
kozen als plaats van bevestiging, omdat 
zij daar acht jaar met grote voldoening in 
een vruchtbare oecumenische setting had 
gewerkt. De landelijke Raad van Kerken, 
opgericht in 1968, is een samenwerkings-
verband van 18 kerkgenootschappen. De 
Raad gaat met de kerken het theologische 
geloofsgesprek aan over wat hen bindt, 
maar is ook de stem van de kerken naar 
buiten, aldus dr. René de Reuver. De Raad, 
lid van de Wereldraad van Kerken, heeft 
in Nederland een achterban van ongeveer 
5,5 miljoen kerkleden. Naast bespreking 
van (interne) kerkelijke onderwerpen laat 
de Raad ook zijn stem horen over politieke 
en maatschappelijke thema’s, zoals armoe-
debestrijding, vluchtelingenopvang, leef-
milieu. Zo speelde Christien Crouwel vlak 
na haar aantreden namens de RvK een be-
langrijke rol in de gevoelige politieke dis-
cussie over kinderasiel.

Oefening in gastvrijheid
Het thema ‘Geven jullie hun te eten’ werd 
door ds. Crouwel via de lezingen over de 
spijzigingen uit Koningen en Lucas ver-
bonden aan Kerkproeverij, die op diezelfde 
zondag plaatsvond in heel Nederland. In 
de inleiding op de kindernevendienst werd 
dat wel heel concreet gemaakt: een brow-
nie-cake in de vorm van een zelf gebakken 
kerkgebouw, bestemd om uitgedeeld te 
worden. Zo wordt ‘kerkproeverij’ volgens 
ds. Crouwel een oefening van gastvrijheid 
en kunnen we velen te eten geven.

Moeite om te delen?
In de overweging reflecteerde Christien 
Crouwel op de gelezen bijbelverhalen. We 
hoorden hoe Elia de weduwe van Sarefat 
opdraagt om van het weinige wat ze heeft 
- een handjevol meel en ’n restje olijfolie -
eerst voor hem iets te bakken. Dat is nog al 
wat: een wildvreemde die jou aanspreekt 
en een dwingend beroep doet op jouw 
gastvrijheid. De vrouw sputtert dan ook 
tegen: ‘Er is al haast niets en moet ik dat 
dan ook nog delen?’  Hetzelfde tegensput-

teren horen we in het evangelieverhaal als 
Jezus zijn leerlingen opdraagt om aan het 
einde van een lange dag de 5000 mensen, 
die van heinde en verre gekomen zijn om 
naar hem te luisteren en door hem gene-
zen te worden, te eten te geven. ‘We heb-
ben maar vijf broden en twee vissen. Moe-
ten wij dan eten gaan kopen voor al die 
mensen?’ Hoe dat dan?
 
‘Wir schaffen das’
En Christien ging verder. We kunnen ons 
dat gesputter van de weduwe en die leer-
lingen goed voorstellen. We zijn onvol-
doende voorbereid op de situatie. En we 
kunnen ons de oplossing die de leerlingen 
van Jezus aandragen ook indenken. ‘Stuur 
ze weg, dan kunnen ze naar de dorpen ge-
huchten gaan om daar te overnachten en 
op zoek te gaan naar eten.’ Al die mensen 
die iets willen, die iets zoeken, iets naar 
iets hunkeren. Wat moeten we met hen? 
Al die vluchtelingen, die hier naartoe ko-
men. Die veiligheid zoeken, een toekomst, 
een bestaan... Al die mensen die ziek of 
oud zijn en onvoldoende zorg krijgen. 
De 40.000 daklozen in ons land, al die 
moeilijke mensen die om de aandacht vra-
gen van politici en beleidsmakers. Stuur 
ze weg! Nee, zegt Elia tegen de weduwe. 
Maak je niet ongerust. Doe maar wat ik 
zeg. Er zal genoeg zijn. Nee, zegt Jezus te-
gen zijn leerlingen. Stuur ze niet weg: Ge-
ven jullie hun te eten!

Anders denken en anders doen
Maar de blik van Elia en de blik van Je-
zus vallen niet samen met de onze. Als 
we alleen maar denken vanuit het tekort, 

vanuit de schaarste en misschien ook wel 
vanuit onze schaamte, dan zijn we feitelijk 
alleen maar bezig met onszelf, met wat 
wij te bieden hebben. En dat is misschien 
ook niet bijster veel. Een beetje meel, een 
beetje olie. Twee broden, twee vissen. Elia 
en Jezus kijken niet naar wat er niet is, 
ze gaan niet uit van de schaarste, en ook 
niet van schaamte. Ze zetten in bij wat er 
wel is. Ze laten zich niet leiden door de 
angst voor het tekort, maar gaan er vanuit 
dat wat er is, voldoende zal zijn. Wat een 
ruimte ontstaat daar opeens. Het eigenlijke 
oefenen in gastvrijheid heeft dan ook alles 
te maken met dit besef: Dat wij zelf gast 
zijn en dat Jezus de eigenlijke gastheer is. 
Hij deelt uit aan ons. Wij zijn allereerst 
zelf ontvangers. 
En als je zelf allereerst ontvanger bent, 
hoe kun je dan nog weigeren zelf ook te 
delen van al het goede wat je zelf is toege-
vallen? Hoe kun je dan anderen nog iets 
misgunnen? Er blijkt toch genoeg te zijn? 
Daarom luidt de opdracht: Geef van wat 
je zelf hebt ontvangen. Laten we zo van 
wal steken. Als Protestantse gemeente, als 
Parochie Heilig Kruis, als Raad van Ker-
ken. Zowel lokaal, in het bootje van de 
plaatselijke oecumene. Of in de landelijke 
vloot van oecumenische scheepjes, in het 
grote schip der kerk, aangeblazen door 
een Geest van gulle gastvrijheid. Tot zover 
de globale weergave van Crouwels over-
weging.
 
