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Ik maak je dood, schijnt in de jeugdzorg nog 
een nette bedreiging te zijn. Dat meldt de NOS 
op basis van een brandbrief van Jeugdzorg 
Nederland. Geweld tegen jeugdzorgwerkers 
schijnt toe te nemen en erger te worden. Na-
tuurlijk heb ik begrip voor de heftige emoties 
die opkomen wanneer je het gevoel hebt dat 
iemand tussen jou en je kind komt te staan. 
Maar geweld is een keuze. Je kunt ook iets an-
ders kiezen.

Volgens de Britse arts, psychiater en publicist 
Theodor Dalrymple, leggen mensen in de wes-
terse wereld in toenemende mate de oorzaken 
van hun gedrag buiten zichzelf. ‘Ja, maar ik 
was dronken.’ Of, ‘Ja, maar ik kan niet tegen 
onrecht.’ Of, ‘Ja, maar hij haalde het bloed 
onder mijn nagels vandaan.’ Dat zal allemaal 
best. Veel mensen drinken af en toe een bor-
rel teveel. Iedereen ervaart nu en dan onrecht. 
Maar de meeste mensen halen het gelukkig 
niet in hun hoofd hun ergernis om te zetten 
in agressie of geweld. Er bestaan mensen die 
tijdens een psychose dingen uitvreten waar ze 
later geen weet meer van hebben. Dat zijn hele 
kleine uitzonderingen. Verreweg de meeste da-
ders kiezen er bewust voor zich te laten gaan. 
Of zetten geweld in om hun zin te krijgen. En 
dat is niet acceptabel.

Afgelopen week sprak ik met Rabbi Awraham 
Soetendorp. We spraken over de noodzaak op 
scholen en andere plekken te spreken over res-
pect en de manier waarop we samenleven. De 
tijd dat religie dominant was en dominee, pas-

toor en gemeenschap ons min of meer voor-
schreven welk gedrag acceptabel was is voor-
bij. Deels is dat maar goed ook. Maar we heb-
ben het kind met het badwater weggegooid. 
We bemoeien ons pas met elkaar als we last er-
varen. Willen we de wereld verbeteren en ook 
dit probleem serieus aanpakken, dan zullen 
we het gesprek aangaan. Niet even maar duur-
zaam. En ja, dat mag ergens over onze manier 
van samenleven gaan.
Gemeenschap, religie en het besef dat een 
mens niet de navel van het universum is, kun-
nen daar een doorslaggevende rol bij spelen.

De oplossing voor het reële probleem van het 
gebruik van geweld binnen de jeugdzorg is 
niet eenvoudig. Ook in Den Haag zal daar over 
gesproken worden. Ik wil een voorspelling 
doen. De oplossing zal voor veel partijen lig-
gen in een combinatie van meer geld, strengere 
regels en hogere straffen. Misschien zelfs hier 
en daar aangevuld met enig begrip voor ge-
weld omdat ouders zich tot wanhoop gedreven 
voelen. Het is even voorspelbaar als nutteloos. 
De echte oplossing zit hem in het creëren van 
een samenleving waarin plek is voor respect, 
liefde, open dialoog en aanspreekgedrag. Daar-
voor hoeft niemand naar Den Haag te kijken. 
Daar kan iedereen vandaag mee beginnen.

R.P.

Geweld is een keuze (liefde ook)

Spreuken

Een hart dat zich tevreden 
stelt met plaats en tijd, 
heeft waarlijk geen besef 
van zijn onmetelijkheid.

Geloof alleen is dood, 
het kan niet eerder leven 
dan dat ge het een ziel, 
de liefde, hebt gegeven.

Geen wormpje is zo diep
in de aard’ geborgen 
of Gods gebod blijft 
voor zijn voedsel zorgen.

De schepping is een boek 
wie daarin wijs wil lezen, 
wordt elke bladzij 
op de Schepper zelf gewezen.

Angelus Silesius (1624-1677)

Nu de winter nadert, de 
dagen kort en de avonden 
lang zijn is er meer tijd om 
te lezen. De Roerom staat 
vol met artikelen en ander-
zins die de moeite waard 
zijn. Het begint al met de 
voorpagina gevolgd door 
Brieven (2) Verstillen op 
(3) en de Boodschap van 
Sander de Hosson (4) Nel 
Beex-Roos blijft schrijven 
op 5 en in de parochiebla-
den neuzen (22). De nieu-
we eindredacteur Liesbeth 
de Moor maakt haar entree 
(6). Wim Weren was sa-
men met zijn vrouw in Ar-
menië waarvan hij verslag 
doet (8). Nieuwe initiatie-
ven worden genomen in 
Oss (9,18). Voorts een boei-
end verhaal over Vincent 
van Gogh (12 en 13).
Volksdevotie in Frankrijk 
komt aan de orde (14,15). 
Verder een vervolg op Zin-
gend geloven van Jef De 
Schepper. 50 jaar Marok-
kaanse Migratie en boekre-
censies. (20, 21) Voor één 
keer bijna geen kolombe-
richten. De Roerom is vol.
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Dankbaarheid

Katja Kreukels heeft een heel 
aansprekend boek geschreven: 
Mijn vader was priester. ‘Mijn 
vader keerde alleen het pries-
terschap de rug toe. Hij voelde 
en voelt zich verbonden met 
God.’ Ook ik heb, zo’n veertig 
jaar geleden, het priesterschap 
de rug toegekeerd.
Alhoewel, toch niet echt, denk 
ik. Wat ik de rug toegekeerd 
heb is het celibaat. Toen onze 
relatie serieuze vormen begon 
aan te nemen, heb ik niet mijn 
ontslag bij het bisdom inge-
diend.
Wel heb ik de bisschop een 
brief geschreven. ‘Als u ervan 
hoort welke ontwikkeling mijn 
leven aan het nemen is, zult u 
zich genoodzaakt zien mij te 
ontslaan, vrees ik.’ Die vrees 
werd bewaarheid.
De brief die dat bevestigde 
kwam niet van de bisschop 
zelf, maar van zijn vicaris-
generaal. In onze brief had ik 
ook geschreven, dat wij echt 
niet van ons geloof afgevallen 
waren en dat we het op prijs 
zouden stellen als de kerk op 
enigerlei wijze gebruik zou 
willen blijven maken van onze 
gelovige inzet.
Op dit punt stelde het bisdom, 
de vicaris-generaal, ons zeer 
teleur. Hij bedankte uiteraard 
voor mijn jarenlange inzet 
voor het bisdom en eindigde 
met mij Gods zegen toe te 
wensen bij het vinden van een 
nieuwe job.
Waarom waren wij vooral zo 
teleurgesteld? Omdat de vica-
ris iets naar God doorschoof, 
waarover hij, bijvoorbeeld uit 
dankbaarheid, minstens even 
met ons had mee kunnen den-
ken. Hij wist zelf natuurlijk 
ook, dat God niet zorgt voor 
baantjes. Maar hij legde wel 
zijn gebrek aan betrokkenheid 
bij God neer. Ik beleef dat ant-
woord nog steeds als een soort 
godslastering. Verder heb ik 
het geluk gehad, waarvoor ik 
ook God dankbaar ben, dat ik 
als geestelijk verzorger, bui-
ten verantwoordelijkheid van 
een bisschop, levenslang ge-
lovige mensen nabij heb kun-
nen zijn, tot op de dag van 
vandaag.
Eigenlijk ben ik priester geble-

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
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8199 50. Vermeld a.u.b. uw abonnee-nummer. Zie 
adresdrager bij dit blad.

Brieven
Redactie

ven, ook in de beleving van 
velen van hen. Ook mijn part-
ner is nog steeds actief bin-
nen geloofsgemeenschappen. 
Zou het bisdom daar intussen 
dankbaar voor kunnen zijn?

Jean Peeters, Eindhoven 

Goed

Uw blad weer in dank ont-
vangen. Ik vind het steeds op-
nieuw heel interessant. Deze 
keer was ik blij met het ver-
haal op blz 9: Muziek tussen 
Hemel en Aarde.’ Goed artikel!

Joop Strooper, Woudenberg

Beste redactie

Graag aandacht voor het vol-
gende. Zoals bekend is Hae-
rendaal, het voormalige Groot 
Seminarie Haaren, voor een 
zeer groot deel afgebrand. Ik 
heb naar mijn smaak onvol-
doende in media gelezen of 
gehoord wat de oorzaak ge-
weest zou kunnen zijn. Mijn 
hypothese: brandstichting, heb 
ik nergens gelezen. Maar wel-
licht ben ik te zeer een com-
plotdenker.
Wat ik hier wil communiceren 
is hoe zeer dit mij in het hart 
raakte en nog steeds raakt:
Ik heb van 1964 tot april 1966 
gewoond, gestudeerd en gebe-
den in dat massieve gebouw 
met op de voorgevel de klas-
sieke woorden: Deo Optimo 
Maximo: D.O.M.
Colleges in het philosoficum 
‘genoten’ van heren professo-
ren. Waaronder de betreurde, 
te vroeg overleden, Theo van 
Velthoven

In die jaren, toen monseig-
neur Bekkers vigeerde, begon-
nen steeds meer priesters hun 
boordje aan de wilgen te han-
gen, en raakte mijn ‘Roeping’ 
danig in een crisis. Gelukkig is 
in mijn latere levens loop toch 
nog het pastorale spoor terug-
gekomen: Van 2003 t/m 2010 
mocht ik nog Arbeidspastor en 
Diaconaal opbouwwerker/pas-
tor zijn in het bisdom Utrecht...
Maar wat ik hier kwijt wil is: 
Er zou een uitgebreider ver-
haal over ‘Haaren’ (o.m. krijgs-
gevangenkamp van 1940-45) 
Haerendaal en nú deze brand 
geschreven moeten worden, bij-
voorbeeld in De Roerom (maar 
mag ook in het Brabants Dag-
blad) Ik wil daar wel aan bij-
dragen , maar het ontbreekt 
mij aan fotomateriaal (en waar-
schijnlijk aan tijd) en wellicht 
is er al een Roerom- auteur mee 
bezig
Voor mij is deze brand even 
symbolisch als de brand van de 
Notre Dame in Parijs... 
Het einde van het tijdperk van 
een zelfverzekerd, in Beton Ge-
goten, rooms-katholicisme in 
Brabant, waarin klerikalisme en 
maatschappelijk macht imago 
centraal stonden.
De Vraag is nu, gaan ze het 
gebouw herstellen of krijgen 
woningbouw en kapitaal vrij 
spel… Ik ben benieuwd.
Met vriendelijke groet. Graag 
een reactie.

Drs. Joep Beliën, Zaltbommel
06-12399530
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Margreet Spoelstra

Verstillen

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. 

Nu je weg bent

Nu je weg bent en het stil is
waar jouw stem klonk en jouw lach;
nu ik voel dat er verschil is
tussen duisternis en nacht
weet ik voor het eerst
de diepte.

Nu je weg bent en het leven
zomaar doorgaat en niet weet
dat de wereld is veranderd,
zin en doel verloren heeft
weet ik voor het eerst
de diepte.

Nu je weg bent en de dagen
zonder kleur zijn, zonder klank;
nu de toekomst is verslagen
duurt het heden,
duurt het lang
en ik weet

de dood.

Weerklank

Om wat zich nu een
uitweg zoekt en
nergens
woorden vindt en weet

om vallend hout
om stenen uit de muur
om wat weerklinkt en
klinkt en
weer

om wat er raakt aan
stilte
en aan meer dan
dat en tranen

Daarom is dit 
gedicht

voor jou

Newgrange

Zo zal het gaan
dat bladeren het pad van groen
naar rood en glad
en dan vergaan.

Zo zal het gaan
dat straatlicht fonkelt in gebroken
glas van weer een autoruit.
Dan zal het kind nog
de dauw op zijn huid,
een mandarijntje pellen.
En pitjes spugen, kringen in een meer
van oude regen.

Zo zal het stil zijn
bij de stenen, die eerder waren.
Duizend jaren als een dag.

Even breekt het.
Rinkelt een zaktelefoon.

Zo zal de zon
die ene dag
dat ene uur
Dan zal de zon een oogwenk de graven
verlichten.

Ierland (© Foto: Piet Voermans)
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had moeten leiden op het moment dat hij 
voelde en hoorde dat hij dood zou gaan. 
Dat geluk op tijd was. Dat de liefde alsnog 
kwam. Wat een bevrijding dat was.

Vlak voor ik vertrek, vertedert hij mij tot 
op het bot. De man in zijn sterfbed buigt 
een beetje voorover en legt zijn arm om 
de schouder van zijn geliefde. Het dank-
woord dat hij aan hem richt is precies zo 
luid uitgesproken dat ik het hoor, maar 
vooral zo mooi dat ik het me herinner. 
‘Nu ik ga sterven, vertel ik graag dat ik 
sterf met de wetenschap dat jouw leven 
het allermooiste stukje van mijn leven 
was.’

Ooit vertelde een vrijwilliger uit het hos-
pice dat zij het altijd zo mooi vond dat in 
de laatste levensdagen niemand praat over 
werk, successen of wat bereikt is. Men-
sen die sterven, praten juist vaak over wat 
niet bereikt is en wat ze spijt. Maar vooral 
praten ze over de liefde. Over de liefde die 
op zoveel manieren mogelijk is.
Het maakt me niets uit dat het misschien 
een cliché is. Daar is het te belangrijk 
voor. Wat stervenden ons leren, is een 
krachtige boodschap aan de levenden. 
Wat zij vertellen gaat over ons. Wat zij 
vertellen gaat over de moed het leven te 
leiden dat je wil leiden. Als ik aan hem 
terugdenkt, besef ik heel goed dat zijn 
boodschap op dit punt juist nog krachtiger 
is. Hij leerde mij dat het lef kost om geluk 
in het leven toe te staan en dat zich dat al-
lemaal terugbetaalt. Een levensles.

Boodschap
Sander de Hosson

‘Nu ik ga sterven, vertel ik graag dat ik 
sterf met de wetenschap dat jouw leven 
het allermooiste stukje van mijn leven 
was.’
‘Mensen die sterven, kunnen je alles over 
het leven leren’, zei een opleider ooit te-
gen mij. Pas in de laatste jaren, nu ik er 
meer oog voor krijg, ben ik echt gaan be-
seffen dat dit geen holle frasen zijn. Men-
sen op hun sterfbed kijken terug naar het 
leven, ze evalueren en delen dat ook, alsof 
er een bedoeling achter zit.

Een voorbeeld dat me erg bijgebleven is, 
is het wat wonderlijke verhaal van een 
man van achter in de zestig, die ik een 
paar jaar geleden behandelde in verband 
met uitgezaaide longkanker. Het is een 
typische noorderling, een harde werker, 
een wat introverte man die niet snel praat 
over gevoelens. Opvallend is dat hij op 
alle afspraken alleen komt. Ik weet maar 
beperkt iets over zijn achtergrond: hij is 
ongetrouwd, gelovig en heeft geen kinde-
ren. Al eerder had hij mij verteld dat hij 
een zakenman was met een relatief suc-
cesvol bedrijf. Sinds een jaar of twee is hij 
gepensioneerd. Hij vertelt een rijk sociaal 
netwerk te hebben.

Op de laatste poliklinische afspraak, nadat 
alle onderzoeken verricht zijn, spreken 
we uiteindelijk over de diagnose: longkan-
ker met uitzaaiingen in longen, longvlie-
zen en ook in botten. Als hij vraagt wat 
de prognose is, vertel ik dat deze in maan-
den uit te drukken is. ‘Soms is mensen 
wat meer tijd gegeven, soms wat minder,’ 
voeg ik toe. Ik peil zijn reactie, maar hij 
blijft onbewogen. ‘Dat had ik al verwacht.’

Omdat we met chemotherapie willen be-
ginnen, breng ik het gesprek op zijn so-
ciale situatie, ik moet weten wie hem di-
rect steunt in deze moeilijke tijd en hem 
opvangt als er bijwerkingen komen. De 
reactie verwondert me. ‘Ik heb sinds kort 
een vriend. Een jeugdvriend’. In een paar 
zinnen vertelt hij over zijn homoseksua-
liteit die hij al die jaren voor zijn familie, 
vrienden en collegae verborgen heeft ge-
houden. Hij vertelt ook hoe zijn religieuze 
achtergrond en opvattingen het toegeven 
aan deze gevoelens in de weg hebben ge-
staan. En over de ongetwijfeld moeilijke 
keuze dat intieme geheim op te geven, nu 
hij oog in oog staat met een ongeneeslijke 
ziekte.

Gedurende de maanden die volgen, bege-
leid ik hem tijdens de chemotherapie, die 
hij ondanks fikse bijwerkingen geestelijk 
opmerkelijk goed doorstaat. Telkens als ik 
hem tref, zie ik dat hij er ondanks de op-
tredende bloedarmoede, de vermoeidheid 
en de goed te bestrijden misselijkheid be-

ter uitziet. Hij is vrolijker. Uitgeruster. Hij 
is opener. Hij vertelt ontwapenend over 
zijn relatie die zich verdiept. Hoe hij op-
gevangen wordt door zijn vriend.

Godzijdank reageert de ziekte op de be-
handeling en in de 16 maanden die zijn 
leven nog zal duren, luister ik met plezier 
naar de prachtige verhalen over zijn liefde 
en de enorme winst in geestelijke vrijheid 
en rijkdom. Ook als de ziekte weer terug-
komt, blijft hij vrolijk. Zelfs het nieuws 
dat de laatste fase van zijn leven is aange-
broken, slaat hem niet uit het veld.

Zijn laatste dagen brengt hij op uitdruk-
kelijk verzoek door op onze verpleegafde-
ling. ‘Hier voel ik me veilig.’ Als het snel 
achteruit gaat, kom ik een laatste keer bij 
hem om afscheid te nemen. Gezien de toe-
nemende benauwdheid, de noodzaak om 
meer morfine te krijgen en de afnemende 
lichaamsfuncties, vermoed ik dat de laat-
ste uren zijn ingegaan.

Eindelijk ontmoet ik zijn vriend. De oude-
re man, een vitale zeventiger zit alleen in 
de kamer, naast het bed. Ik glimlach als ik 
zie dat hun handen dan al ineen geslagen 
zijn. Als ik vertel over mijn vermoeden 
van de snel aanstormende dood, wordt 
het stil. Ze kijken elkaar aan, glimlachen, 
maar zeggen niets. Wat kan stille aanwe-
zigheid toch zo veel krachtiger zijn dan 
een miljoen lege woorden.

Als we afscheid nemen, komt hij terug op 
het laatste anderhalf jaar. Van zijn intro-
versie is niets meer over. Hij is emotioneel 
als hij terugblikt. Ook over zijn spijt dat 
hij pas koos het leven te leiden, dat hij 

(© Foto: Shutterstock)
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Samen op pad
Nel Beex-Roos

(© Foto: HandicapNL)

Wie van een uitdaging houdt kan op zon-
dag 17 mei meedoen met de allereerste 
editie van de HandicapNL Rugzakrun. Het 
lijkt mij trouwens een geweldig goed idee 
om ook echt van start te gaan. 

Met welk motief?
Waarom ik deze activiteit zo van harte 
aanbeveel? Omdat HandicapNL met het 
geld dat met deze sponsorloop wordt op-
gehaald dromen van mensen met een be-
perking helpt waarmaken. We hebben 
vaak niet in de gaten wat voor doorzet-
tingsvermogen iemand met een beperking 
iedere dag opnieuw moet zien op te bren-
gen. En dat alleen al voor de meest nor-
male dingen, die voor de meeste mensen 
totaal geen moeite kosten. Daarom ook is 
als symbool voor die positieve krachtsin-
spanning de rugzak gekozen.

Mooie voorbeelden
Neem nou Teun, een knaap van 12 jaar 
met het syndroom van Apert. Dit syn-
droom is een zeldzame erfelijke aandoe-
ning, waarbij de schedelnaden te vroeg 
sluiten, de groei van het gezicht achter-
blijft, vingers en tenen korter zijn en vaak 
samen gegroeid. Veel kinderen met deze 
aandoening zitten al jong in een rolstoel. 
Ze moeten ook de nodige operaties onder-
gaan. Teun heeft er al zoveel gehad, dat 
men de tel een beetje kwijt is. Daar Teun 
de jongste van vier kinderen is, hebben 
vader Jeroen en moeder Liesbeth steeds 
geprobeerd van elk ziekenhuisbezoek en 
elke operatie een feestje te maken voor 

het hele gezin, zeker voor Teun, maar ook 
voor hun drie andere kinderen. Misschien 
hebben de feestjes Teun geholpen te blij-
ven dromen van voetballen in teamver-
band. Dat is hem gelukt. Sinds dit seizoen 
zit hij op voetbal. Net als zijn vrienden 
kan hij op zaterdag voetballen. En dat is 
nog niet alles. Hij wil ook geld ophalen 
voor HandicapNL om zo anderen met een 
beperking te kunnen helpen. Hij gaat dit 
doen door op 17 mei 3 km rennend af te 
leggen. Zonder rolstoel! Hij is nu al aan 
het trainen. 

Daan Theeuwes (29) komt nog eens in 
beeld. Hij heeft mogen ervaren welke 
mooie resultaten hij te danken heeft aan 
intensieve revalidatie in een verrijkte om-
geving. Dat wil zeggen een omgeving met 
veel verschillende uitdagingen en prikkels 
en met de nieuwste apparatuur. Indien 
nodig zijn er twee therapeuten tegelijk 
met een revalidant bezig. Er wordt im-
mers naar een zo groot mogelijk herstel 
gestreefd, wanneer jonge mensen tussen 
16 en 35 jaar een ernstig hersenletsel heb-
ben opgelopen als gevolg van een ongeluk 
of zinloos geweld. Daan wil heel erg graag 
zijn studie weer oppakken. En dat is niet 
zijn enige droom. Hij heeft nog een twee-
de droom. Hij wil de marathon van New 
York lopen. Het zou heel erg mooi zijn 
wanneer hij beide dromen zou kunnen 
verwezenlijken. 

Teun en Daan, twee jonge mensen. Ze 
gaan met een beperking door het leven, 

maar het lijkt wel of die beperking hun 
beiden extra kracht geeft om zo positief 
mogelijk door te zetten. Het zijn twee 
kanjers. En ik ken er nog wel meer. 

17 mei 2020
Op die dag gaat de Rugzakrun van start 
aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug 
met begin- en eindpunt aan het Singel-
park in Odijk. Op het terrein zijn voldoen-
de toegankelijke toiletten.
Het is een prachtig parcours en de paden 
zijn rolstoeltoegankelijk. Het parcours 
begint langs De Kromme Rijn. Men kan 
kiezen voor 3, 10 of 21 km. Het parcours 
loopt door bos en duin, langs meertjes, 
over de heide, door dorpjes, voorbij land-
bouwvelden en historische gebouwen, 
kortom een prachtig gebied. Bedenk wel, 
dat je bij de start een rugzak cadeau 
krijgt, die je zelf met zoveel zand kunt 
vullen als je dragen kunt en wilt tijdens 
de run. Dus: laat je maar goed sponsoren. 
Je moet je wel inschrijven. Wie dat doet 
voor 1 december krijgt de early bird-kor-
ting van € 2,50 of € 5,-. Wie weet krijg je 
financiële hulp, dus:
Doe mee en schrijf je in op: 
www.rugzakrun.nl

ZONDAG 17 MEI 2020
Utrechtse Heuvelrug
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Rob van der Zwan

Laten we God 

De aanleiding voor dit stukje was een in-
tensief gesprek dat ik twee jaar geleden 
had; ik kom er nog op terug. Al reflecte-
rend kwam ik uit bij de godservaring, en 
met name de vraag of de ene godserva-
ring beter is dan de andere. Ik geloof niet 
dat ik de vraag volledig heb beantwoord. 
Misschien vind u het niettemin de moeite 
waard met mij mee te denken. 
 
Heeft en geeft
Religie heeft betekenis doordat het uit-
drukking krijgt in gewoontes en opvat-
tingen die het dagelijks leven van mensen 
structureren. Religie geeft betekenis door-
dat het het dagelijkse leven in een over-
stijgend perspectief van bestemming zet.
Mensen die hun leven in dienst stellen 
van God hebben daar allerlei gedachten 
en gevoelens bij. Zij ervaren de aanwezig-
heid van God. Die ervaring is persoonlijk, 
maar wordt met andere gelovigen bespro-
ken en gedeeld. De godservaring komt via 
verhalen bij mensen, en wordt via verha-
len doorgegeven aan andere mensen. God 
krijgt een gezicht via menselijke verbeel-
ding en menselijke taal.

Kwaliteit
Gelovigen hebben met hartstocht het be-
staan van God willen aantonen en recht-
vaardigen. Atheïsten onder de niet-gelovi-
gen hebben met even grote hartstocht het 
niet-bestaan van God willen aantonen. Ik 

laat deze kwestie liggen om ruimte te ma-
ken voor deze vraag: bestaat er zoiets als 
de kwaliteit van de godservaring? Kwa-
liteit is een onderscheidende eigenschap 
van iets. Daarmee kan je zaken van elkaar 
onderscheiden en ook vaststellen dat het 
één beter (mooier, adequater, etc.) is dan 
het andere. Is de ene godservaring beter 
dan de andere?

Gedateerd
Met sommige godsvoorstellingen kan ik 
in ieder geval niet uit de voeten, omdat 
ze een uitvergroting lijken te zijn van de 
menselijke psyche met zijn stemmings-
wisselingen, rancuneuze gevoelens en me-
chanismes om greep te houden op de wis-
selvalligheden van het leven. Sommigen 
godsbeelden roepen daarom machten- en 
krachtenvelden op die menselijke verhou-
dingen verkillen, verzuren of erger nog.  
Andere godsbeelden lijken gedateerd om-
dat ze een belevingswereld en daarmee 
samenhangende menselijke verhoudingen 
veronderstellen, die uit de tijd zijn. Deze 
godsbeelden sluiten niet meer aan en zijn 
niet in staat mensen te inspireren en te 
motiveren. Een gedateerd godsbeeld speelt 
een rol in de snelle ontkerkelijkingspro-
cessen die wij nu in Nederland zien; hoe-
wel daarmee niet alles gezegd is. 
De man - inmiddels overleden - die mij 
twee jaar geleden vertelde dat hij net had 
gehoord dat hij een fatale ziekte onder de 

niet achterlaten bij rechtzinnigen en vrijzinnigen

leden had, zei ook, met een wat verdrie-
tige glimlach, dat hij niet geloofde in een 
leven na dood. Ik had de indruk dat hij 
dat laatste zei omdat hij wist dat ik theo-
loog ben. Waarom deed hij dat? Moest hij 
dit toch even kwijt, maar was hij bang dat 
hij mij zou shockeren? Het was niet de ge-
legenheid om het dáár over te hebben. Ik 
ben er wel van overtuigd dat hij zo expli-
ciet en gevoelsmatig afstand nam van een 
christelijke levensopvatting die voor hem 
naïef en achterhaald was.  

God tussen recht- en vrijzinnigen
Emeritus hoogleraar politiek en sociale 
filosofie Harry Kunneman (Universiteit 
voor Humanistiek) is één van de weinigen 
die er op heeft gewezen hoe belangrijk re-
ligieuze tradities zijn in de omgang met 
‘trage vragen’. Wat zijn de kernvragen van 
het leven? Hoe geven we kleur en zin aan 
ons leven? De christelijke levensopvatting 
alleen maar zien in een spectrum waarbij 
‘rechtzinnigen’ en ‘vrijzinnigen’ touw-
trekken langs de lijn rechtzinnigheid en 
vrijzinnigheid, wordt door niet-christenen 
beleefd aanschouwd en vooral gezien als 
een private aangelegenheid. Daarmee is 
een marginalisering van het christelijke 
gedachtengoed verzekerd. Dat moet door-
broken worden. Ook niet-christenen zijn 
erfgenaam van de christelijke traditie. 
Hun inbreng is van waarde.

Henk Peters

Nieuwe eindredacteur

Na het nodige overleg heeft het bestuur 
mevr. Liesbeth de Moor uit Utrecht per 1 
december benoemd tot eindredacteur van 
het maandblad De Roerom.
Liesbeth de Moor heeft ruime media-erva-
ring. Zij is werkzaam geweest bij de KRO 
en daarna jarenlang als researcher, re-
dacteur en presentator bij radio M, (radio 
Utrecht).
Zij was daar betrokken bij verschillende 
grote en kleinere programma’s als Aan ta-
fel, Utrecht komt thuis, Eet met je hart en 
de avondshow op werkdagen en program-
ma’s in het weekend.
Daarnaast begeleidt ze ook een groep ou-

deren die lekker gaan eten op een mooie 
plek in Utrecht. Stichting Met je Hart 
maakt het mogelijk dat 75 plussers elkaar 
ontmoeten. Met je Hart brengt mensen bij 
elkaar! 
Regelmatig levert ze ook bijdragen aan het 
parochieblad Katholiek Utrecht.

Liesbeth geeft als drijfveer aan: ‘Mensen 
trekken zich steeds meer terug in hun ei-
gen bubbel (levenssfeer, generatie of (on)
geloof). Dat is jammer want hun drijf-
veren en verlangens zijn meestal niet zo 
verschillend. Ik vind het mooi als het lukt 
mensen met elkaar in contact te brengen.

Om elkaar te begrijpen, van elkaar te le-
ren en het leven wat leuker te maken. Ik 
werk daar aan als radiopresentator-en in-
terviewer, gespreksleider of dagvoorzitter. 
Als tekstschrijver en voor de komende tijd 
ook als eindredacteur van De Roerom.’
Voorbereiding is het halve werk, om goed 
te kunnen improviseren. En, belangrijk: 
er moet zeker wel gelachen worden! 

De redactie van De Roerom wenst Lies-
beth veel succes in haar werk en kijkt uit 
naar een goede samenwerking.

Het ‘merk’ De Roerom heeft twee publicitaire gezichten: het maandblad en de 
website. Meer dan 25 jaar heeft Peer Verhoeven leiding gegeven aan het redac-
tieteam. Begin januari heeft hij deze taak neergelegd. Sindsdien is het Stich-
tingsbestuur op zoek gegaan naar een opvolg(st)er. Deze zoektocht heeft nu 
resultaat opgeleverd. Maak kennis met de nieuwe eindredacteur.

Barmhartigheid Vught
7 febr. 19.00-22.00 u. Zinhotel. 
Passie voor Compassie.
(073) 657 70 44; 
www.barmhartigheid.nl
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Gedicht Gedacht
Redactie

Go slow

De bakker in Hooghalen, geroepen 
uit zijn bakkerij, praat met de over-
volle winkel. Hun onderliggende we-
reld, wensen en onzekerheden. Hij 
neemt de tijd, ziet de zorg en onbe-
duidendheid, koestert de lach, strooit 
met opgewektheid, verlegt grenzen, 
houdt veerkracht en alles in kleine 
stappen. Rust is besmettelijk, ervaar 
de ruimte ervan, effeta!

Dré van Ekeren

Mijn engel is …

Mijn engel is een beeltenis
Van klei, van steen, van wind
Mijn engel staat hoog in een nis
Hoe maak ik hem tot vrind?

Mijn engel zweeft weg door het ruim
Mijn engel heeft het koud
Mijn engel slaat zijn vleugels uit
Mijn engel buigt en rouwt.

Mijn engel is een tekening
Van potlood, inkt en krijt
Mijn engel is van verf gemaakt
Zo raak ik hem niet kwijt.

Mijn engel hoedt met vaste hand
Mijn engel draagt een lint
Mijn engel zingt het hoogste lied
Mijn engel is een kind.

Mijn engel is een kletsmajoor
Die alles overbrieft
Mijn engel is een wijze man
Die zwijgt en nimmer grieft.

Mijn engel is mijn fantasie
Mijn engel is mijn droom
Mijn engel is mijn werk’lijkheid
Mijn engel is een boom.

Mijn engel is een Godsgezant 
Mijn engel is een brief.
Mijn engel is mijn diepste ziel
Mijn engel is mijn lief.

Ine Verhoeven

Wat er toe doet…

net als Hij in dienst staan van de mens die een schouder zo gebruiken kan,
net als Hij met intense aandacht in zorg en oren verlichting schenken,
als Hij spreken met de  meest verlossende woorden die men kan bedenken,
met troostende handen helpen aan de verwezenlijking van Gods plan. 

Christianne van de Wal

Leven te dragen

Hoe licht te dragen zal een leven zijn 
dat leven schenkt in liefdevolle toewijding 
en tederheid, aandacht schenkt en immer 
lacht.
Dat alle kinderen van de aarde omarmt 
en die ene in het bijzonder.

Hoe licht te dragen zal een leven zijn 
dat bizar versierend, zich speels tooiend 
en nieuwsgierig zoekend tast in het bestaan. 
Voortdurend appellerend aan echtheid 
en in de marge kitsch omarmt.

Hoe licht te dragen zal een leven zijn
dat louter dromend, zonder te ontwaken
op aarde komt, dat zweeft in het bestaan.
Het hoefde zich niet te behoeden
en was wat verloren in je slaapt.

Dré van Ekeren 
(vrij naar Anneke Brassinga)

Elfje

Al
zo lang
samen dat we
ons in elkaar hebben
opgeslagen

Dré van Ekeren
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In september maakten mijn vrouw Wilma 
en ik een rondreis door Armenië. Geen 
georganiseerde groepsreis, maar ook geen 
tocht op eigen houtje, want we reisden sa-
men met Irena Balasjan, een goede vrien-
din van ons. Zij heeft Armeense wortels 
en spreekt ook Russisch en Armeens. Als 
gids en als tolk wist zij vele deuren voor 
ons te openen, ook bij haar familieleden 
thuis. 