Wie doet wat?
Pastoor Hans Vossenaar van de parochie 
H. Kruis Nuenen gaf tot slot nog een op-
dracht mee aan ds. Christien Crouwel. On-
der verwijzing naar de ‘apostolische suc-
cessie’ adviseerde hij om niet te handelen 
vanuit een hiërarchisch denken. ‘Stel lie-
ver de vraag: wat moet er gedaan worden? 
En kijk dan wie dat kan gaan doen.’ 

Op 29 september jl. vond tijdens een oecumenische dienst in de Protestantse 
Gemeente Nuenen de bevestiging plaats van ds. Christien Crouwel tot alge-
meen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. 

Peter van Overbruggen

Geven jullie hun te eten?

Vlnr: Ds. Christien Crouwel, pastoor Hans Vossenaar, dr. René de Reuver 
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Boeken
Redactie

Van Goghs intimi

Nu weten we het zeker: Vincent van Gogh 
was ook familieman en kindervriend. De 
expositie ‘Van Goghs intimi’ in het Noord-
Brabants Museum in Den Bosch door-
breekt het onjuiste beeld dat Van Gogh 
een eenzame, getormenteerde man was 
die in zijn tijd weinig waardering, respect 
of erkenning kreeg.
Vincent van Gogh was geen makkelijke 
man. Met zijn directheid, haast obsessie-
ve gedrevenheid en kritische blik stootte 
hij mensen af. Maar velen waren ook op 
hem gesteld. Hij onderhield innige en 
veelal langdurige relaties met de mensen 
om hem heen: vrienden, familie, model-
len, collega-kunstenaars en geliefden. De 
relatie met zijn familie was weliswaar 
vaak stroef, maar Van Gogh kwam uit een 
warm nest en de liefde voor zijn ouders 
was diepgeworteld. Het gezin Van Gogh 
en de familie van vaders- en moederskant 
hebben Van Gogh in grote mate gevormd. 
Vincent kreeg zijn liefde voor literatuur 
en natuur mee van zijn ouders en moeder 
Anna gaf hem waarschijnlijk tekenles. 
In de expositie en in de prachtige, rijk ge-
illustreerde catalogus komen de belang-
rijkste personen in Vincents leven in chro-
nologische volgorde aan bod. Van zijn ja-
ren in Brabant en Den Haag, de periodes 
in Parijs en Zuid-Frankrijk tot aan zijn 
dood in Auvers-sur-Oise op 29 juli 1890. 
In Van Goghs intimi krijgen Vincents re-
laties een gezicht en stem middels 99 be-
kende en minder bekende schilderijen, 

zij de taak op zich om Van Gogh meer be-
kendheid te geven. Ze verkocht een deel 
van Vincents werken, leende ze uit voor 
exposities en publiceerde zijn briefwis-
seling met Theo. Mede door zijn intense 
levensverhaal veroverde Van Goghs werk 
langzaam de hele wereld. Over haar is be-
gin oktober een uitgebreide biografie ver-
schenen.        Peter van Overbruggen

Helewise Berger, Sjaar van Heugten, Co-auteur 

Laura Prins - Van Goghs intimi, Vrienden 

familie, modellen. Uitgeverij Dyslexion 

ISBN 978 94 6258 340 2019 240 blz.; € 34,95

Een zekere twijfel

Wat een leuk boek! Als je de filosofie zo 
kunt uitleggen als Onno Zijlstra doet, dan 
sta je niet alleen boven de stof, maar ben 
je ook een geboren leraar. Hij slaagt erin 
om de westerse filosofie met anekdotes, 
voorbeelden uit het dagelijks leven en 
met verwijzingen naar literatuur, poëzie 
beeldende kunst en film te verduidelijken. 
En het geheel wordt gelardeerd met grap-
pige en tevens functionele tekeningetjes 
van Rudy Simon. Het is niet altijd gemak-
kelijk, maar sommige filosofen zijn ook 
niet gemakkelijk te volgen. Dat ligt niet 
aan Zijlstra, integendeel. Zoals hij Plato 
en Kant (zijn favorieten) aan zijn lezers 
uitlegt, zorgt ervoor dat deze filosofen ook 
voor ons in de 21e eeuw betekenis hebben. 
Grote namen komen langs; zomaar een 
greep: Plato natuurlijk (Zijlstra vindt 
hem de grootste), Aristoteles, Parmeni-
des, Descartes, Hume, Hegel, Rousseau, 
Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger en 
Wittgenstein. En het denken van al deze 
mannen (vrouwen zijn er ook, daarover 
straks) wordt met elkaar in verband ge-
bracht. En hun werken zijn door Onno 
Zijlstra bestudeerd en verwerkt in zijn 
boek. Telkens wordt ook teruggegrepen 
op “de Grieken”, die daardoor aan het be-
gin van de westerse filosofie staan, maar 
er ook middenin.
Anekdotes, zei ik. Even een voorbeeld: 
Over Hume wordt gezegd dat hij zo’n 
milde man was. “Zelfs met een chagrijn 
als Rousseau viel door Hume geen ruzie 
te krijgen”. Of van Nietzsche: “Christen-
dom is platonisme voor dummies”. 
Hannah Ahrendt en Susan Neimann zijn 
de twee belangrijkste vrouwelijke filoso-
fen die met respect worden besproken, 
maar dan zijn we al aangeland aan het 
eind van de 20e eeuw. 
Een citaat: ‘Vrijheid is de mogelijkheid 
hebben naar de stem van je geweten te 
luisteren en die dan ook te volgen.’ (Bent-
ham). Of: ‘Het lichaam is meetbare uit-
gebreidheid en de ziel is onmeetbaar be-
wustzijn.’ (Descartes). 
Het boek wordt afgesloten met een bespre-

king van de hedendaagse Canadese filo-
soof Charles Taylor. Zijlstra zegt hierbij: 
Wittgenstein heeft voor mij het voordeel 
dat hij zich bewust is dat de mens aan 
de dieren verwant is. Dat besef mis ik bij 
Taylor. 
Dat vind ik nou weer wat minder, en ook 
het feit dat Zijlstra met geen woord rept 
over de filosofen uit de Middeleeuwen; 
maar dat is persoonlijk. Echter: voor wie 
een overzicht wil van de westerse filosofie 
vanaf de 16e eeuw is dit boek een must. 
Van harte aanbevolen!                 Nico Smit 

Onno Zijlstra – Een zekere twijfel; inleiding in 

de westerse filosofie. Uitg. Damon, Eindhoven 

ISBN 978 94 6340 132 6; 300 blz. €24,90 

Mijn erfenis 

Philip en Marcel Staal uit Amsterdam 
zijn joodse slachtoffers van de naziter-
reur. Zij overleefden de gruwelijkheden 
omdat ze in 1943 net op tijd onderge-
bracht werden bij een Nederlandse fami-
lie. Philip was toen twee jaar oud. Hun 
ouders en de rest van de familie werden 
vermoord in de kampen. Philip Staal 
schreef een aangrijpend relaas over wat 
hen is overkomen, over de strijd om het 
door de nazi’s geroofde erfgoed en over 
de nieuwe strijd met de Nederlands-
Joodse autoriteiten die het beheer had-
den over dat erfgoed (lees: het in beslag 
hadden genomen). Het is een indringend 
en bij tijd en wijle schokkend verhaal ge-
worden over oorlogswezen en het falende 
naoorlogse rechtsherstel. Zeer verbijste-
rend is de slordigheid waarmee is omge-
gaan met essentiële gegevens en archie-
ven van geroofd bezit en het feit dat na 
de Tweede Wereldoorlog joodse bezittin-
gen voor een schijntje werden verkocht 
aan medewerkers van het ministerie van 
financiën dat deze bezittingen beheerde. 
Philip Staal werd na de bevrijding onder-
gebracht in een orthodox-joods weeshuis 
en zijn ervaring is dat er nogal met hem 
is gesold. Hij wilde zich aanvankelijk 
volledig afkeren van het joodse geloof, 
maar in zijn boek staan diverse bijbelci-
taten en joodse normen en waarden wor-
den omarmd. Hij is inmiddels Israëlisch 
staatsburger. Staal is opvallend positief 
over de rol van voormalig minister Zalm. 
Een opvallende regelmatig terugkerend 
zin is: ‘Dit boek gaat over minder belang-
rijke zaken, zoals geld’. Het gaat name-
lijk over het joodse begrip tsedaka (=ge-
rechtigheid). Ik heb het boek met inge-
houden adem gelezen: fascinerend!

Nico Smit

Philip Staal Mijn erfenis. - Uitgave van

Acade mische Uitgeverij Eburon, Delft, 2016 

ISBN 978 94 6301 102 0; 344 blz. €14,95

schetsboeken, werken op papier, foto’s en 
brieven. Het is voor het eerst dat zo breed 
aandacht wordt besteed aan de mensen 
die Van Gogh als mens en kunstenaar 
hebben gevormd. De tentoonstelling loopt 
tot en met 12 januari 2020.