Ligging
Armenië is een bergstaatje dat bezaaid 
is met oude kerkjes en kloosters. Het ligt 
tussen de Zwarte en de Kaspische Zee en 
is ongeveer zo groot als België. Van 1920 
tot 1990 behoorde dit landje tot de Sovjet-
Unie, en sinds 1990 is het een zelfstandige 
republiek, die bijna helemaal christelijk 
is maar aan drie kanten omgeven is door 
landen met veel moslims: Azerbeidzjan, 
Iran en Turkije. In het noorden grenst 
Armenië aan het eveneens overwegend 
christelijke Georgië. 
In het verleden is Armenië verschillende 
keren uitgegroeid tot een machtig konink-
rijk, dat zich in de eerste eeuw v.Chr. zelfs 
uitstrekte van de Kaspische Zee tot aan de 
Middellandse Zee. Maar evengoed is het 
land vaak onder de voet gelopen door an-
dere grootmachten. De geschiedenis van 
Armenië is dan ook een verhaal van ver-
volging en onderdrukking maar telkens 
ook volgde een wederopstanding. In de 
Armeense doedoekmuziek en in de litur-
gie voeren droefenis en vreugde dan ook 
beurtelings de boventoon.

Een bijbels land
De Armeniërs zien hun land graag als een 
bijbels land. Daar hebben ze goede rede-
nen voor. Volgens Genesis 8:4 strandde de 
ark van Noach op de Ararat, waarvan de 
hoogste top 5137 meter hoog is en bedekt 
is met eeuwige sneeuw. Sinds de opdeling 
van Armenië na de Eerste Wereldoorlog 
ligt deze berg net over de zuidwestelijke 
grens met Turkije, maar het is en blijft 
een reus die tijdens onze rondreis op vele 
plaatsen te zien was. 
Ook gaan Armeniërs ervan uit dat het 
aards paradijs in Armenië gelegen moet 
hebben. Dat leiden ze af uit Genesis 2:10-
14 waar vier paradijsstromen worden ge-
noemd (Pison, Gichon, Tigris en Eufraat), 
die ontspringen in het gebied dat tijden-
lang onder Armenië viel.

Het Armeense en het Joodse volk
Er zijn treffende parallellen tussen het Ar-
meense en het Joodse volk. Beide volken 
zijn niet alleen te vinden in hun thuis-
land, maar ook verspreid over een we-
reldwijde diaspora. De meeste Armeniërs 
van nu wonen in het buitenland en ze on-
derhouden warme banden met het moe-

derland. Zo ook zijn Joden al vanaf de 
Oudheid verstrooid geraakt over de wijde 
wereld. 
Deze migraties hangen samen met het feit 
dat zowel Joden als Armeniërs door de 
eeuwen heen herhaaldelijk zijn vervolgd, 
op de vlucht gejaagd en ten slotte zelfs 
het slachtoffer zijn geworden van een gru-
welijke genocide; de Armeniërs tijdens 
de Eerste en de Joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In Jeruzalem wordt de ge-
dachtenis aan de Shoah levend gehouden 
in Yad Vashem. In de Armeense hoofdstad 
Yerevan bezochten we het Genocidemu-
seum, waar we diep geraakt zijn door de 
gruwelijke moordpartijen waarvan vooral 
vrouwen en kinderen in 1915 het slachtof-
fer zijn geworden. De wereld wist ervan 
maar liet de islamitische Jonge Turken, 
die streefden naar een moderne natiestaat 
met een homogene Turkse bevolking, hun 
gang gaan. 

Armeense christenen
De Armeniërs geloven heilig dat het chris-
tendom in hun contreien is verbreid door 
de apostelen Taddeüs en Bartolomeüs, die 
elkaar bij toeval op de Ararat tegen het lijf 

zouden zijn gelopen. Vandaar ook dat de 
Armeniërs hun geloofsgemeenschap de 
Armeens-Apostolische Kerk noemen, met 
de nadruk op ‘apostolisch’. Dat wil niet 
zeggen dat Armenië op stel en sprong toe-
trad tot de Jezusbeweging. Dat gebeurde 
pas in 301 toen koning Tiridates IV zich 
tot het christendom liet bekeren door Gre-
gorius de Verlichter en hij deze nieuwe re-
ligie uitriep tot staatsgodsdienst. Dat laat-
ste was elders nog nergens vertoond.

Visie op Jezus
Dat we spreken van de Armeense Kerk, 
heeft te maken met het feit dat de Ar-
meense christenen de leer van het concilie 
van Chalcedon (in 451) dat Jezus één per-
soon is met twee naturen, een goddelijke 
en een menselijke natuur, niet hebben 
aanvaard. In plaats daarvan belijden zij 
dat Jezus slechts één natuur heeft. Deze 
ene natuur is samengesteld: het is één 
godmenselijke natuur. Deze visie wordt 
aangeduid met de term miafysitisme. Dit 
dispuut is zo hoogopgelopen dat de Ar-
meense christenen in de zesde eeuw een 
eigen zelfstandig kerkgenootschap zijn 
gaan vormen. Dus lang voor het grote 
schisma uit 1054. Momenteel zien velen 
in dat het hier vooral gaat om een termi-
nologisch verschil, en niet zozeer om een 
inhoudelijke kwestie. 

Kenmerken
Aan het hoofd van de Armeens-Aposto-
lische Kerk staat ‘de katholikos van alle 
Armeniërs’, die zetelt in Echmiadsin, 20 
kilometer van Yerevan. De liturgie lijkt 
op de Byzantijnse en wordt gevierd in 
het klassiek Armeens. Net als de rooms-
katholieken kennen zij zeven sacramen-
ten. Gehuwde mannen kunnen tot priester 
worden gewijd, als ze niet opteren voor 
een kerkelijke carrière. Bisschoppen wor-
den – met veel invloed van leken – geko-
zen uit de ongehuwde clerus. 
Het geloofsleven oogt nogal devotioneel 
en traditioneel. In Armenië is geen spoor 
te bekennen van het proces van seculari-
satie. Kerk en staat zijn er innig met el-
kaar verstrengeld. De Armeense christe-
nen hebben een flink wij-besef. Zij koes-
teren familieverbanden en hebben vurige 
nationale gevoelens. Misschien meer dan 
wij zijn ze op zoek naar de relevantie van 
hun eeuwenoude geloof voor de opbouw 
van een betere samenleving.
Ook Nederland kent vitale Armeense ge-
meenschappen. Al vanaf de zeventiende 
eeuw in Amsterdam en nu ook in vele 
andere plaatsen, zoals Almelo, Arnhem, 
Assen, Eindhoven en Dordrecht. Deze 
medelanders zijn hartelijke en gastvrije 
mensen, die zich hier goed thuis voelen. 
Zouden wij niet veel van elkaar kunnen 
leren?

Wim Weren

Armenië en de Armeense christenen

Noravank-klooster uit de 13e eeuw 

(© Foto: Wilma Weren)
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I am here
De productie I am here bestaat uit een 
boek met verhalen van zes jongeren die in 
samenwerking met jongerenwerker Simon 
Vroegop zijn opgetekend. Twee ervan zijn 
verwerkt tot een theatervoorstelling. 
Angelo had al eerder contact met theater-
maker Letizia Rompelberg die met haar 
organisatie Hertog Zout echte verhalen 
speelt. Precies waar Angelo naar op zoek 
was: hij wilde verhalen van nieuwkomers 
voelbaar maken. Zo ontstond het idee om 
een straatvoorstelling te maken waarin 
twee jonge mensen over de tocht vertellen 
die hen vanuit hun land in oorlog naar 
Nederland bracht.

Twee verhalen
In de voorstelling stonden twee verhalen 
centraal die exemplarisch zijn voor de ver-
halen van veel nieuwkomers die sinds de 
vluchtelingenstroom van 2015 in ons land 
of elders in Europa terecht kwamen. 
De voorstelling is gegoten in de vorm van 
een wandeling, bedoeld om de bezoekers 
in het klein te laten beleven wat de vertel-
ler meemaakte tijdens de reis. Alle bezoe-
kers kregen een koptelefoon op en hoor-
den zo de verhalen van Zakiya Shekho en 

Abolfazl Bayat, gedurende de wandeling 
door de stad.
 
Zakiya en Abol
Zakiya zat aan het begin van de oorlog 
in Syrië een jaar lang in huis en vluchtte 
daarna met haar moeder en een deel van 
het gezin naar Turkije, waar ze na een 
moeizame, nachtelijke tocht aankwamen. 
De leefomstandigheden waren slecht en 
Zakiya en haar zus gingen werken in een 
textielfabriek om eten te kunnen kopen. 
Anderhalf jaar zwaar werk verrichten ge-
durende meer dan twaalf uren per dag 
eiste een lichamelijke en geestelijke tol. 
Inmiddels was vader erin geslaagd om 
naar Nederland te vluchten en hij kreeg 
het voor elkaar om de familie in ons land 
te herenigen.  
Zakiya studeert aan het ROC, werkt in een 
Italiaans restaurant en is betrokken bij het 
ontwerpen van nieuwe projecten voor jon-
geren.
Abol werd geboren in Afghanistan, maar 
woonde vanwege de oorlog vanaf zijn 
derde jaar met zijn familie illegaal in Iran. 
Nadat zijn vader verdween, stuurde opa 
vanuit Afghanistan een man om met moe-
der te trouwen, omdat opa ervan uitging 

Ad Wagemakers

Ik ben hier

dat vader was vermoord. De stiefvader 
tiranniseerde het gezin, waarop Abol op 
zijn veertiende besloot te vluchten. Met 
zijn moeder spaarde hij voldoende geld en 
vertrok zonder te weten waarheen. Eerst 
naar Turkije, per auto en te voet, vervol-
gens met de boot naar Algerije. Waar-
schijnlijk kwam hij daarna per boot in 
Spanje aan, waarna hij met drie jongens, 
die ook op reis waren, over land naar Ne-
derland trok. 
De ontberingen van twee maanden ver-
oorzaakten aanvankelijk veel problemen 
met aanpassen, er kwamen drugs in beeld 
en er zaten nog onverwerkte trauma’s uit 
Iran in de weg. Inmiddels is Abol clean, 
gaat hij naar school en is ook zijn moeder 
in Nederland. 
In de voorstelling rapt hij o.a.:  
ik twijfel, ik twijfel, 
tranen in de ogen van mijn moeder, 
toen ik onderweg was, 
zij had lach op haar mond, 
maar in haar ogen tranen

in plaats van tegen God te zeggen 
ik heb een groot probleem, 
moet je tegen je problemen zeggen, 
ik heb een grote God.

Meer deelnemers
Om de productie laagdrempelig te hou-
den, was de inzet van veel vrijwilligers 
onontbeerlijk. Spelende kinderen onder-
weg werd verbeeld door drie jongens die 
voetbalden en krijttekeningen maakten. 
Leden van het Wereldvrouwenkoor Oss 
hadden een toevallige ontmoeting met Za-
kiya, waarbij ze troost boden en een mo-
ment van rust. Vrijwilligers van de Stich-
ting Thuis in Oss verzorgden hand- en 
spandiensten, de techniek en de foerage.
Een indrukwekkende productie om stil 
van te worden en die stemt tot nadenken. 

Zakiya en Abol (© Foto: Ad Wagemakers)

De Stichting Thuis in Oss is opgericht om nieuwkomers in de stad op verschil-
lende manieren bij te staan. Ondersteuning bij het wegwijs worden in Neder-
land, de organisatie van een meet and eat voor autochtone en nieuwe inwo-
ners en het verzorgen van fietslessen voor vrouwen en lessen op scholen zijn 
enkele activiteiten van de stichting. Steeds met het oog op ontmoeting en ver-
binding. In de theaterproductie I am here/Ik ben hier die in september en okto-
ber werden gespeeld, werd ik deelnemer aan twee verhalen van jonge mensen 
die als gevolg van oorlogsgeweld op de vlucht gingen en hier terecht kwamen. 
Angelo Schuurmans, oprichter en coördinator van Stichting Thuis in Oss en 
Letizia Rompelberg, tekstschrijver en regisseuse namen het voortouw.

Angelo en Letizia (© Foto: Ad Wagemakers)
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Nico Smit

In het begin

Van alle liederen die ik in de kerk heb 
gehoord, van alle lezingen die mij zijn 
voorgelezen, is voor mij een van de meest 
ontroerende het lied van de 90 jarige Jo-
hannes
‘In het begin was het woord,
en het woord was bij God,
God was het woord.
In Hem was leven, echt leven …’
Wanneer gaan wij mensen zo zingen met 
woorden die haast niet van onszelf zijn? 
Wij worden stil of we gaan zingen – heel 
zacht of luid – wanneer wij ervaren dicht, 
heel dicht bij het echte leven te staan. Ou-
ders, grootouders die de oerervaring van 
een pasgeboren kind mogen krijgen: zij 
zouden zo zacht kunnen zingen. Zij zijn 
dichtbij geweest, dichtbij leven, warm 
leven. Mensen worden stil of zij zingen 
wanneer zij echt, warm leven ontmoe-
ten, wanneer zij een ander ontmoeten, die 
echt leeft, die woorden spreekt van echte 
troost en bemoediging, die echt warmte 
geeft aan anderen. Oud geworden kijken 
mensen terug naar al die ervaringen, al 
die ontmoetingen met die ene persoon die 
alles voor ons betekende. Wat maakt die 
persoon zo geliefd, waarom laat hij mij 
niet meer los?

Negentig jaar
Johannes was oud, wel negentig jaar toen 
hij het lied hierboven schreef. Door te zin-
gen wilde hij nog eens terug zien, inzien, 
doorzien. Wie was Jezus toch, dat kind 
geboren in Bethlehem? Wie was toch die 
mens die woorden sprak vol warmte en 
leven? Die een zwak had voor kinderen, 
voor herders en hoeren, voor rechtvaardi-
gen en zondaars? Wat boeit toch zo in dat 
kind, die mens?
Wat ik, Johannes, heb meegemaakt, ge-
zien met eigen ogen, gehoord met eigen 
oren, die ik heb aangeraakt met eigen 
handen, met wie ik heb gegeten en ge-
dronken, Jezus Messias, van Hem spreek 
ik uit dat Hij was vanaf den beginne bij 
God. God zelf is Hij.
Creatief als God is Hij; Hij schept een 
nieuw begin voor elke mens, voor baby´s, 
maar evenzeer voor eenzamen, buiten-
staanders, ten dode opgeschrevenen. 
Woorden als God spreekt Hij, krachtig als 
in den beginne, woorden van bemoedi-
ging en troost. Dichtbij Hem zien mensen 
weer dat leven goed is. Levenskracht, vita-
liteit schenkt Hij, die wel gekruisigd kan 
worden, maar toch zal opstaan, telkens 
weer.

Het kind van Kerstmis
Het lied van Johannes is een lied van in-
tense vreugde van een oude man die te-
rugziet op zijn leven. Het kan echter ook 
gezongen worden door jonge ouders, die 
bij de geboorte van hun kind vooruit zien, 

de toekomst in. Het lied van Johannes is 
echter ook een lied vol pijn en verdriet, 
vol ontkenning. ‘Hij was in de wereld, 
maar de wereld erkende Hem niet; Hij 
kwam in eigen kring, maar ook de zij-
nen aanvaardden Hem niet.’ Ook die pijn 
moet Johannes gevolgd zijn, heel zijn 
leven: hoe mensen zijn vriend hebben 
afgewezen, hoe Jezus werd ontkend en 
aan de kant geschoven. Dat doet pijn tot 
op je oude dag. En het enige dat die pijn 
kon stillen is het vertrouwen dat God wel 

trouw zal blijven. Hoe mooi zou het zijn 
om veel mensen te ontmoeten die hoogbe-
jaard terugzien op hun leven en nog kun-
nen zingen. Zingen van God die zag dat 
het goed was. Zingen van het woord 
- Je zus Messias - die voor mensen zo goed 
was als God. Zingen met anderen, omdat 
ook wij kinderen van God genoemd wor-
den, net zoals het kerstkind; zo worden 
we genoemd en we zijn het ook. 
Zou het met ons gebeuren: God leren zien 
in het kind van Kerstmis?

jHieronymus Bosch (’s-Hertogenbosch,*circa 1450 - †1516) Johannes de evangelist op Patmos. 

Staatliche Museen zu Berlin 1490-1495. Olieverf op eiken, 63 x 43,2 cm
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Vincent Kirkels

Palliatieve zorg 

In juni van dit jaar kondigde minister 
de Jonge van volksgezondheid een op-
merkelijke activiteit aan en wel een 
voorlichtingscampagne voor het grote 
publiek om mensen behulpzaam te zijn 
met gesprekken over hun naderend le-
venseinde. De campagne werd gepre-
senteerd met de slogan: ‘Ik heb te horen 
gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd 
leef ik’. Met deze aandachttrekkende titel 
wordt door het ministerie van VWS extra 
aandacht gevraagd voor palliatieve zorg, 
waarbij wordt gesignaleerd dat voor veel 
mensen nog onvoldoende duidelijk is 
wat palliatieve zorg eigenlijk inhoudt.