Doorbraak na zijn dood
De tentoonstelling sluit af met een portret 
van Jo van Gogh-Bonger, de vrouw van 
Vincents broer Theo. Na Theo’s dood nam 
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Kierkegaards humanisme

De Deense filosoof Kierkegaard (1913-
1855) is een boeiende figuur. Meestal 
wordt hij voorgesteld als een zonderling 
die met iedereen in conflict lag, onbegre-
pen en vaak ook onbegrijpelijk. Opvallend 
is dat steeds weer filosofen door zijn den-
ken gefascineerd worden. Uitgeverij Da-
mon geeft zijn werken uit in een indruk-
wekkende reeks vertalingen. Daarnaast 
ook boeken over hem, zoals dit samenvat-
tend boek van Andries Visser. Op basis 
van een langdurige omgang met het werk 
van Kierkegaard geeft Visser een inzicht 
in zijn denken. Daarbij legt hij voortdu-
rend verbanden met de actualiteit. Voor 
Kierkegaard gaat het er in je leven om dat 
je jezelf bent. Dat lijkt erg goed te pas-
sen in het individualisme van onze tijd. 
Wat Kierkegaard bedoelt is echter heel iets 
anders dan de ik-gerichtheid die in onze 
maatschappij zo sterk aanwezig is. Het 
gaat hem om het bewustzijn van je eigen 
verantwoordelijkheid en het opnemen 
daarvan in je handelen. Niet verwonder-
lijk dat hij vaak als de voorvader van het 
existentialisme gezien wordt. Toch komt 
hij in die filosofie niet volledig tot zijn 
recht, met name zijn nadruk op de ziel, 
op de geest en op de universele verbon-
denheid van de ware mens. Kierkegaard 
was echt ook theoloog. 

Het boek van Visser is een grootse pres-
tatie en getuigt van een grote vertrouwd-
heid met het werk van Kierkegaard en 
diepgaande persoonlijke verwerking er-
van. Het is niet gemakkelijk te lezen. Zelf 
kon ik dat slechts in beperkte stukken. 
De moeite van het lezen wordt wel regel-
matig beloond met boeiende inzichten. 
Misschien zijn de laatste twee hoofdstuk-
ken nog de beste ingang in het werk. Voor 
doordenkers.                       Jef De Schepper

Andries Visser De mens is geest. - Kierkegaards 

humanisme. Damon 2019 

ISBN 978 94 6340 185 2; 260 blz. € 19,90

Het was in de trein. Een moeder stapt 
naar binnen met een kind van naar 
schatting drie jaar oud. Voor het kind 
blijkbaar een hele belevenis want het 
kletst honderd uit en wil alles weten. 
De trein is dan ook wel iets magisch 
voor zo’n kleine peuter. Zo veel grote 
mensen die allemaal in de trein zit-
ten en ergens naar toe gaan, onder-
weg zijn. Natuurlijk wil het kind aan 
het raam zitten en het kijkt haar ogen 
uit. Blijkbaar is het de eerste keer dat 
ze mee mag met de trein. Zo’n klein-
tje tussen al die grote mensen trekt al 
gauw de aandacht, zeker als het ge-
zellig kwebbelt over alles wat ze ziet 
en daar ook hardop voor iedereen ver-
staanbaar op reageert.

‘Mama, waar gaan al die mensen naar 
toe? Heeft de trein wielen? Waar zit 
het stuur?’ enz.
Dergelijke vragen trekken al gauw 
de aandacht en zorgen voor een wat 
ontspannen sfeer in de coupé. Tegen-
over het meisje zit een passagier die 
er wat onordelijk uitziet. Het meisje 
kijkt eerst een hele tijd naar hem en 
zegt dan plotseling: ‘Mama, die me-
neer stinkt.’
Ondanks het feit dat de moeder een 
nadrukkelijk sstt... laat horen wordt 
met een helder stemmetje de opmer-
king nog eens herhaald.

Een moeilijke situatie. De passagier 
om wie het gaat begint moeilijk te kij-
ken. De moeder weet niet direct hoe 
ze moet reageren en het meisje is zich 
van geen kwaad bewust. De medepas-
sagiers, die aanvankelijk geanimeerd 
naar het kind hadden zitten luisteren, 
voelen zich wat ongemakkelijk en kij-
ken een andere kant op.

Het is opvallend hoe bij mensen, die 
onderweg zijn, ieder naar een eigen 
bestemming, door een onschuldig be-
doelde opmerking van een kind de 
stemming zo ineens een onverwachte 
wending kan nemen: van een welwil-
lende ontspannen sfeer naar een wat 
geladen situatie.
Gelukkig komt de moeder op het goe-
de idee om tegen haar dochtertje te 
zeggen: ‘Ga maar even mee naar het 
toilet, dan krijg je een schone broek’.

Hoe gaan mensen met elkaar om?
Als mensen maken wij deel uit van de 
menselijke samenleving. We zijn, of 
we willen of niet, hierin ingebed. Wij 
zijn er afhankelijk van en wij kunnen 
niet zonder. Weliswaar probeert ieder-
een zijn eigen terrein af te bakenen te-
gen inbreuken van buitenaf. Dat is ze-

ker in onze maatschappij, die steeds meer 
op het individu is gericht, een duidelijk 
verschijnsel. Het wordt ons ook in zekere 
zin door deze zelfde maatschappij opge-
legd. We worden steeds vaker voor keuzes 
geplaatst en er wordt van ons verwacht 
dat we zelf beslissingen nemen. Iedereen 
is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn 
doen en laten en wordt hier ook op aan-
gesproken.

Als mensen elkaar tegenkomen kan er 
van alles gebeuren. Het kan een korte 
begroeting zijn, maar ook een gezellig 
praatje. Maar wij kunnen elkaar ook ne-
geren en langs elkaar heenkijken of met 
een boog om elkaar heenlopen. Nog an-
ders wordt het als door bepaalde prikkels 
agressie wordt opgewekt en verbaal ge-
weld wordt gebruikt of erger.
Het is een kunst om goed met elkaar om 
te gaan en op het juiste moment een goe-
de vorm hiervoor te vinden. In de boven 
beschreven situatie had het alle kanten uit 
kunnen gaan, maar de moeder wist met 
haar opmerking op het goede moment de 
juiste toon te treffen waardoor iedereen in 
zijn waarde werd gelaten. Ging het altijd 
maar zo in onze contacten met onze me-
demensen. Ieder dag komen wij andere 
mensen tegen, maar tegenkomen is nog 
niet hetzelfde als ontmoeten.

Ontmoeten
Vincent Kirkels
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Uw parochieblad

Vrij zijn voor 
Nel Beex-Roos

In veel parochiebladen werd dit jaar meer 
dan andere jaren aandacht gevraagd voor 
de betekenis van het woord vakantie. Met 
mooi uitgewerkte gedachten.

Laten we eens kijken hoe in Klankkleur, 
van de R.K. Parochie H. Drieëenheid 
Bussum gedacht wordt. ‘Vakantie bete-
kent dat een normaal overvolle agenda 
voor een aantal dagen of weken even leeg 
is van vaste afspraken of bezigheden en 
dan een andere invulling krijgt. Je hoeft 
even helemaal niets, je bent vrij in doen 
en laten, want dat is de betekenis van het 
Latijnse werkwaard vacare, waarvan ons 
woord vakantie afstamt. Leeg of vrij zijn… 
In de kloosterlijke overlevering wordt dit 
Vacare Deo genoemd: vrij zijn met God; 
tijd en ruimte maken voor God . Dus ook 
tijdens de vakantie hart en agenda leeg 
maken van afleidingen: tijd weten te ma-
ken voor Hem, die door zijn aanwezigheid 
ook tijdens onze vakantie een belangrijke 
rol in ons leven wil vervullen… Vakantie 
betekent ook: openstaan, je helemaal over-
geven aan wat je ziet, hoort en voelt. Als je 
zo openstaat zie je wellicht heel bijzondere 
dingen…’ Een mooie gedachte, ook nu 
nog in de herfst.

Je mag dan tijd en ruimte hebben om voor 
iets open te staan eraan te willen werken, 
echt in actie komen is een heel ander ver-
haal. Toch gebeurt het in Tilburg, Nor-
bertijnenparochie Heikant Quirijnstok. 
In Mooi Meegenomen. ‘De gemeente heeft 
delen van Tilburg-Noord met name in 
Stokhasselt, Vlashof en delen van Heikant 
tot ‘Prachtwijk’ bestempeld. Dat betekent, 
dat er nu aangepakt moet worden. Schou-
ders eronder en plannen maken voor de 
korte en lange termijn. Ook onze parochie 
en het Ronde Tafelhuis zijn uitgenodigd 
om te participeren in dit proces. Het kost 
tijd en vraagt aandacht, maar het is goed 
te weten dat we gezien worden als een se-
rieuze partner, die weet wat goed is voor 
onze wijkbewoners. Enkele betrokken be-
woners zitten namens de parochie in deze 
zogenoemde Wijkarena. Zij hebben positief 
gereageerd op de uitnodiging om mee te 
denken en mee te doen met het maken van 
een toekomstschets voor de wijk. Over een 
ding zijn we het meer dan eens: aandacht 
voor sociale én pastorale zorg is heel hard 
nodig…’ Zij gaan ervoor, vrij en frank.

Effatagemeenschap Nijmegen, onderdeel 
van Stefanusparochie geeft in haar Peri-
odiek Effata het woord aan de catechese 
werkgroep Kunst en Religie. ‘Gezien de re-
acties gaan we door met de activiteiten in 
2019-2020. De eerste activiteit heeft inmid-
dels plaatsgehad: een bezoek aan Tempel-
hof te Winssen. Tempelhof is het laborato-
rium van de universele beelden en denk-

beelden van het kunstenaarsduo Huub & 
Adelheid Kortekaas. Het is een eigentijds 
totaalkunstwerk en sinds 2018 opgenomen 
als Rijks en Cultureel Erfgoed Monumen-
taal Interieur. In 1995 ontwierp Adelheid 
de basis voor het huis en de tuin, samen 
bouwden en vervolmaakten zij deze bijzon-
dere woon- en bouwplek tussen 1996 en 
1999. Vanuit het verlangen naar harmonie 
en betekenisgeving aan hun leven en werk, 
het mee-ademen met de wereld. Het ‘Ge-
samtkunstwerk’ is geïnspireerd op de uni-
versele Maat van de Mens, welke in hun 
filosofie een grote rol speelt…’ Je bent een 
deel van het grote geheel en alles is met 
alles verbonden.