Voorgeschiedenis
Bij de kabinetsformatie in 2016 sloten de 
coalitiepartijen een akkoord waarin wer-
den vastgelegd dat er geen nieuwe stap-
pen zouden worden gezet en besluiten 
zouden worden genomen over medisch 
ethische vraagstukken, maar dat een 
maatschappelijk debat over zelfbeschik-
king, inclusief ‘voltooid leven’ diende 
plaats te vinden. In het regeerakkoord 
werd ook afgesproken dat er voor oude-
ren en mensen die ernstig ziek zijn meer 
aandacht moet komen voor ’levenshulp’ 
in plaats van ‘stervenshulp’. De campagne 
die nu is gestart is hiervan het resultaat. 
In de brief van de minister aan de Tweede 
Kamer van 18 november 2018 werd hier al 
op vooruitgelopen met een pleidooi voor 
het meer gebruik maken van en het toe-
passen van palliatieve zorg. Ook werd in 
deze brief aandacht gegeven aan de orga-
nisatie, de kwaliteit en de bekostiging van 
deze zorg. De brief van de minister van 
juni 2019 is hiervan nu het vervolg. In 
deze tweede brief wordt vooral gewezen 
op het feit dat er in de afgelopen jaren een 
duidelijke stijging heeft plaatsgevonden 
van de toepassing van palliatieve sedatie 
in de laatste levensfase. Dat zou kunnen 
wijzen op een grotere behoefte aan regie 
over het stervensproces. Een onderzoek 
hiernaar is inmiddels in gang gezet en 
hierbij zijn meerdere organisaties betrok-
ken. Om zoveel mogelijk aandacht te ge-
nereren is de nu aangekondigde campag-
ne breed opgezet.

Palliatieve zorg
Een belangrijke vraag is wat de bedoeling 
is van deze bijzondere aandacht voor pal-
liatieve zorg en waarom de minister deze 
nu zo onder de aandacht wil brengen. 
In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 
150.000 mensen. Bij ruim 6000 mensen 
ofwel in 4% wordt euthanasie verleend. 
In 80% van de gevallen komt dit overlij-
den niet onverwacht. Dit zou kunnen be-
tekenen dat voor ongeveer 120.000 men-
sen palliatieve zorg van betekenis zou 
kunnen zijn. Recente gegevens laten zien 

dat het toepassen van palliatieve sedatie 
een duidelijke stijging vertoont. In 2005 
was dit het geval in 8,2% van de gevallen 
van overlijden en in 2015 was dit 18,5%. 
In 2018 werd palliatieve sedatie 35.500 
keer toegepast.
Palliatieve sedatie moet duidelijk worden 
onderscheiden van euthanasie. Het pri-
maire doel van palliatieve sedatie is het 
verlichten van klachten van pijn en be-
nauwdheid door het in slaap brengen van 
de patiënt. Een bijkomend gevolg kan zijn 
dat de dood eerder intreedt maar pallia-
tieve sedatie is uitdrukkelijk niet bedoeld 
om het stervensproces te versnellen. Bij 
euthanasie daarentegen worden middelen 
toegediend die direct de dood tot gevolg 
hebben en die ook door het toedienen 
hiervan wordt beoogd. 

Kwaliteit van leven
Bij de start van de campagne is door de 
minister duidelijk benadrukt dat deze is 
gericht op aandacht voor de kwaliteit van 
leven in de laatste levensfase. Palliatieve 
zorg moet al beginnen op het moment 
dat mensen te horen krijgen dat voor hun 
ziekte geen behandeling meer mogelijk 
is, dat ze uitbehandeld zijn en dat ze niet 
meer beter zullen worden. De campagne 
is gericht op voorlichting aan het grote 
publiek. Op de website van het ministe-
rie worden veel verschillende onderwer-
pen besproken. De bedoeling is mensen 
behulpzaam te zijn bij het aangaan van 
het moeilijke gesprek over het naderen-
de levenseinde. Dit moet bespreekbaar 
gemaakt kunnen worden want de dood 
hoort nu eenmaal bij het leven en is een 
volwaardig onderdeel hiervan. Hierover 
zal tijdig moeten worden nagedacht ook 
al omdat geen enkel stervensproces het-
zelfde is. Het is dan ook terecht dat men-
sen hulp kunnen krijgen om veel langer 
van te voren na te denken over hoe ze de 
zorg in hun laatste levensfase willen in-
vullen. Maar dat niet alleen, er wordt ook 
informatie gegeven over hospices, pijnbe-
strijding, het opstellen van een testament 
of een laatste wilsbeschikking, geestelijke 
begeleiding en vooral ook over palliatieve 
zorg. Een gangbare gedachte is dat deze 
zorg pas in de allerlaatste levensfase aan 
de orde is, terwijl deze juist al in een veel 
eerdere fase heel belangrijk kan zijn. Er 
wordt nog te vaak in negatieve zin tegen 
palliatieve zorg aangekeken. Palliatieve 
zorg kan juist, wanneer deze tijdig in het 
hele proces wordt meegenomen, de kwa-
liteit van de laatste levensfase verbete-
ren. Men moet er vertrouwd mee raken. 
Weliswaar sterven de meeste mensen een 
natuurlijke dood. Maar dat wil niet zeg-
gen dat er geen behoefte zou zijn aan een 
goede begeleiding met aandacht voor alle 
mogelijkheden die bij het hele proces be-

hulpzaam zouden kunnen zijn. Ook gees-
telijke bijstand, als daar behoefte aan is, 
mag hierbij niet ontbreken. 

Intentie van de campagne
In zijn aanbiedingsbrief wijst de minis-
ter erop dat het niet de bedoeling is dat 
palliatieve zorg de plaats van euthanasie 
zal gaan innemen. Euthanasie is in Ne-
derland wettelijk goed geregeld. Het gaat 
er alleen om het voortraject zo goed mo-
gelijk vorm te geven en zo veel mogelijk 
ondersteuning te bieden. Hierbij is het 
meer vanzelfsprekend om de hulp van 
een levensbegeleider in te roepen dan van 
een stervensbegeleider. Deze laatste zal in 
de begeleiding vooral gericht zijn op het 
bespreekbaar maken van de euthanasie-
vraag en hoe deze kan worden ingevuld. 
Het is te prijzen dat met deze campagne 
de aandacht niet meer zo uitsluitend is ge-
richt op het voltooide leven maar een veel 
bredere benadering aanbiedt. Vooral de 
laatste jaren heeft in de politiek maar ook 
in het maatschappelijk debat de discus-
sie over voltooid leven een overheersende 
rol gespeeld. Dat er van bepaalde zijden 
reacties op deze voorlichtingscampagne 
zouden komen was wel te verwachten. 
Zo wordt onder andere als kritiek naar 
voren gebracht dat de campagne veel te 
eenzijdig is gericht op palliatieve zorg en 
meer het karakter heeft van een checklist 
die kan worden afgewerkt. De NVVE, de 
Vereniging voor een vrijwillig Levenseinde 
is bang dat artsen door meer nadruk op 
palliatieve zorg te leggen, eerder zullen 
neigen tot palliatieve sedatie in de laatste 
levensfase in plaats van op het verlenen 
van euthanasie. Deze campagne zal in elk 
geval weer een bijdrage leveren aan een 
bredere benadering van de vragen en pro-
blemen die zich kunnen aandienen in de 
laatste levensfase. De afgelopen jaren is 
het maatschappelijk debat te veel beheerst 
door de politieke discussies over voltooid 
leven. En dat gaat nog steeds door nu D66 
recent weer heeft aangekondigd binnen-
kort een wetsontwerp over voltooid leven 
te gaan indienen. 

(© Foto: Piet Voermans)
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Peter van Overbruggen

Vincent, van prediker tot kunstenaar

Ieder mens haalt wel ergens inspiratie 
uit: literatuur, liefde, natuur, geloof, beel-
dende kunst of muziek. Vincent van Gogh 
was daarin geen uitzondering. Er is nau-
welijks een kunstenaar te vinden, van wie 
we zoveel weten over zijn brede belang-
stelling en drijfveren. Vooral uit de meer 
dan achthonderd brieven, die parels van 
woordkunst bevatten. We lezen daarin 
ook hoe sterk Vincent zich met religie be-
zighield, tot aan het einde van zijn korte 
en bewogen leven. 

Navolging van Christus
Die verwevenheid met religie is niet 
vreemd natuurlijk, als we weten dat zo-
wel zijn vader, zijn grootvader en een 
oom predikant waren. Vincent is be-
invloed door evangelische, praktische 
vroomheid van zijn vader. Behalve met 
de Bijbel was Vincent ook vertrouwd met 
het in zijn tijd in protestantse kring weer 
populaire boek van Thomas a Kempis’ De 
navolging van Christus, waarin een prak-
tisch christendom van naastenliefde en 
nederigheid wordt uitgedragen. Vincent 
heeft natuurlijk met eigen ogen gezien 
hoe zijn vader als districtsbestuurder van 
de Maatschappij van Welstand, zich be-
kommert om de armlastige boeren die met 
hun gepachte huis en land en vooral veel 
kinderen het hoofd boven water moeten 
houden. In het domineesgezin, waarin 
Vincent opgroeit, krijgt hij dus van jongs 
af aan de religiositeit mee. Hij schrijft 
daarover later in zijn brieven met sympa-
thie: ‘Ik voel nog de verrukking, toen ik 
voor het eerst een diepe blik wierp in het 
leven van mijn ouders, toen ik instinctief 
voelde hoezeer zij christenen waren.’ (…) 
‘Het is mijne bede en innig verlangen, dat 
den geest van mijn Vader en Grootvader 
ook op mij moge rusten, en het mij moge 
gegeven worden te zijn een Christen en 
een Christen werkman.’ 

Kwekerij van farizeeërs
Vanaf zijn 16e jaar is Vincent regelma-
tig voor langere tijd van huis. Als hij 23 
jaar is en in Engeland een baantje heeft 
als hulponderwijzer, leest hij fanatiek in 
de Bijbel en is hij ook hulpprediker. Hij 
houdt daar zijn eerste preek met als the-
ma: ‘Ik ben een vreemdeling op aarde. 
Verberg uw geboden voor mij niet (Psalm 
199: 9).’ Ook verwijst Van Gogh naar een 
Korinthebrief (6: 3-10), waarin hij zijn 
levensmotto vond: ‘droevig maar altijd 
blijde.’ Terug in Nederland, krijgt hij een 

aanstelling in Dordrecht in een boekhan-
del, waar hij ’s morgens slaperig aankomt, 
omdat hij tot diep in de nacht in de Bijbel 
leest. Dan laat hij aan zijn broer Theo en-
thousiast weten: ‘Ik wil herder worden, 
net als pa.’ 
Daarvoor gaat Vincent naar Amsterdam 
om zich te bekwamen in Latijn en Grieks 
ter voorbereiding op een theologiestudie. 
Daar bezoekt hij als een zoekende ziel  
’s zondags, meermalen per dag, kerkdien-
sten, gretig luisterend naar preken van 
bekende dominees, onder wie zijn eigen 
oom, ds. Stricker. Deze vrijdenkende theo-
loog ziet Jezus als een menselijk wezen, 
een lijdende knecht des Heren. Die bena-
dering spreekt Vincent aan. Maar de klas-
sieke talen vallen hem zwaar, evenals de 
theologische kost aan de opleiding, die 
hij achteraf ‘een kwekerij van farizeeërs’ 
noemt. 

Einde verhaal dus, maar niet van zijn am-
bitie om het evangelie te verkondigen. Op 
aanraden van zijn vader gaat hij in Brus-
sel een kortdurende evangelistenoplei-
ding volgen, gericht op het houden van 
toegankelijke voordrachten. Hij stopt er 
voortijdig mee, maar kan aan de slag als 
prediker bij de mijnwerkers in de Borina-
ge. In die omgeving had zelfs de sneeuw 
die uit de hemel viel een roetkleur. De ge-

middelde levensverwachting lag er onder 
de 40 jaar. In zijn preken toont hij zijn 
bewogenheid met mensen die onder de 
meest barre omstandigheden moeten wer-
ken. Hij preekt veel over de naastenliefde, 
maar hij laat het niet alleen bij woorden. 
Als er een mijn instort, verzorgt Vincent 
- als een barmhartige Samaritaan - de ge-
wonden. Hij geeft zijn geld, kleren en 
goederen weg aan de armste der armen. 
Maar dat gaat de kerkelijke bestuurders 
allemaal te ver. Vincent wordt ontslagen, 
omdat hij met zijn deftige schoolfrans niet 
verstaan zou worden door de eenvoudige, 
dialectsprekende mijnwerkers. Maar de 
werkelijke reden is, dat hij zich te veel 
met deze mensen vereenzelvigt, zelfs 
letterlijk: hij maakt zijn gezicht zwart, 
slaapt op een plank en eet bevroren aard-
appelen. Het lijkt of hij het lijden koes-
tert. Zijn vader maakt zich grote zorgen 
en overweegt om hem te laten opnemen 
in Geel.

Geboorte van een kunstenaar
En dan, rond 1880, 27 jaar oud, kiest hij 
er definitief voor om kunstenaar te wor-
den. Deze keuze is in feite niet meer en 
niet minder dan een variatie op zijn eer-
dere roeping als prediker. En als hij in 
december 1883 in de Nuenense pastorie 
bij zijn ouders arriveert, begint hij aan 
zijn meest productieve schildersperiode 
van bijna twee jaar. En weer zien we de 
aandacht van Vincent voor de gewoonste 
mensen, die hun voedsel met noeste ar-
beid en blote handen uit de grauwe grond 
moeten halen! De eenvoudige landarbei-
ders, wevers, spitters, oogsters en aardap-

Bij alle voortdurende belangstelling voor het schilderstalent van Vincent van 
Gogh blijft een belangrijk aspect van zijn persoon te vaak in de schaduw: zijn 
religiositeit en zijn bijbelse oriëntatie. Begin deze maand hield ik voor de ge-
loofsgemeenschap Augustinus Eindhoven een lezing over ‘De Spiritualiteit van 
Vincent van Gogh’. Onderstaand artikel is een verkorte weergave daarvan.

Vincent van Gogh (1853 - 1890), Nuenen. De aardappeleters april-mei 1885. Olieverf op canvas 82 cm x 114 

cm. Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)
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Bijbel. Olieverf op doek, 82 cm x 114 cm. Van Gogh 

Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

pelrapers zullen vanaf nu ook zijn schil-
derijen en tekeningen gaan bevolken. Zo-
als de alledaagse zaaier aan wie Vincent 
rond het hoofd de zon als aureool geeft, 
als was het een heilige. 

Zijn meesterwerk
Dan ontstaat een van zijn beroemdste 
schilderijen, De Aardappeleters. Je kunt 
het zien als een religieuze voorstelling. 
Het grauwe interieur van de hut toont een 
armoedig gezin rondom een verlicht mid-
delpunt. Tenminste, dat is wat we op het 
eerste gezicht waarnemen. Maar dit werk, 
dat Vincent beschouwde als het beste wat 
hij ooit maakte, kun je ook interprete-
ren als beeld van het laatste avondmaal. 
De man rechts houdt zijn beker eerbie-
dig vast, als ware het een kelk. Links bo-
ven zien we een prent van het lijden en 
de kruisiging, die immers volgden na het 
Avondmaal. De tafel is het altaar en het 
voedsel een sacrament voor wie zich heeft 
afgemat. En wij zijn de toeschouwers van 
dit schijnbaar alledaagse gebeuren. De fa-
milie aan tafel is bekend, maar wie is in 
Godsnaam die persoon die we op de rug 
zien, in de schaduw? Zo’n donkere af-
beelding op de voorgrond is een bekende 
schildertruc - een repoussoir - om een 
voorstelling diepte te geven. Door haar 
krijgt het thema van de maaltijd een bijna 
metafysische diepgang. De verlichte stoom 
van het voedsel vormt een lichtkrans, een 
aureool rond het hoofd en geeft de ano-
nieme figuur een bovennatuurlijke uitstra-
ling! Is het een soort christusfiguur die 
zich aan ons openbaart? Of een alter ego 
van onszelf en zijn wij van toeschouwer 
deelgenoot én disgenoot geworden? Wie 
zal het zeggen? 
Als Vincent dit schilderij in mei 1885 ge-
maakt heeft, is zijn vader al overleden. 
Deze is op 26 maart 1885 plotseling dood 
neergevallen op de drempel van de Nue-
nense pastorie en wordt op Vincents ver-
jaardag, 30 maart, begraven.

Man van smarten
Krap een half jaar later maakt Vincent - in 
één dag tijd! - een stilleven als een veel-
zeggend In Memoriam voor zijn vader. We 
zien de familiebijbel, die het geloof van 
zijn vader symboliseert en een gedoof-
de kaars, het vanitas-symbool, symbool 

van de dood. De Bijbel ligt opengeslagen 
bij Jesaja 53. Het hoofdstuk gaat over de 
‘Man van smarten’ en wordt gezien als 
een profetie over de lijdende Christus: 
‘Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het 
bekijken waard, hij was geen verschij-
ning die bewondering wekt. Geminacht 
en gemeden werd hij door de mensen…. 
(…) Na het lijden dat hij moest doorstaan, 
zag hij het licht en werd met kennis ver-
zadigd.’ Zou Vincent hierbij op zijn eigen 
persoon gedoeld hebben? 
Vóór de Bijbel beeldt hij een boekje af van 
Émile Zola: ‘Joie de vivre’. Bedoelt Vin-
cent daarmee het echte leven, bevrijd en 
losgemaakt van de religie, wat immers 
‘gebonden zijn’ betekent? Zet hij hiermee 
zijn eigen leven tegenover dat van zijn in 
zijn ogen kleinburgerlijke vader, met wie 
hij voortdurend onenigheid had? 
Want ook Pauline, de hoofdpersoon uit 
de vreugdeloze roman van Zola, is geen 
mens, die voor het geluk geboren is. Het 
is een tienjarig weesmeisje dat wordt uit-
besteed en uitgebuit door haar familie. 
Zij is het prototype van een smartelijke 
vrouw. Vincents vader kende deze roman, 
maar weigerde die te lezen, omdat hij het 
verderfelijke lectuur vond. Voor Vincent 
was de roman een voortzetting van de 
Bijbel van zijn vaderen, een nieuw evan-
gelie. Het lijkt erop, dat Vincent hiermee 
afscheid neemt, niet van het christendom 
of het geloof, maar in elk geval van het in-
stituut kerk. Vincent schrijft later: ‘Ik ben 
geen vriend van het christendom, al was 
de stichter subliem.’ (…) Hij is de grootse 
kunstenaar.

De religie gaat voorbij, maar God blijft
In juni 1885 schildert Vincent de oude 
toren in Nuenen, een week voordat die 
wordt afgebroken en enkele maanden na-
dat zijn vader daarnaast op het kerkhof 
begraven was. De toren is voor hem een 
metafoor, een beeld, dat hij als volgt be-
schrijft: ‘En nu zegt die ruïne tot mij hoe 
een geloof en een godsdienst vermolmde, 
al was ze hecht gegrondvest.’ En hij citeert 
Victor Hugo: ‘Les réligions passent, Dieu 
demeure’. 

In het laatste jaar van zijn leven maakt 
Vincent een aantal schilderijen met bij-
belse thema’s, zoals De Barmhartige Sa-
maritaan, een Piëta, de opwekking van 
Lazarus, de laatste naar het voorbeeld van 
Rembrandt. Opvallend dat bij Vincent de 
persoon van Jezus niet is afgebeeld, maar 
wel krachtig aanwezig is in een bijna ver-
blindende zon, als symbool van de Eeu-
wige, die ons het leven schenkt. Op het 
hoogtepunt van zijn kunstenaarschap ont-
staat dan ook de beroemde ‘Sterrennacht’, 
op de grens van Nuenen en Eindhoven 
in de vorm van een kunstwerk van Daan 

Roosegaarde als nachtelijk wandelpad te 
belopen. We zien te midden van een on-
metelijk en onstuimig verlicht universum 
heel opvallend een kerkje afgebeeld, met 
een prominente torenspits als verwijzing 
naar boven, symbool van een rotsvast ge-
loof. Jef de Schepper maakte daar ooit een 
prachtig gedicht bij, dat hij tijdens mijn 
lezing zelf voorlas.

Sterrennacht
Saint-Rémy-de-Provence, 1889

De werveling van deze sterrennacht
brengt ook de aarde in beweging.
De kerk behoedt voor de betovering:
het dorp weet niet van deze overmacht.

Terwijl de maan wild schaterlacht,
nu zij de nacht met licht beving,
reikt somber tot de schittering
eenzaam de dodenboom op wacht.

Fel vuur is in hem opgelaaid
en zal ook hem verteren.
Hij kan zich niet verweren
tegen het licht dat wenkend waait.

Geen kerk kan deze geest bezweren:
Gods machtig woord op doek gezaaid.

Jef de Schepper

Het moge duidelijk zijn: Vincent is altijd 
een gedreven ‘zendeling’ gebleven, op 
zoek naar oprechtheid, naar licht, in het 
geloof, in de kunst en het leven. Als pre-
diker én als kunstenaar wilde hij getuigen 
van een andere werkelijkheid, boven de 
waarneembare werkelijkheid. Uiteindelijk 
heeft hij op evangelische wijze met zijn 
artistieke talenten gewoekerd. Zo wilde 
hij als kunstenaar bereiken wat hem als 
evangelieprediker niet gelukt was. Helaas 
heeft Vincent nooit zelf kunnen ervaren 
wat zijn blijde boodschap betekent voor 
al degenen die zijn woorden en werk be-
wonderen.

Vincent van Gogh, Sterrennacht. Saint-Rémy-de-Pro-

vence, 1889, Olieverfschilderij 73×92 cm. Museum 

of Modern Art, New York
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Handen die liefkozend over de rots van de 
grot in Lourdes strijken, pelgrims die hun 
veldflessen vullen met water uit de bron 
of die een kaars aansteken. Beelden, opge-
nomen met veel terughoudendheid, zijn te 
zien op het scherm, als evenzoveel getui-
genissen van geloof, in een documentaire, 
eenvoudigweg Lourdes genaamd. Deze 
film heeft al meer dan 200.000 toeschou-
wers geraakt.
De film leidt ons naar het hart van wat we 
gewend zijn volksdevotie te noemen: uit-
drukkingen van geloof in zeer verschillen-
de vormen zoals pelgrimstochten, recitatie 
van de rozenkrans, deelname aan proces-
sies, verering van relieken.

Voorbeelden van heropleving
Nog lang niet verdwenen behoort deze 
volksdevotie tot het – naar de woorden 
van een Italiaanse bisschop- immuniteits-
systeem van de kerk en laat zelfs tekenen 
zien van een heropleving in Frankrijk.
Dit blijkt wel uit het populaire succes 
van de feestelijkheden rond het feest van 
de Heilige Johannes in Porto-Vecchio, 
in Zuid-Corsica, of uit de processie van 
het heilige doek, vereerd als een van de 
zweetdoeken die om het hoofd van Chris-
tus waren gebonden, in de straten van 
Cahors in de maand april. Een première 
sinds 1940 die de plaatselijke bisschop 
mgr. Laurent Camiade heeft verrast. ‘Dit 
raakt het hart van de mensen die wij niet 
meer kunnen bereiken met onze al te ce-
rebrale voorstellen,’ moet hij toegeven. 
‘Van nabij beleven ze iets dat ze kunnen 
zien, bijna aanraken.’ Dit enthousiasme 
herinnert aan de buitengewone expositie 
van de heilige tuniek van Christus in 2016 
die meer dan 200.000 personen naar de 
basiliek van Argenteuil (Val d’Oise) trok. 
Elders in Frankrijk krijgen kleine, bijna 
vergeten heiligdommen een nieuwe glans 
zoals de replica van de grot van Lourdes 
in een volkswijk van Le Havre. In 1940 
gebouwd, trekt het Maria-centrum ernaast 
pas sinds twee jaar een honderdtal per-
sonen per dag. Een zelfde elan treft het 
gebouw van de heilige Rita in Vendeville. 
Deze kleine gemeente in een buitenwijk 
van Lille ontvangt talrijke pelgrims die ko-
men bidden tot de patrones van de verlo-
ren zaken.

Vurig verlangen
De volksdevotie leeft wel degelijk. Een 
paradox want de zondagsdienst zit in 
een vrije val. Hoe kan het zijn dat deze 
miskende devotionele praktijken op hun 

retour zijn? Priester André Cabes, sinds 
2015 rector van het heiligdom in Lourdes, 
kan al deze gebaren gericht naar de hemel 
van dichtbij observeren. Een vurig ver-
langen om zich vast te klampen aan iets 
dat de alledaagse horizon overstijgt en dat 
komt van mensen die vaak geen steunpi-
laar van de parochie zijn.

Voelbare spiritualiteit
‘De vroomheid van het volk getuigt van 
een spiritualiteit die direct, voelbaar en 

bijna fysiek is,’ zegt hij. Zonder tussenper-
soon, concreet , vaak individueel en aan 
de rand van het instituut kerk, is het een 
fenomeen van deze tijd. ‘Vorig jaar sprak 
paus Franciscus de rectors en begeleiders 
van pelgrimsoorden toe. Hij vertelde het 
verhaal van een vrouw die plaatjes wilde 
laten zegenen met de suggestie dat ze God 
wilde aanraken. Het drukt een diep men-
selijk verlangen van het hart uit en een 
echte relatie met God.’
Deze herontdekking past traditionele vor-
men aan de smaak van de dag aan. Pro-
cessies, pelgrimstochten, novenen tot Jo-
zef en andere heiligen zijn weer ‘in’, zoals 
duidelijk blijkt uit de vele hieraan gewijde 
brochures. Het gaat hier om katholieken 
uit alle sociale klassen. 

Arnaud Bevilacqua

Heropleving volksdevotie in Frankrijk

Enkele dagen voor de nationale Franse bedevaart naar Lourdes voor het feest 
van Maria-Ten-hemelopneming onderzoekt de Franse krant La Croix de weder-
opleving van pelgrimstochten, processies en andere vormen van gebed zoals 
de rozenkrans. Deze praktijken komen vooral van christelijke migranten.

Het Argenteuil-tuniek in 2016 tentoongesteld in de basiliek van Saint-Denys d’Argenteuil (© Foto: CC)
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Mariadevotie en christenmigranten
De pelgrimstocht van vaders in Cotignac 
(Var) brengt vaders in beweging uit ‘klas-
sieke’ parochies. Maar de belangrijkste 
persoon tot wie de volksdevotie zich richt 
blijft ongetwijfeld de maagd Maria. Op 
15 augustus, op het feest van Maria-Ten-
hemelopneming, zingen Afrikaanse pel-
grims in Lourdes altijd mama Maria. Je 
moet hun uitbundige blijdschap gezien 
en gehoord hebben om die te kunnen be-
grijpen. Deze volksdevotie die verschijnt 
opnieuw en is deels te danken aan katho-
lieken die van elders zijn gekomen, voor-
al uit Afrika. Deze gelovigen zijn steeds 
meer aanwezig in de Franse kerken. Éti-
enne Guillet, pastoor van de stad Trappes 
(Yvelines), geeft toe dat hij anders is gaan 
kijken naar de volksdevotie door het con-
tact met zijn parochianen. ‘Ik was enigs-
zins uit balans geraakt omdat ik uit een 
cultuur kom waar het geloof rationeler is,’ 
verklaart hij. ‘Wij kunnen erom lachen, 
om die volksdevotie. Maar als je ziet wat 
hier beleefd wordt, dan houd je op met la-
chen. In een parochie als de onze kunnen 
we niet meer om de rozenkrans heen. En 
als we willen dat een project slaagt, moe-
ten we een pelgrimstocht organiseren naar 
Montmartre, Lisieux, Lourdes…’

Doorgeven
Deze terugkeer naar een volkse vertolking 
van het geloof ziet hij elke dag rond zijn 
parochie waar hij ongeveer 45 nationali-
teiten heeft geteld. ‘De processies hebben 
nog nooit zo’n belangrijke plaats ingeno-
men in onze gemeenschap’, zegt pastoor 
Guillet met nadruk. ‘Wij vieren het feest 
van Onze Lieve Vrouw van Fatima of van 
Vailankanni met grote eerbied. Wij vinden 
niet altijd de juiste woorden maar dan ver-
sieren we het beeld van Maria met bloe-
men, we wandelen, we zingen, en uitein-
delijk komt het neer op bidden en uiting 
geven aan het geloof.’ ‘Maar’ –hij dringt 
aan- ‘het is ook het geloof doorgeven bin-
nen het gezin.’ 

Volksgeloof
Sommige van zijn gelovigen, zoals veel 
christenen van elders, aarzelen niet om 
lange afstanden af te leggen om regelma-
tig naar de kapel van de Rue du Bac te 
gaan in het 7e arrondissement van Parijs. 
Dit heiligdom, in het hart van de hoofd-
stad, blijft een van de belangrijkste plaat-
sen van volksdevotie. Elke dag dringt zich 
een menigte naar binnen, soms met een 
bos bloemen die men aan de voeten van 
Maria legt. Het rozenhoedje brengt een 
talrijke en veelkleurige groep mensen bij-
een. 
Zuster Anne-Marie, al bijna 60 jaar fille de 
la Charité, die nu een jaar aanwezig is in 
de Rue du Bac, vertrouwt ons toe dat ‘ze 

geraakt wordt door de ingetogenheid en 
het vertrouwen van de pelgrims in Maria. 
We zien hier allerlei soorten mensen maar 
dikwijls personen die geen binding heb-
ben met de parochie. Ze voelen zich hier 
geaccepteerd zoals ze zijn. Hun relatie 
met God is hier gemakkelijker.’ De kapel 
van de Rue du Bac wordt geassocieerd met 
de miraculeuze medaille, ‘geen geluksme-
daille en geen talisman’, brengt zuster An-
ne-Marie in herinnering. Ze is gewend om 
te waarschuwen tegen bijgeloof.
De term ‘volksgeloof’ roept een zeker 
wantrouwen op, dat een onderscheid 
maakt tussen ‘wat we als serieus beschou-
wen en wat de grenzen te buiten gaat. De 
dominicaan Christian-Marie Donet, vice-
voorzitter van de vereniging van rectors 
van heiligdommen, verwerpt dit onder-
scheid.

Hoort het zo?
Een verkeerde lezing van het Tweede Va-
ticaans concilie heeft geleid tot een intel-
lectuele visie op het geloof. Maar onze 
devotie en ons gebed moeten ook via het 
lichaam gaan,’ beweert hij. ‘God is bij ons 
gekomen door mens te worden. De ware 
liefde is voelbaar. Als God te veel met 
het verstand wordt gezien, verliest men 
Hem. In de pelgrimsoorden en soortge-
lijke plaatsen ervaart men echter een grote 
nabijheid want men identificeert zich ge-
makkelijk met een Thérèse (van Lisieux) 
of een Bernadette (van Lourdes). Wij heb-
ben lang gedacht dat dit een praktijk is 
van simpele zielen. Want wij weten hoe je 
behoort te geloven, de anderen niet.’
Dat de volksgodsdienst zichtbare en tast-
bare uitingen van vroomheid heeft her-

ontdekt kan ook worden verklaard door 
‘de vernieuwde aandacht van pastors en 
bisschoppen’, zegt de dominicaan Lionel 
Gentric, nationale directeur van de Gast-
vrijheid van de Rozenkrans en tevens aal-
moezenier van de ENA (Ecole Nationale 
d’Administration)1. '“Die zichtbaarheid 
moeten we wel begeleiden maar zonder 
achterdocht. Ook Jezus heeft vaak de ver-
wachtingen van zijn toehoorders moeten 
bijstellen. Wat telt is de zoektocht naar 
God'”. Deze religieus put uit zijn eigen er-
varing om de behoefte te beschrijven die 
iedereen deelt: '“Al 20 jaar lang ga ik elk 
jaar naar Lourdes. Als theoloog heb ik een 
intellectuele benadering van het geloof 
maar mijn geloof is ook ‘vlees geworden’. 
Ik ga in de rij staan om de rots aan te ra-
ken. Precies zoals iedereen’.

Verantwoording: artikel van Arnaud Bevil-
acqua, 10/08/2019, in het Franse dagblad 
La Croix, vrij vertaald door Piet Reesink.

Basiliek_van Lourdes (© Foto: CC)

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

Berne Heeswijk
13 dec. 19.30 u.-15 dec. 15.00 u. 
Themaweekend. Met teksten van 
Annie M.G. Schmidt. 
(0413) 29 92 99; 
j.jansen@abdijvanberne.nl
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De oudste teksten van de Indische gods-
diensten, de Veda´s, zijn hymnen die al-
leen gezongen mochten klinken. Dat 
zingen was het uitsluitende recht van de 
priesters. De meest zuivere vorm van het 
gebed van een Hindoe is het zingen van 
de klank Oomm , waarmee de gelovige 
zich met lijf en geest verenigt met de god-
delijke werkelijkheid Brahma.
In het Oude Testament komen gebeden al-
leen voor in de vorm van psalmen, liede-
ren met eenvoudige begeleiding. Het boek 
van de psalmen, het liederboek van het 
Joodse geloof, geeft beter dan welke tekst 
ook een beeld van dat geloof in al zijn fa-
cetten: dank, lof, klacht, vraag, vloek, ju-
bel,...
Dit geldt voor alle oude volken: zingen 
staat centraal in hun godsdienstige bele-
ving. Meestal hebben voorzangers daarbij 
een aparte positie. Ook als verhalen en 
beschouwende teksten een plaats krijgen 
in religieuze bijeenkomsten, blijft zang de 
ziel en de ruggengraat. 
Een uitzondering vormt de Islam: in de 
moskee wordt niet gezongen, tenzij je het 
reciteren van de Koran of de oproep tot 
het gebed als zodanig beschouwt. Er zijn 
onder de geleerden hele discussies over de 
vraag of zingen in de moskee verboden is, 
maar de praktijk is dat het niet gebeurt. 