En hoe vrij voelt men zich, wanneer 
er gevraagd wordt een keuze te ma-
ken? In Rondom Johannes van Parochie 
Johannes XXIII Beuningen. ‘En toch… 
Belangrijker dan het monument – hoe 
waardevol het ook zijn moge – is, wat mij 
betreft de vraag waar het gebouw voor 
staat, welke de reden is dat het ooit is op-
getrokken. Belangrijker dan het behoud 
van een kerk(gebouw) – en dat geldt niet 
alleen voor de Notre Dame – is de bood-
schap die moet worden doorgegeven. De 
theoloog Edward Schillebeeckx (1914-2009) 
stelt dat het uiteindelijk en uitsluitend gaat 
om het behoud van het Evangelie… We wil-
len de komende tijd niet alleen nadenken 
over sluiting en herbestemming van gebou-
wen. Wij willen ook – graag samen met u 
– nadenken over de vraag naar de toekomst 
van onze geloofsgemeenschap. Zien we nog 
wel toekomst of sluiten we het boek? … We 
staan op een cruciaal punt in de geschiede-
nis van onze geloofs- en parochiegemeen-
schap. En waar kiezen we dan voor?..’ 
En toch… laat je hart maar spreken.

Waardoor laten we ons leiden? Alle Kan-
ten Op van de Parochie H. Willibrord 
Kaatsheuvel ontdekte een spirtualswin-
kel. ‘Our philosophy: Het is niet ons doel 
om schoonheid te verkopen, maar om jou 
een goed gevoel te geven… Sinds 2000 be-
staat Rituals en is erop gericht om de dage-
lijkse routines met een beetje speciale aan-
dacht te veranderen in speciale momen-
ten… Waaruit bestaat dat goede gevoel? In 
het Sprituals Magazine vind je allerlei arti-
kelen over rust, stilte, balans, leven in har-
monie, vrede etc. .. Kortom door Rituals te 
kopen word je gelukkiger. Wat merk ik op? 
Rituals doet mij in hoge mate denken aan 
religie en zingeving. Termen als rust, stilte, 
harmonie, vrede komen in de Bijbel en in 
kerkelijke gebeden veelvuldig voor, maar in 
de Ritualswinkel moet je er wel veel voor 
betalen… Wat zeker duidelijk wordt is een 
groot verlangen naar heelheid, herstel van 
gebrokenheid, innerlijke rust, verdieping, 
kortom naar wat we in kerkelijke kringen 

omschrijven met heil…’ Hiervoor open 
willen staan wat doet dat met je? Maakt 
het je vrij?

De volgende bezinning kan helpen om 
je te openen voor wat er toe doet. In 
Franciscus tussen de Rivieren, parochie-
blad van de Parochie Heilige Franciscus 
Bommelerwaard. ‘Een voettocht in de va-
kantie geeft alle gelegenheid om na te den-
ken over het leven… Een kapucijn is voor 
mij iemand die op persoonlijke wijze de 
weg probeert te gaan de arme en nederige 
Christus. Zoals Franciscus zijn minderbroe-
ders heeft laten zien. Zelf voel ik daarbij 
het verlangen naar gebed en bezinning. 
Om me te oefenen in het luisteren naar het 
leven… Dankbaar ben ik voor onze me-
ditatieve bijeenkomsten in Zaltbommel. 
Daarbij ligt het accent op het eerlijk luis-
teren naar elkaars geloofservaringen… In 
dit met elkaar omgaan mogen we ontdek-
ken dat God in elke mens op een unieke 
wijze werkzaam en aanwezig is. Een van 
de mensen voelde zich tijdens een bijeen-
komstgeraakt door psalm 124: Schepper 
die niet loslaat wat Hij ooit ter hand nam. 
Ze zei verder: Wat een liefde en trouw van 
God spreekt daaruit…’ Bijzonder ook dat 
het ons verteld wordt.
 
Iets heel herkenbaars in Drieluik, Paro-
chie H. Vitus- H. Willibrord, H. Hart-H. 
Joseph en O.L. Vrouw -Verrijzenis, Hil-
versum. ‘Nou ben ik lekker vrij, riep de 
jonge parochiaan. Het was aan hem te 
zien. Hij straalde van oor tot oor. Hij had 
eindexamen gedaan én gehaald en op alle 
vakken had hij hoger gescoord dan ver-
wacht, kwam er trots achteraan. Nu heb 
ik bijna drie maanden vakantie, jubelde 
hij. Joh, dat is fijn voor je en wat ga je al-
lemaal doen? Daar kwam mijn nuttig den-
ken om de hoek. Het bleek de foute vraag. 
Even verdween de zon. Nou ja, dat weet ik 
allemaal nog niet. Ach joh, dat hoeft toch 
ook niet, haastte ik me te zeggen. De zon 
scheen weer. Alleen al het gevoel vrij te 
zijn is genoeg. Maakt blij. Maakt iets los 
in je. Ik herinnerde me hoe ik me voelde 
na het behalen van mijn eindexamen. Net 
zoiets. Heerlijk. De wereld aan mijn voe-
ten…’ Mooi toch?
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Kerkhofblommen
Ria Schoenmakers van Osch