Het zingen met begeleiding van instru-
menten in de moskee wordt algemeen als 
verboden beschouwd. Zingen is voor mos-
lims verbonden met feesten en dat hoort 
niet bij hun beleving van de godsdienst. 
Dit wijst op één belangrijk verband tussen 
zingen en religie buiten de Islam: zingen 
verheft en verdiept de dagelijkse beleving 
tot een feest of tot een pijnlijk gebeuren. 

De ziel zingt
In Oosters-orthodoxe kerkgemeenschap-
pen kan geen liturgie gevierd worden zon-
der koor, hoe minimaal ook. Zelf heb ik 
in mijn rooms-katholieke jeugd veel ‘stille 
missen’ meegemaakt, waarbij de priester 
het ritueel afwerkte, soms stil soms luid 
gesproken met korte gesproken reacties 
van een misdienaar of van de gemeen-
schap. Na het Vaticaans Concilie van 1960 
is dit fenomeen zowat helemaal verdwe-
nen, ook bij diegenen die zich tegen de 
vernieuwing van de liturgie verzetten. 
Algemeen wordt nu ook van ‘viering’ ge-
sproken. Bij een viering hoort gezang. De 
geschiedenis laat zien dat dat erg verschil-
lend kan zijn en ook nu zien we verschil-
lende vormen van liturgisch gezang. Voor 
sommigen is de soberheid van het een-
stemmige Gregoriaans het toppunt van 
religieus gezang, anderen vinden dat in 

de sobere meerstemmigheid van de By-
zantijnse liturgie. Voor de kerken van de 
reformatie is de samenzang van de hele 
gemeente een wezenlijk kenmerk van de 
kerkzang en ook in de nieuwe kerkzang 
is het samen zingen belangrijk. In som-
mige kerken is dat samen zingen vrij ex-
tatisch, vooral in Afrika en in de zwarte 
kerken van Amerika. In de vieringen van 
Taizé, waarin ook veel jongeren en nuch-
tere noorderlingen zich thuis voelen, is 
vooral de herhaling kenmerkend die aan-
sluit bij de mantra-vorm van Oosterse re-
ligies. Voor sommigen blijven de oude ko-
ralen in meerstemmige zetting van Bach 
of anderen toppunt van religieus zingen, 
of het meegenomen worden in de grootse 
composities van Schütz of Bach of meer 
recente componisten.
Gemeenschappelijk in al deze vormen is 
de lyrische verheffing van de woorden 
die gebruikt worden. Bij lof en dank is dit 
zeer duidelijk: de woorden alleen kun-
nen dit niet uitdrukken zoals dat gebeurt 
bij het zingen. De woorden krijgen een 
extra glans, ze worden als het ware ‘open-
gezongen’ waardoor ze ruimte bieden om 
extra diepte en kracht te krijgen en het ge-
wone te overstijgen. Door deze teksten te 
zingen worden ze verheven tot het niveau 
van het onzegbare, worden ze van binnen 
uit geladen met het religieuze gevoel dat 
verder gaat dan wat de teksten rationeel 
uitdrukken. Dat kan op uiteenlopende 
manieren die een verschillend gevoel voor 
het religieuze uitdrukken. De Griekse go-
den Apollo en Dionysos zijn de verbeel-
ding van deze uiteenlopende houding te-
genover het religieuze. Apollo is de god 
van de harmonische ordening, Dionysos 
die van de extase. Zij vertegenwoordigen 
twee aspecten van het religieuze die in de 
religieuze zang hun weerklank vinden. 
Het Gregoriaans is bijvoorbeeld vooral 
uitdrukking van de goddelijke harmonie, 
terwijl negro-spirituals dikwijls meer de 
exstase oproepen. Ook de twee aspecten 
die Rudolf Otto heeft onderscheiden in het 
religieuze kun je in de religieuze zang te-
rugvinden: enerzijds het fascinerende van 
het mysterie (mysterium fascinans), an-
derzijds het vreeswekkende ervan (myste-
rium tremendum). 

Het zingt in mij
In de Oosterse religies heeft zingen ech-
ter nog een diepere religieuze betekenis: 
in het zingen verenigt de zanger zich met 
het goddelijke, met het diepe wezen van 
de werkelijkheid. Voorbij deze materië le 
wereld waarin alles van elkaar onder-
scheiden en gescheiden is roept de zanger 
de geestelijke werkelijkheid op waarin 
alles met elkaar verbonden wordt in de 
klank, vooral in de klank Oomm. Daarom 
zijn woorden bij dit zingen niet belang-

Jef De Schepper

Zingend geloven 2: Zang en religie

Niet alleen christenen zingen in hun kerkdiensten. Zingen hoort bij religie. 
Wat is het verband? Zijn daar grote lijnen in te vinden doorheen de grote ver-
schillen? Of is zingen eigen aan een bepaald soort religie en past het niet bij 
een andere religieuze beleving? Een poging om enkele verbanden aan te wij-
zen en tegelijk te wijzen op de relativiteit van het zingen in het kader van reli-
gieuze bijeenkomsten.

De zingende engelen van Luca della Robbia. Detail van de Cantoria uit de Santa Maria delle Fiore 

ca. 1435 Marmer. 96,5 x 61 cm. Museo Nazionale dell' Opere delle Duomo Florence Italië.
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rijk, het gaat vooral de volle rijkdom van 
de klank met zijn boventonen. Het is een 
aparte kunst om deze boventonen ook 
te zingen. In de Byzantijnse traditie vin-
den we dit terug in de opvatting dat de 
liturgische zang deelname is aan de zang 
van de engelen bij God. De teksten zijn 
in deze traditie niet onbelangrijk, maar 
de langdurige herhaling ervan roept een 
andere tijdsbeleving op dat die van ons 
dagelijks leven. De tijd wordt uitgerekt 
om te verwijlen bij het mysterie. De diep-
religieuze betekenis die Rudolf Steiner aan 
muziek hecht ligt in die lijn. Voor hem is 
muziek de meest directe en intense vorm 
waarin het geestelijke zich incarneert in 
het aardse leven. ‘Doordat we op aarde 
alleen door middel van de lucht kunnen 
spreken en zingen, vinden we in de lucht-
vorm van het toonelement de aardse af-
spiegeling van iets wat in feite een geest-
zielegebeuren is. Het geest-zielekarakter 
van de toon maakt in feite deel uit van de 
bovenzinnelijke wereld.’ Volgens Steiner 
was deze beleving van de zang het sterkst 
in de voor-historische en de vroeg-Griek-
se tijd waarin eerst de septime en daarna 
de kwint domineerden. “In de tijd van de 
septimen werd de drang tot musiceren ge-
voeld als in bezit genomen worden door 
de grote geest. In de tijd van de kwinten 
ervoer men de muziek als een verplaatst 
zijn in een ander element, buiten zichzelf. 
Daarbij hoort niet de uitspraak ‘ik zing’, 
maar ‘de muze zingt in mij’. De Chinezen 
hebben die beleving ook nu nog.”
Een belangrijk aspect van die eenheidsbe-
leving is de beleving van de gemeenschap 
met medegelovigen. Het samen zingen 
schept gemeenschap op basis van gevoel. 
Tegelijk blijft daarin ruimte voor eigen 
invulling. Zelf ervaar ik dat sterk in het 
verschil tussen een gesproken en een ge-
zongen geloofsbelijdenis. Bij een gespro-
ken geloofsbelijdenis stoot ik veel sterker 
op de tekst die nooit helemaal mijn eigen 
tekst is en waar ik dikwijls afstand van 
wil nemen. Het gevoel van eenheid met 
mijn medegelovigen komt daardoor onder 
druk te staan. Bij een gezongen belijdenis 
is die confrontatie veel minder sterk en 
door de eenheid van het zingen worden 
de woorden en gedachten van de tekst ge-
relativeerd. Daarmee kom ik tot een derde 
aspect van het religieuze zingen.

Een heilig spel
Zingen in religieuze bijeenkomsten is ook 
belangrijk omdat bij het zingen de inhoud 
van het geloof ‘op afstand’ wordt gezet. 
Bij het zingen wordt ‘gespeeld’ met het 
geloof. Ernstige geloofsgegevens krijgen 
in het zingen een speelse uitdrukking, 
waarbij de tekst en zijn betekenis op de 
achtergrond treedt en ruimte maakt voor 
het gevoel en voor de sfeer. Het is zoals 

bij het spel van een kind, waarin de wer-
kelijkheid op afstand wordt gezet, zodat 
ruimte ontstaat om het grote nog ongrijp-
bare leven te verkennen zonder risico. De 
hele liturgie is zulk een spel waarin een 
werkelijkheid wordt gecreëerd die tussen 
de objectieve feitelijkheid en de subjectie-
ve fantasie in staat. Het is een werkelijk-
heid in de symbolische wereld die volgens 
de psycholoog Winnicott zo belangrijk is 
voor een gezond psychisch leven. 
Dit spel is een kunst die niet evident is. 
Als men de regels van het spel niet kent 
of niet respecteert treden vervalsingen op. 
Als het spel verstart tot een vaststaande 
ritus werkt het ook niet meer. Dat is ook 
zo bij het religieuze zingen. Als het ver-
band met het religieuze gevoel verloren is, 
gaat het religieuze zingen ‘galmen’, klinkt 
het hol, of wordt het een show zonder re-
ligieuze betekenis. Daarom blijft het reli-
gieuze zingen ook slechts authentiek als 
het voortdurend opnieuw geijkt wordt aan 
de innerlijke religiositeit van de zangers. 
Daarbij is er echter tweerichtingsverkeer: 
vanuit nieuwe religieuze beleving kan 
nieuw religieus zingen groeien, maar ook 
kan de innerlijke religiositeit zich optrek-
ken aan bestaande religieuze zang. 
Een opvallend fenomeen in dit verband is 
het feit dat zangers helemaal kunnen op-
gaan in het zingen van de Matthäus Pas-
sion van Bach terwijl ze zich verder als 
volslagen ongelovig beschouwen. Wat is 
hier aan de hand? Gaat het hier alleen om 
de schoonheid van de muziek of spreekt 
deze muziek en dit drama een diepere on-
bewuste religiositeit aan?
Cornelis Verhoeven suggereert dat zingen 
zo liturgisch is omdat het de kans geeft 
alles te zeggen zonder aan je woord ge-
houden te worden. We zingen wat we niet 
menen. Meer nog dan het gebed is het 
‘een wanhopige poging de aanwezigheid 
van god te dichten...Wat wij eindeloos 
moeten herhalen zonder er iets mee te be-
reiken, dat gaan we reciteren. Kinderen 
die elkaar uitschelden zonder dat de an-
dere partij inderdaad dood wil neervallen, 
gaan hun scheldwoorden sarrend reciteren 
en zingen... Men wil god toespreken, zijn 
leven geven of een nieuw leven beginnen, 
de aarde vernieuwen en nooit meer zondi-
gen; men wil en zegt alles tegelijk en alles 
staat op het spel. Maar men zegt het op 
deze bepaalde toon of zingt het. In de wij-
ze waarop het gezegd en gezongen wordt 
is het gezegde van zijn karakter van me-
dedeling of uitspraak ontdaan; het wordt 
alleen maar gezegd en kan niet aan zijn 
woord gehouden worden...De minst bete-
kenende woorden worden met het meeste 
enthousiasme, het hardst en met de meest 
intense herhaling gezongen: heisa, hopsa, 
faldera, en in de liturgie: amen, alleluia, 
hosanna.’ Positief geïnterpreteerd kun je 

dit zingen ook zien als de uitdrukking van 
de onmacht om het mysterie te grijpen en 
de voortdurende poging om er toch naar 
te reiken. Verhoeven wijst echter terecht 
op het risico dat dit alles hol en onecht 
wordt. Religieus zingen beweegt zich op 
het scherp van de snede van authentici-
teit, zoals elke religieuze expressie.
Ook wijst hij terecht op de grenzen van 
het religieuze zingen. In de oude Latijnse 
plechtige liturgie werd zowat alles gezon-
gen, ook de lezingen uit de Schrift die 
daardoor juist hun eigen zeggingskracht 
verloren. Het is opvallend dat dat nauwe-
lijks nog gebeurt, zelfs in de meest plech-
tige vieringen. Alleen de recitant in de 
concertante uitvoeringen van de Matteüs-
passie brengt het verhaal van Jezus’ lijden 
nog gezongen. Daarna kun je rustig koffie 
gaan drinken.
Dit is iets anders dan waar de Bengaalse 
dichter-zanger Tagore het over heeft:

Als Gij mij zegt te zingen dan is het of 
mijn hart zal breken van trots:
ik zie U in ’t gelaat en tranen 
komen in mijn ogen. 
Al wat ruw en wanluidend is in mijn leven
versmelt tot één zoete harmonie – 
en mijn aanbidding spreidt vleugelen 
als een blijde vogel, 
die vlucht neemt over de zee.
Ik weet dat mijn zang U behaagt. 
Ik weet dat ik alleen als een zanger 
tot Uw aanwezen nader.
Met den rand van de wijd spreidende 
wiek mijns gezangs raak ik Uwe voeten, - 
tot waar ik mij nooit te reiken zou 
vermeten. Dronken van zanggeluk 
vergeet ik mijzelven 
en noem U Vriend, die toch mijn Heer zijt.

Rabindranath Tagore Wijzangen

ISBN 978 90 2024 525 7

Uitgeverij Ankh-Hermes BV

Hardcover. Nederland, 6e druk. 68 blz.

Alleen tweedehands bv. via internet
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Tom Buitendijk

Quiet Oss maakt lawaai tegen armoede! 

Het werkverband in Oss ‘Met elkaar’ organiseerde in het najaar van 2017 een 
brede bijeenkomst voor alle mensen die met armoede, schuldhulpverlening, en 
achterstand te maken hebben. Dat zijn er in Oss heel wat: ervaringsdeskundigen, 
professionals, vrijwilligers. De voorzitter van ‘Met elkaar’ , Mari Peters, had de 
Tilburgse initiatiefnemer van Quiet, Ralf Embregts, uitgenodigd voor een verhaal. 
Met aanstekelijk enthousiasme vertelde hij van zijn ideeën, van zijn samenwer-
king met kapitaalkrachtige mensen, van zijn pogingen om armen mensen een 
plek in de samenleving te geven. Met een knipoog naar het tijdschrift QUOTE gaf 
Ralf het tijdschrift QUIET uit. De glossy die schuurt. Letterlijk, want de voorzijde 
is van schuurpapier. 

Initiatiefnemers Trudy van Lent, Mari Peters en Alex van der Heijden zijn al ver gevorderd met de voorberei-

dingen van Quiet Oss (© Foto: Fotobureau Ruud Rogier)

In 2015 kwam in Tilburg de eerste Quiet 
Community tot stand. Een Quiet Com-
munity is een gemeenschap waarin spon-
sors = dienstaanbieders, supporters = 
donateurs en members = afnemers van 
diensten via een digitaal netwerk één ge-
meenschap vormen. In die gemeenschap 
streven we naar onderlinge ondersteu-
ning, gaan we uit van elkaar vertrouwen 
en proberen we elkaar voluit kansen te 
bieden. Het gaat om verzachting van de 
armoede en om kansen te vinden er uit 
op te staan. 

Negende
Na zijn inspirerend verhaal nodigde Mari 
Peters de aanwezigen uit om een denk-
groep op te richten die zou gaan onderzoe-
ken of er in Oss ook een Quiet Community 
zou kunnen komen. De Titus Brandsma 
parochie heeft een diaconale inslag en ik 
vond dat ik als pastor mee moest denken. 
Het waren spannende en interessante ver-
gaderingen. Het eerste besluit was: we 
gaan Quiet Community Oss op richten. 
Maar hoe was nog lang niet duidelijk. 
Door gesprekken met andere Quiet Com-
munities, door mensen aan te schrijven, 
door de gemeente Oss om subsidie te vra-
gen, door statuten te schrijven en te zor-
gen voor een (gratis) notariële acte kon 
Quiet Community Oss opgericht worden 
als negende marktplaats zonder geld. 

Veel meer buiten de kerk
De meeste gesprekspartners in denkgroep 
hebben een kerkelijke achtergrond. Die 
respecteren ze weliswaar, maar ze doen er 
weinig mee. Maar toch: als de kerk over 
diaconie spreekt, dan moet ze naar déze 
mensen kijken. Er is buiten de kerk veel 
méér kerk te vinden dan wij vanuit onze 
binnenkerkelijke positie denken. Ik heb 
me in de vergaderingen goed thuis ge-
voeld en mijn bijdrage kunnen leveren. 

Ons Huis
Op 17 oktober 2019, de internationale dag 
tegen de armoede, ging in Ons Huis in de 
Wijk de Quiet Community Oss van start. 
Ons Huis in de Wijk is een inloopcentrum 
waar voor iedereen koffie is en waar ie-
dereen een praatje kan maken. Er worden 
activiteiten georganiseerd van EHBO tot 

taekwondo. Er worden veel sociale activi-
teiten ontplooid. Hier heeft de denkgroep 
vergaderd en inspiratie opgedaan. Iedere 
week komen zo’n 450 mensen over de 
vloer. Ons Huis in de Wijk is van en voor 
gewone mensen. 

Lawaai
De opening had een ludiek karakter. Eerst 
een minuut stilte, daarna in een minuut 
zo luid en zo veel mogelijk lawaai ma-
ken tegen de armoede. Daarmee begon 
Quiet Oss. De coördinator Mari Peters en 
voorzitter Frans Schmit gaven korte uit-
leg van wat Quiet Oss is. Vier jaar geleden 
startte Quiet in Tilburg. Oss is de negende 
gemeente in Nederland waar een Quiet 
Community is. Deze Osse gemeenschap 
heeft een aantal doelen, te vatten in negen 
‘Vs’. De negen ‘Vs’ van Oss. 

Vertellen dat er armoede is. 
Armoede speelt zich vaak af onder ei-
gen ogen, maar je ziet het niet. Armoede 
wordt gekenmerkt door schaamte, door 
niet-meedoen, door stilzwijgen. Niemand 
noemt zich graag arm. Toch is het vertel-
len van armoede de weg om er boven op 

te komen. Volgens cijfers van de gemeen-
te Oss heeft 52% van de gezinnen in de 
Ruwaard een schuldenproblematiek. 20% 
van de kinderen gaat zonder ontbijt naar 
school! Soms kan een meelevende vraag 
een begin van vertellen zijn. Laat men-
sen hun verhaal vertellen! Er zijn in Oss 
schrijnende verhalen.
 
Verbinding zoeken in samenleving
We mogen ervan uitgaan dat niemand 

wil dat er armoede in Oss is. Als armoe-
de geen gezicht heeft, weet ook niemand 
hoe armen te helpen. Via Quiet kunnen 
particulieren, winkels en instellingen die 
iets te bieden hebben een stukje in ander-
mans armoede delen. Delen is verbinden. 
De Paaskerk en de Sint Jozefkerk bieden 
hun ruimte aan voor Het Osse Inloophuis 
(HOI). Op donderdagmorgen en op zon-
dagmiddag komen mensen samen. Voor 
koffie, een praatje en vooral een spelle-
tje. HOI voorziet in een behoefte. Kappers 
bieden gratis knipbeurten aan. Enkele 
restaurants maaltijden. Sponsoren geven 
geld om het digitale systeem draaiend te 
houden.

Etentje
Verzachten is niet hetzelfde als oplossen. 
Soms kan armoede dragelijker worden 
gemaakt en kunnen mensen die constant 
in de zorgen zitten even probleemloos 
genieten. Een echtpaar dat 25 getrouwd 
was maar geen feest kon geven, heeft wél 
echt genoten van een etentje dat hen via 
Quiet kon worden aangeboden. Voor het 
eerst weer een avond uit! Een voetballer 
die groter groeide dan zijn schoenen kreeg 
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Op zaterdag 21 september jl. daalden er 
ruim 1000 parachutisten neer op de Gin-
kelse heide bij Ede. Er waren veteranen 
die de sprong nog eens wilden maken, nu 
als duo-sprong. Een bijzondere dag want 
gezien de leeftijd van de veteranen zal het 
voor velen van hen de laatste grote her-
denking zijn geweest. Ze genoten dan ook 
van alle aandacht, van de uitgesproken 
dankbaarheid. 
Er waren 100.000 toeschouwers, wat aan-
geeft dat het stilstaan bij het herwinnen 
van de vrede springlevend is. We staan er 
niet dagelijks bij stil, maar op zo’n mo-
ment is het duidelijk dat we met die vrij-
heid goud in handen hebben: laten we er 
daarom zuinig op zijn!
De kranslegging werd zoals altijd gedaan 
door vertegenwoordigers van diverse or-
ganisaties, maar het was vooral bijzonder 
dat twee kinderen de oudste aanwezige 
veteraan ondersteunden bij het leggen van 
een krans.
Ook op zondag was er veel belangstelling: 
tot laat in de middag bezochten mensen 

Ad Wagemakers

Market Garden

de herdenkingsplek. Wat opviel was de 
rust die er heerste, de stilte waarin men-
sen  de monumenten, de kransen op zich 
lieten inwerken. 

Laten we ook na deze dagen de vrede be-
waren/bewaken!  

(© Foto: Ad Wagemakers)

nieuwe voetbalschoenen. Nu durft hij na 
een half jaar het veld weer op. 

Versterken van eigen kracht 
Als mensen zich aan de kant of aan de 
rand gezet voelen, dan komen ze vaak 
tot niets. Iedere voorzichtige benadering 
wordt gewantrouwd. Maar als iemand 
over een drempel heen gegaan is en er-
varen heeft dat anderen haar/hem zien 
staan, dan kunnen ze opbloeien en ‘in 
eigen kracht gaan staan’. Vaak worden 
mensen vrijwilligers in de organisatie, er-
varingsdeskundigen die anderen op het 
spoor zetten. Sommigen vinden vast werk 
en daardoor ook de weg naar de samenle-
ving toe. Mensen kunnen hun talenten in 
dienst stellen van anderen. Zo geeft een 
mevrouw die vroeger goed was in ballet, 
aan kleine meisjes uit de buurt gratis bal-
letles. 

Vertrouwen
Vinden van mensen die iets aan Quiet 
zouden hebben, kan iedereen. Iemand die 
er in bepaalde opzichten minder goed aan 
toe is, zou je toch kunnen wijzen op Qui-
et. Op een schoolplein vertelde een moe-
der van haar moeilijke keuze: gezond eten 
halen voor de kinderen of naar de kapper 
voor het feest van haar zus. Als je zo ie-
mand tegen komt, vertel dan van Quiet. 

Vertrouwen is de basis van een Commu-
nity. Het is een gemeenschap van geven 
en nemen. Als iemand iets aanbiedt dan 
heeft dat kwaliteit en is het zinvol. Kaart-
jes voor het zwembad, een etentje, een 
abonnement voor een sportclub. Iemand 
die iets wil afnemen zal daar geen mis-
bruik van maken. Dat gelooft Quiet bij 
voorbaat. Het is een kwestie van vertrou-
wen.

Gewone dingen
Vriendelijkheid is een van de beste om-
gangsvormen in een samenleving. Je kunt 
niet met iedereen vrienden zijn, maar je 
kunt wel iedereen vriendelijk tegemoet 
treden. Het gaat om gewone dingen. Ie-
mand groeten in de lift. Een glimlach naar 
iemand in het winkelcentrum. Een praatje 
met de buren. Zelfs als ze een andere taal 
spreken is er contact mogelijk. De taal van 
handen en voeten. De taal van het hart.
Voldoening geeft een goed gevoel. Zowel 
aan de sponsors die anderen blij maken 
met hun aanbod, als ook aan de members 
die even zonder dagelijkse beperking iets 
kunnen waar ze anders nooit aan toe ko-
men. Een kind was naar een dierentuin 
geweest. De dag van zijn leven. Hij stuur-
de Quiet een mooie tekening. 
Vernieuwing van de stad. In de kerk ko-
men vaak dromen, visioenen en verge-

zichten ter sprake. Er zal een stad van 
vrede zijn. Gerechtigheid en barmhartig-
heid gaan daar hand in hand. Mensen 
léven op en groeten elkaar als zusters en 
broeders. De kerk weet: ‘ Waar het visioen 
ontbreekt, verwildert het volk.’ (Spreuken 
29,18). Misschien kunnen we in Quiet 
Community Oss wel een beeld zien van 
hoe de kerk zou moeten zijn. Quiet Oss 
blijft dromen van vernieuwing! 

Voorbeeld
In de Titus Brandsmaparochie willen 
we de Caritas / Diaconie zien in het ver-
lengde van de Eucharistie. Als de viering 
is afgelopen en het ‘Gaat heen in vrede’ 
klinkt, dan begint het gelovige leven pas. 
Omgekeerd heeft het bewust leven in de 
samenleving de Eucharistieviering nodig 
als bron van verdieping en als oefening. 
Het breken en delen van het leven waarin 
Jezus ons is voorgegaan, verdiept de na-
volging in dienstbaarheid waartoe Jezus 
ons uitdaagt. Dienstbare navolging vraagt 
om voortdurende oefening. Eucharistie en 
Diaconie roepen elkaar op en zijn wezen-
lijk met elkaar verbonden. Het vertrou-
wen dat Titus Brandsma had in Jezus was 
bron van lijdensmoed ten einde toe. Bid-
den en dienen in Dachau zijn in Titus één 
geworden. Titus, een man uit één stuk, 
voorbeeld voor ons leven. 
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Piet Reesink

50 jaar Marokkaanse migratie

Misschien is het de meeste Nederlanders 
ontgaan maar in dit jaar 2019 wordt her-
dacht dat de migratie uit Marokko 50 jaar 
geleden begon. Het is niet toevallig dat 
1969 als beginjaar van die migratie wordt 
bestempeld. Het is ook niet toevallig dat 
80% van de Marokkanen in Nederland 
uit de Rif komt, een gebied in Noord-Ma-
rokko. Deze Berbers sprekende regio was 
in het verleden een Spaanse kolonie. Het 
verzet van de Noord-Marokkanen tegen 
de Spanjaarden begon in de jaren 20 van 
de vorige eeuw. Hun charismatische leider 
was Abd-al-Krim al Khattabi, maar deze 
kon niet op tegen het mosterdgas - toen 
al -, dat ook grote gezondheidsschade 
(kanker) heeft toegebracht aan de lokale 
bevolking. Het is deze oorlog tegen de 
Rifijnen (1920-1926) die generaal Franco 
‘groot’ heeft gemaakt, waarbij de Fransen 
de Spanjaarden te hulp kwamen.

Geïsoleerd
De Berbers van deze onherbergzame re-
gio, sowieso al van nature verstoken van 
productiemiddelen, waren genoodzaakt 
om elders te gaan werken om in hun le-
vensonderhoud te voorzien. Zo gingen 
veel Riffijnen seizoensarbeid verrichten in 
het naburige Algerije, in de omgeving van 
Oran (Wahrân), om de kost te verdienen 
met bijvoorbeeld druiven plukken. Maar 
vanwege het begin van de onafhankelijk-
heidsoorlog in Algerije in 1954 werd de 
grens tussen Algerije en Marokko geslo-
ten, wat een ramp betekende voor deze 
bergbewoners uit de Rif. In 1956 kwam de 
onafhankelijkheid van Marokko tot stand. 
De Rif werd een afgesloten gebied: in het 
oosten was de grens dicht met Algerije, 
het noorden bood geen mogelijkheden 
meer om als huurlingen in het Spaanse 
leger te dienen. Het zuiden was het ter-
rein van de vijandige overheid. Ook poli-
tiek gezien werden de Rifijnen geïsoleerd, 
De machtige Istiqlal-partij (Arabische na-
tionalisten met veel invloed) zag hen als 
lastposten, verving hun bestuurders en 
dwong de bevolking Arabisch en Frans te 
praten in plaats van Berbers en Spaans. 
De Rifijnen konden geen kant op. De 
vraag uit Europa om arbeiders kwam dan 
ook als een geschenk uit de hemel. Naast 
deze pull-factor uit Europa was er ook een 
push-factor in de Rif zelf. 

De opstand van 1958
De rampzalige onderdrukking door het 
centrale gezag (de makhzen) noopte de 
Rifijnen tot verzet. In 1958 breidden de 
onlusten zich uit tot de hele Rif. Zoals 
vaak gebeurt met Berberse minderheden, 
werden ook hier hun eisen verworpen 
als separatistische en de eenheid van het 
land ontwrichtende voorstellen. Het le-
ger onder leiding van kroonprins Hassan 

II en generaal Oufkirrichtte een bloedbad 
aan, zelfs met napalm; ook vonden er ver-
krachtingen en vernielingen o.a. van wa-
terputten plaats. Het leger bleef nog lange 
tijd aanwezig.

Emigratie
De slechte economische en politieke po-
sitie en de vraag naar arbeidskrachten uit 
bijvoorbeeld Nederland moedigde veel Rif-
fijnen aan om in de jaren zestig naar Eu-
ropa te gaan, al dan niet uitgenodigd. Niet 
naar Spanje en Frankrijk, hun voormalige 
vijanden, maar naar België en Nederland. 

Als eenmaal enkele dorpelingen een goed 
onderkomen en werk hadden gevonden, 
zoals Riffijnen uit het dorp Hassi Berkane 
in Zaltbommel, volgde snel een aantal an-
deren. De ontvolking van het platteland, 
de trek naar de steden, het gebrek aan 
landbouw, leidde uiteindelijk vanaf 1974 
tot gezinshereniging in Nederland.

Immigratie
Maar vóór de gezinshereniging werd het 
begin van de immigratie gekenmerkt door 
overvolle pensions van ‘gastarbeiders’: ze 
zouden immers maar tijdelijk hier zijn. 
De bekende taferelen van eerste generatie 
Marokkanen met koelkasten op de auto, 
volgepakt met ‘cadeaus’, die in de zomer 
naar Marokko gingen, staan nog op het 
netvlies van veel Nederlanders. Evenals 
de invloed van de Marokkaanse koning 
om zijn onderdanen te laten voelen via 
Amicales dat zij voor altijd Marokkanen 
zijn en blijven. Voor Marokko, lees ‘de 
koning’, wordt de identiteit van een Ma-
rokkaan gedefinieerd door zijn nationali-
teit. Die is onafneembaar. Een Marokkaan 
moet een Marokkaan blijven, inclusief 
godsdienst en cultuur. Voor Nederland 
daarentegen kan een buitenlander na 5 
jaar Nederlander worden en moet hij liefst 

zo snel en goed mogelijk integreren.

Zaltbommel
In Zaltbommel kunnen we spreken van 
een geslaagde immigratie, ook al zijn er 
moeilijke periodes geweest, vooral met 
de jongeren. Moskee en kerk staan niet 
alleen broederlijk of zusterlijk naast el-
kaar, ook de contacten tussen christenen 
en moslims zijn goed. Zo wordt er al vijf 
jaar een burendag georganiseerd door de 
Raad van Kerken, de moskeevereniging 
Al-Amal, vluchtelingenwerk en de Stich-
ting Kompas, waarbij de moskee de bar-
becue c.q. hapjes verzorgt. Na het laatste 
Id al-Fitr (feest van het verbreken van 
de Ramadan) werden in de buurt van de 
moskee koekjes aan huis bezorgd. Ook 
was er tijdens de vredesweek een inter-
religieuze viering in de moskee met tek-
sten over vrede in beide godsdiensten. De 
imam reciteerde uit soera 19 (soerat Ma-
ryam) het gedeelte over de geboorte van 
Jezus, waarin de Koran hem de volgende 
woorden in de mond legt (vers 33): ‘En 
de vrede zij met mij de dag dat ik geboren 
werd, de dag dat ik sterf en de dag dat ik 
tot leven word opgewekt’. We ontdekten 
de samenhang tussen het troonvers (soe-
ra 2 vers 255) en psalm 121.In de grote 
Sint Maartenskerk was een tentoonstel-
ling te zien over 50 jaar Marokkaanse mi-
gratie, medegeorganiseerd door Kompas, 
een multiculturele vereniging die al jaren 
bezig is met allerlei activiteiten op cultu-
reel en educatief terrein. Op donderdag-
avond in dezelfde week hield Sietske de 
Boer, arabist, schrijver en journalist, in 
de prachtige ruimte van de Gasthuiska-
pel een lezing over 50 jaar migratie. Haar 
laatste boek, diezelfde donderdag gepre-
senteerd, gaat over Het verdriet van de Rif. 
Het beschrijft de oorzaken en het verloop 
van de hirak (opstand, beweging) sinds de 
dood van een visverkoper en de strenge 
straffen voor degenen die demonstreerden.
Daarna volgt een gedetailleerde terugblik 
op de laatste 100 jaar geschiedenis van de 
Rif. De geschiedenis lijkt zich te herha-
len. l’Histoire se répète. Helaas. De laatste 
woorden van haar boek stemmen niet tot 
optimisme: ‘Het verdriet van de Rifijnen is 
nog lang niet ten einde’.

Sietske de Boer, Het verdriet van de Rif, kroniek 

van een lang verwachte opstand, uitg. Jurgen 

Maas, Amsterdam, 223 blz., 2019 

ISBN 978 94 9192 155 1; € 20,95

Gesprekken Eindhoven
15 dec.10.30 u.-12.30 u. Herberg. 
Heilig Theater.  (040) 242 12 63;
www.begijnhofgesprekken.nl
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Boeken
Redactie

Je mag vertrouwen houden

Een grote stroom van boeken vloeit uit de 
pen van de monnik Anselm Grün. Zijn 
meest recente boekje is: ‘Je mag vertrou-
wen houden’, geschreven voor zieken en 

bruikbaar zijn de zegenbeden en de sug-
gesties voor het gebruik van rituelen. Het 
boekje eindigt met gedachten bij de veer-
tien kruiswegstaties. Een fijnbesnaard 
boekje dat positieve krachten oproept.