Na het triomfalisme van Christus Koning 
en de uitbundige extra zondag van Aller-
heiligen, kwam aan het eind van het ker-
kelijk jaar, de gewone man aan de beurt. 
Het ging om onze overleden dierbaren. 
We baden voor hun zielenrust, waar we 
niet zo zeker van waren; het lichaam had 
zijn tijd gehad.
De dodenakker van mijn jeugd ligt niet 
bij de kerk zoals op veel plaatsen, maar 
toch tamelijk centraal in het dorp. Ooit 
omzoomd door een hoge heg, geflan-
keerd door een indrukwekkende treurwilg 
en een brede sloot waar we ’s winters 
schaatsten, gescheiden van de zandweg 
waar de boerenkarren met grote hoge wie-
len overheen hobbelden. 
Vanuit mijn ouderlijk huis kon je, bo-
ven op zolder de zerken zien, Als wij uit 
school kwamen stond ze daar, mijn moe-
der, peinzend, verdrietig, uitkijkend over 
de tussenliggende strook grond, toen nog 
zonder bebouwing, om een glimp op te 
vangen van de plek die haar zo pijnlijk 
dierbaar was. Het vers gedolven graf van 
mijn grote zus, krap veertien jaar oud.

Sfeer 
Allerzielen betekende witte bloemen, heel 
veel wit; de ingetogen kleur van de dood. 
Voor mijn kinderziel een trieste aanblik. 
Vroege vorst of zure mist die de hele dag 
bleef hangen, vermengde zich met de 
geur van omgewoelde aardkluiten. De on-
gewone dorpse drukte: het af en aanlopen 
naar de begraafplaats; het schoonmaken, 

aanharken, water geven. Het had gezel-
lig kunnen zijn als het niet verweven was 
met schrijnend gemis. Het uitwisselen van 
herinneringen; meewarige blikken; een 
stiekeme traan. Het is in mijn geheugen 
gegrift.

Religieuze praktijk
De herfstvakantie van de schooljeugd had 
zo zijn eigen charme. Allerzielen: drie 
missen achter elkaar, die eindeloos duur-
den en de jaarlijkse kans op een aflaat. 
Een geheimzinnige transactie met de he-
mel, waar we geen vragen aan stelden. 
Een run in en uit de kerk om de voor-
geschreven gebedsronde af te leggen; in 
wedstrijdvorm. Weer honderd dagen; en 
nog eens en weer… Hoeveel heb jij er al? 
Het betekende een soort strafvermindering 
voor de overledene die nog in het vage-
vuur verbleef. Op safe spelen; dat wilden 
we. Een bezoek aan het kerkhof ter afslui-
ting, waar de ziel ontbrak en een stoffelijk 
overschot weer een gewoon mens mocht 
worden, die we misten en waar we van 
hielden.
Graven zijn heilig. Niet Allerheiligen werd 
de belangrijkste dag maar Allerzielen. 
Dichter bij ons. Het is een dag van terug 
in de tijd, van ontmoeten en herdenken 
van, diegenen die eigenlijk nooit aan onze 
aandacht zijn ontsnapt. Ze horen erbij, 
leven voort zolang wij hen terughalen in 
onze herinnering. Op verjaardagen, bij 
feesten zijn ze onder ons. En daartussen 
op onverwachte momenten. Ook als nie-

Als je eind oktober jarig bent, met het kerkhof op loopafstand, dan stond je 
feestdag tegen wil en dank in het teken van de chrysanten; een merkwaardige 
dubbelsfeer van dood en leven die je altijd bijblijft.

 

mand er meer naar vraagt, spelen ze mee 
in onze gedachten, maken ze deel uit van 
ons leven. Ons contact met de hemel loopt 
via hen. Gedenken is waardevol; helpt ons 
door het leven heen. Een leven dat nooit 
meer is zoals het tevoren was. Het verlies 
een markering in de tijd. Ervoor, erna….
De religieuze praktijk ligt grotendeels ach-
ter ons. Mijn wilg is verdwenen, de sloot 
is gedempt, de straat geasfalteerd. De gra-
ven zijn er nog, de namen, de jaartallen; 
al is er heel wat geruimd. De extra vrije 
dag zijn we kwijt; het vagevuur is afge-
schaft. De bloemen zijn gebleven; niet 
langer wit, maar uitbundig gekleurd.

Cultuur
De toewijding aan onze dierbaren duurt 
onverminderd voort. We staan daarin niet 
alleen; andere culturen andere vormge-
ving. Er zijn ongetwijfeld mensen zoals 
ik die in elk buitenland eerder een be-
graafplaats dan een museum bezoeken. 
Ook daar vind je de neerslag van een cul-
tuur. Vers gedolven aarde met bijna ver-
flenste bloemen. Indrukwekkende graven, 
bemoste stenen of glanzend marmer dat 
rijkdom laat zien, macht, geld. Necropo-
len, complete bouwsels met grafkelders 
voor de hele familie. Maar ook povere 
kruisjes, verwaarloosd, vergeten; gestold 
verdriet. Graven van kinderen met knuf-
fels, briefjes, speeltjes op een afgeschei-
den plaats. Of een eindeloze rij dezelfde 
witte kruisen, strak in het gelid op een 
veld van eer.
Op menige begraafplaats in het buitenland 
zag ik tafels en stoelen, rondom een graf, 
waar gevierd kon worden, herdacht, gege-
ten, gepraat en gehuild Moslims bezoeken 
hun doden op het Suikerfeest na de Ra-
madan. Joden gunnen hun dierbaren de 
eeuwige rust en nemen dat heel letterlijk 
door niet voortijdig te ruimen.. Ruimen, 
een woord dat mij nog altijd pijnlijk treft. 
Te koud, te veel grove zakelijkheid rond-
om rouw en ritueel.

Een emotiecultuur die reikt over de dood 
heen. Hoe waardevol is dat. Verleden en 
toekomst komen er samen. We laten iets 
zien van wie die ander was waar we van 
hielden. We laten iets zien van wie we 
zelf zijn. Wat we geloven; wat we ho-
pen…

(© Foto: Shutterstock)

Abdij van Egmond
26 okt. 10.00-11.30 u. Laat mij 
maar altijd hetzelfde lied zingen. 
Psalmen lezen, schrijven en zingen
(072) 506 14 15; 
adelbertabdij@xs4all.nl 
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‘‘Victorie kraaien, hoe was dat 
ook al weer?”

’’
Aanhaling-
Steken’’

Berberse spreekwoorden
uit Kabylië (Noord Afrika) vertaald door Piet Reesink. 

Cees Remmers & Nico Smit

* ‘Als ik de ander wil ont-
moeten, dan zal ik mijn 
schoenen tijdelijk uit moe-
ten doen en een tijdje in de 
zijne lopen.’
(Claartje Kruijff)

* ‘Ik las geen theeblaadjes; 
ik las de krant.’
Margaret Atwood

* ‘Atheïsten weten heel 
precies waar ze niet in ge-
loven. Gelovigen weten 
vaak niet zo precies waar-
om ze geloven.’
Ruud Welten

* Wie werkelijk het leven 
wil liefhebben, moet van 
het verleden houden.’
Marguerite Yourcenar

* ‘Zij die helemaal opge-
houden hebben jong te 
zijn, zeggen: ik ben niet 
meer de oude.’
(Anonymus)

* ‘Het enige dat niet bij
meerderheid van stemmen
te regelen valt is het gewe-
ten.’
Norbert Wiener

* ‘De Kerk heeft mensen
nodig die tegenspel bieden,
twijfelen, zich verloren
voelen maar God vinden
in de woestijn, mensen als
Elia, Mozes, Franciscus, Ti-
tus Brandsma. Wat is een
fuga zonder tegenstem…
en de Kerk en haar leiders
moeten inzien dat een een-
stemmige Bach niets is. Er 
moet ’n tweede stem zijn.’
Kees Waaijman

* ‘Er zijn mensen die zin-
gen, niet omdat zij dat
willen maar omdat er een
stem in hen oprijst. Zo zijn
er ook mensen die geloven;
niet uit angst en niet
uit hoop op beloning maar
omdat zij krachtens hun
wezen niet anders kunnen.’
Abel Herzberg

* ‘Bescheidenheid is dik-
wijls eerzucht die haar tijd
afwacht.’
Cees Buddingh

De jakhals

De jakhals is een soort wilde 
hond. Overdag zie je hem nau-
welijks. Hij verschuilt zich in 
de ravijnen, ver van de dor-
pen. Maar ’s nachts klimt hij 
omhoog naar de rand van het 
dorp om zijn slag te slaan op 
een mesthoop of een afgelegen 
boerderij. Hij leeft meestal in 
groepsverband. Zijn gehuil is 
angstaanjagend.

Een jakhals bijt nooit in de 
poot van zijn broer.       
                                                                
Uitleg: Mensen van een zelf-
de familie, vereniging of club 
steunen elkaar en vallen el-
kaar niet af, kennen solidari-
teit en saamhorigheid. Ze blij-
ven elkaar trouw. Dit spreek-
woord is dus positiever dan 
‘het hemd is nader dan de rok’

Het geschreeuw bedoeld voor de 
jakhals komt terecht bij de geit.
                                                              

Uitleg: Men gebruikt dit 
spreekwoord als ten onrechte 
een slachtoffer van iets wordt 
beschuldigd en de dader vrij-
uit gaat. Het Nederlandse 
spreekwoord “Barbertje moet 
hangen” komt hier dichtbij.

Als je zelf geen jakhals bent, 
word je door jakhalzen opge-
geten.                                                

Uitleg: Als je niet even gena-
deloos en meedogenloos als de 
anderen, blijf je niet overeind. 
Het lijkt op: Huilen met de 
woven in het bos.

De jakhals zegt: 

Kon de herfst maar twee sei-
zoenen duren, de lente twee 
jaar en de zomer en winter 
twee dagen.                   
                                                                                                  
Uitleg: De seizoenen verschil-
len minder van elkaar dan in 
Europa. In de lente, die korter 

lijkt omdat bloemen en gras 
snel verdorren,  zijn er jonge 
geitjes en bokjes die de jak-
hals kan verschalken en in de 
herfst zijn er verse vijgen. In 
de zomer en winter valt er niet 
veel te halen.