Nico Smit

Anselm Grün Je mag vertrouwen houden 

woorden van troost in tijden van ziekte 

Berne Media. ISBN 978 90 8972 242 3

144 blz. € 15,95

Sterven als een stoïcijn

Het overkomt me niet vaak dat ik een 
boek lees, me flink erger en toch doorlees. 
Dat is bij dit boek het geval. Het gaat over 
Paul en Marja Havermans, twee zeer ac-
tieve mensen met twee dochters. Paul (61) 
is ziek, heeft kanker en de prognose is: 
overlijden na 9 maanden. Marja beschrijft 
het proces op de manier van de stoïcijnse 
filosofie: het gaat om begrijpen en op een 
positieve manier omgaan met het noodlot. 
De Stoa staat leven volgens de natuur voor 
en beschouwt het oervuur als dat waar-
naar alles terugkeert en opnieuw begint. 
De logos of rede is het centrale begrip. Er 
dienen zich in het boek zinnen aan als 
‘Het heeft geen zin je te verzetten tegen je 
vergankelijkheid’ of ‘De mens valt weer 
uiteen in de elementen waaruit hij is sa-
mengesteld’ (Er is dus geen ziel!). Het 
sleutelwoord hier is aanvaarden en dat 
komt mij wel erg rationeel over. Verder 
begeeft het echtpaar Havermans zich in 
elitaire kringen: ‘We hebben de vrijheid 

voor hen die de zieken al of niet beroeps-
matig verzorgen. Grün schreef het in sa-
menwerking met mevrouw Hsin-Ju Wu 
uit Taiwan. Het is goed bruikbaar voor de 
doelgroep, maar ook voor bijvoorbeeld 
pastores, artsen en familie of vrienden van 
zieken. Grün zet zich duidelijk af tegen 
new-age-gedachten zoals ‘je roept de ziek-
te zelf op’. Hij acht dit soort opvattingen 
kwetsend. En als er sprake is van gebeds-
genezing is Grüns bezwaar dat de opvat-
ting vaak is: ‘helpt het niet, dan heeft de 
zieke niet genoeg geloofd.’ Het model van 
Carl Jung daarentegen wordt door Grün 
aangehaald als positief: grijp je ziekte aan 
om bewuster en zorgvuldiger te leven; 
richtinggevend voor de toekomst dus. Van 
Grün mag je best boos zijn op God als je 
ziek bent, maar, zo zegt hij, probeer van 
verwijt naar God te komen tot vertrouwen 
op God. Bijbelse genezingsverhalen spe-
len een rol in het boek. Bidden acht Grün 
een middel tegen heftige en opgeklopte 
reacties op je ziekte. Pijn hoort bij het le-
ven; liefde zonder pijn bestaat ook niet, 
aldus Grün. Hij pleit er verder voor om te 
mediteren bij je ziekte als sleutel naar je 
binnenste en als middel tegen schuldge-
voelens. Ook is hij van mening dat je een 
zieke altijd de waarheid moet vertellen, 
maar tegelijk de hoop levend houden. Eén 
van de zeven werken van barmhartigheid 
is: zieken bezoeken en Grün wijst erop 
dat hierbij ‘zoeken’ wezenlijk is: neem de 
zieke te allen tijde serieus. 
De Nederlandse vertaling is naar mijn 
mening matig (veel germanismen). Zeer 

minder te gaan werken als we dat zou-
den willen’ of ‘Ik zit in het ziekenhuis en 
moet mijn laatste golfcompetitiedag mis-
sen.’ Ik haakte bijna af bij de stelling: Te-
genover kracht staat kwetsbaarheid. 
Als Paul is gestorven na een zeer hef-
tig stervensproces, rouwt Marja, maar ze 

gaat weer zo rationeel om met haar ver-
driet. Haar dochters merken dan op: ‘Zo 
rationeel als jij, mam, zo is niet iedereen, 
hoor!’ Marja gaat naar Patagonië om haar 
verdriet te verwerken. Paul en zij waren 
daar eerder geweest. En dan zegt ze, als 
er opeens een vogel verschijnt: ‘Het moet 
Paul wel zijn, want hij deed aan deltavlie-
gen’, om daarna uit te roepen: ‘Wat jam-
mer dat ik niet geloof in reïncarnatie’. 
Het boek kan mensen troost geven, maar 
bij velen zal dat niet het geval zijn. Ik had 
er moeite mee.             Nico Smit

Marja Havermans – Sterven als een stoïcijn 

filosofie bij ziekte en dood. Uitg. Damon

Eindhoven, 2019

ISBN 978 94 6340 178 4. € 19,90

Waarom werken we zo hard?

Een pakkende titel en een boeiende en 
toegankelijke schrijfstijl over een onder-
werp dat ons allen dagelijks aangaat: de 
economie. Buijs is politicoloog en con-
stateert een toenemend gevoel van ver-
weesdheid, net als Pim Fortuijn. Hij pleit 
voor een nieuwe verbondenheid, of soci-
aal contract, net als Kim Putters van het 
Sociaal Cultureel Planbureau. Gaandeweg 
zijn boek legt Buijs bloot wat het wezen-
lijke verschil is tussen mensen en dieren, 
nl. cultuur en gemeenschap. Wij mensen 
zijn op elkaar aangewezen. Buijs is ver-
klaard tegenstander van wat hij noemt 
‘imperia’: machtscentra van staten en be-
drijven. De enige uitzonderingen zijn het 
Oude Testament (Israël als uitzondering 
tussen alle imperia) en Jezus Christus, al-
dus Buijs. Hij pleit voor nieuwe gemeen-
schapsvormen, gebaseerd op agapè (=lief-
de): een economie van de vreugde. Ter 
illustratie beschrijft hij de inzichten van 
Augustinus: alle imperia zijn slecht en 
daarom is er De Stad Gods. Buijs noemt 
Hildegard von Bingen en Franciscus van 
Assisi als grondleggers van de burgerlijke 
cultuur, waarover Buijs zeer positief is. 
Hij is faliekant tegen het mercantilisme 
en hij maakt een scherpe analyse van het 
neoliberalisme. Tevens constateert hij een 
te grote macht van financiële instellingen. 
Hij schetst ten slotte een optimistische 
toekomstvisie met een balans tussen mens 
en cultuur. Zeker ook door de kwinksla-
gen is dit boek van een zeer erudiet mens 
een aanbeveling waard.               Nico Smit

Govert Buijs, Waarom werken we zo hard? 

Op weg naar een economie van de vreugde 

Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2019

ISBN 978 90 2442 647 8. € 17,50
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Uw parochieblad

Vele manieren
Nel Beex-Roos

Soms is het een beeld dan weer een blij 
verhaal waardoor je geraakt wordt. Hoe 
dan ook, er zijn talloze redenen een be-
paalde keuze te maken.

We gaan eens kijken in Sint Urbanus, Ou-
derkerk aan de Amstel. In Parochieblad 
De Brug laat men uitkomen, dat de vele 
bruggen ervoor zorgen, dat in het werk-
jaar 2019-2020 het beeld ‘Kom over de 
brug’ een rol speelt. 
‘Ouderkerk aan de Amstel kent de nodige 
bruggen… In de zomer is de brug vaak 
open. En vrolijk gezicht, maar lastig als je 
haast hebt. Dat is vaak ook zo in ons eigen 
leven. Soms is het lastig om de brug over 
te gaan naar een ander. En soms is het be-
ter om de ander wat ruimte te geven zijn 
of haar eigen weg te gaan. Een beeld dat ik 
van een oudere collega heb gekregen is dat 
van een weg waarop mensen soms vastlo-
pen, vanwege een moeilijke kerkelijke wet 
of regel. Het kan helpen om de brug even 
nog omhoog te houden… In ons dagelijks 
gebruik heeft ‘kom over de brug’ ook de be-
tekenis gekregen, dat je je ergens toe zet, 
een tandje bij zet, meer doet dan je geneigd 
zou zijn te doen… door iets verder te gaan 
in het zoeken naar verbinding met elkaar 
in de vijf kerken van één zelfde parochie…’ 
Een mooi beeld.

Kinderen dienen vaak als een mooi (voor)
beeld. Lees maar eens mee in Kerk-
krant, Parochieblad Geloofsgemeenschap 
Augustinus Eindhoven. ‘In preek 62A 
Schrijft Augustinus: Ik zeg u, velen zul-
len komen vanuit oost en west. Naar een 
plaats waar ze kunnen geloven. Wie ge-
looft, komt. Wie niet gelooft, gaat weg… 
Iets mooiers dan het vertrouwen van kleine 
kinderen in hun ouders/verzorgers is er 
niet. Onvoorwaardelijk is hun vertrouwen 
en geloven. Van kleine kinderen kan ik 
zien, ervaren en proeven, wat geloven en 
onvoorwaardelijk vertrouwen inhouden. En 
wie of wat kleine kinderen niet vertrouwen, 
laten ze links liggen of gaan er met een 
grote bocht omheen…Wat we zien bij kleine 
kinderen, dat ze zich aangetrokken voelen 
tot wie ze vertrouwen. Ze gaan naar de 
personen of de plaatsen, waarin ze vertrou-
wen hebben of zoals Augustinus zei, waar-
in ze geloven. Dat geldt niet alleen voor 
kinderen. Ook voor volwassenen. We voe-
len ons aangetrokken tot mensen en plaat-
sen, waarmee we verwantschap voelen, 
zielsverwantschap…’ Als men wil zien!

In Kerkbode, kerkelijk informatieblad 
voor de Parochie H. Edith Stein Vught 
heeft de pastoor zich laten raken. ‘Paus 
Franciscus is bij veel gelovigen populair. 
Anderen maken zich grote zorgen. Onder 
de laatsten kardinalen, bisschoppen en 
priesters. In ons eigen bisdom Den Bosch 

klinkt uit sommige hoeken luide kritiek. De 
paus zou eeuwenoude waarden en normen 
op zijn kop zetten. Een vooraanstaande 
priester in ons bisdom beticht de paus zelfs 
van ketterij en vraagt hem terug te treden. 
In het Nederlands Dagblad van 5 jl. schrijft 
pater Jos Moons sj een artikel dat we met 
zijn toestemming integraal weergeven. In 
aanloop naar Pasen gaf deze jonge jezuïet 
priesters en diakens van het bisdom Den 
Bosch in de abdij van Postel een bezin-
ningsdag. Op mij heeft die dag grote indruk 
gemaakt door zijn heldere uitleg over het 
denken van paus Franciscus, die daarin ge-
inspireerd wordt door de spiritualiteit van 
de H. Ignatius. … De titel van zijn voor-
dracht: Pinksteren als relativering van de 
kerk…’ De moeite waard voor lezers van 
De Roerom.

Een mooi interview met zr. Marie-Thérèse, 
dominicanes Neerbosch in Op de Hoogte, 
Augustijns Centrum Boskapel Nijmegen. 
‘Ik probeer met iedereen door een deur te 
kunnen. Dat leer je wel in een groot gezin 
en dat heb je ook nodig in een kloosterge-
meenschap. Ik koos eerst voor een echte ge-
meenschap van zusters, zoals in Utrecht en 
Den Haag. Later heb ik ook geleerd in een 
kleine groep van zusters te leven. Daarna 
heb ik ook tijden zelfstandig gewoond en 
nu woon ik weer zelfstandig maar dicht 
in de buurt van mijn ordegenoten. Dat be-
tekent telkens aanpassen en dat gaat niet 
altijd vanzelf. Onze zustergemeenschap is 
oud aan het worden. We zijn nog met ruim 
veertig zusters. Maar de meesten zijn boven 
de 85. Dat doet soms pijn. Ik wil voor mijn 
oudere zusters zorg dragen, maar voel ook 
de behoefte om met anderen, zoals in de 
Boskapel gemeenschap te beleven. De zorg 
voor mijn oude ordegenoten mag me niet 
helemaal opslokken. Gaandeweg ben ik be-
ter naar mijn eigen wil gaan luisteren. Dat 
vind ik winst…’ Prachtig dat het kan.

Ook in de Nieuwsbrief van R.-K. Paro-
chie Sint Odulphus van Brabant Oirschot 
een lezenswaardige gedachte. ‘Mijn ad-
vies: laat het los. Het idee, dat je met voor-
bereidingen op alles voorbereid kunt zijn. 
Voorbereiding geldt alleen voor voorzien-
bare dingen…Voor het niet voorziene heb 
je vooral vertrouwen nodig in jezelf en in 
anderen. Voor tegenvallers gaat het om je 
eigen houding…Het is goed om van tijd tot 
tijd tot bezinning te komen. Het kan daar-
bij helpen dit samen te doen met anderen, 
je partner, je gezin of met vrienden. Het en-
kel samen zijn kan mensen binden op een 
bijzondere manier. Het geeft je ook ruimte 
in je gedachten. Daar hoef je overigens niet 
heel ver voor te reizen. Augustinus ver-
wonderde zich er al over en zei: Dat maakt 
verre reizen om zich te verbazen over de 
hoogte van bergen, de geweldige golven van 

de zee en de lange loop van de rivieren, 
maar aan zichzelf gaat hij zonder verba-
zing voorbij…’ Leren wij ooit echt te leven?

In De Mantel van de Martinusparochie 
Cuyk een blij verhaal over een zangjubi-
leum. ‘Op 28 juni vierden wij, leden van 
de zanggroep Creation ons 25-jarig jubi-
leum. Wat is er mooier dan samen terug 
te kijken op de afgelopen vijfentwintig 
jaar en samen de dag te vullen met activi-
teiten waar we allemaal goed in zijn en 
waar onze passie ligt. Om zoveel mogelijk 
mensen te laten genieten van dit jubileum 
hebben we gekozen voor een reünie. Een 
twintigtal ouderen van de afgelopen vijf-
entwintig jaar verzamelden zich met de 
huidige leden van Crea tion in de zonnige 
tuin van de pastorie. Hier hebben we onder 
het genot van een kop koffie/thee en een 
heerlijk stuk jubileum taart elkaar ontmoet 
en heeft de voorzitter in een kort woordje 
de hoogtepunten aangehaald. Vervolgens 
zijn we naar de kerk gegaan en hebben 
met een koor van veertig personen de lied-
jes ingestudeerd voor de viering later op de 
dag. Fantastisch …! Een prachtviering met 
mooie aangepaste liederen en teksten. Tot 
slot een heerlijk buffet in Kansas…’ Van 
harte proficiat allemaal. 

In het parochieblad van de Sint Jan de 
Doper Waalwijk een heel ander soort be-
richt. ‘Na 122 jaar dienst te hebben ge-
daan als parochiekerk St. Clemens voor de 
Baardwijkse geloofsgemeenschap valt er 
helaas niet aan te ontkomen dat het neo-
gotische gebouw aan de eredienst moet 
worden onttrokken. Hieraan liggen en 
aantal oorzaken ten grondslag: 1. De fi-
nanciële situatie o.a. minder deelname aan 
de parochiebijdrage. 2. De gebouwensitu-
atie. Onderhoudskosten aan de diverse ge-
bouwen. 3. De vitaliteit. Ontkerkelijking, 
vergrijzing, participatie van vrijwilligers. 
Hoewel dat het verdrietig is dat het St. 
Clemens-complex haar kerkelijke status 
verliest, Is het bestuur tevreden over het 
feit dat het complex op termijn een maat-
schappelijke bestemming gaat krijgen…’ 
Is en blijft jammer. 
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Op vrijdagavond 8 november gaf de Portu-
gese groep Ocubo een bijzondere preview 
van het Eindhovense lichtfestival GLOW-

2019. Daarmee werden de voormalige Pa-
terskerk en de studentenkapel als ceremo-
niehuizen, het voormalige Augustinianum 
als hotel, conferentieoord en brasserie Rita 
officieel door DELA in gebruik genomen. 
Een schitterend cultuurhistorisch complex 
met een eigentijdse toevoeging en uitstra-
ling was daarmee officieel geopend als 
een plek voor ontmoeten, vieren en ver-
blijven.

Het verhaal gaat door
De Augustijnen zijn zeer vereerd met de 
nieuwe bestemming voor het door hen 
verlaten maar nog steeds geliefde Mariën-
hage, in het hart van de stad. De doelstel-
ling en activiteiten van coöperatie DELA 
passen bij de maatschappelijke taken die 
de paters jarenlang hebben uitgevoerd. 
‘Het verhaal gaat door’, zo luidt de vaak 
herhaalde uitspraak van Louis Mulder, 
prior van de Augustijnen in Eindhoven. 
Maar hun actieve rol is verleden tijd. Ze 
hebben nu de behoefte om afstand te ne-
men en tot rust te komen. 
Pater Mulder benadrukt dat de nieuwe 
functie past bij wat mensen nodig heb-
ben als sociale wezens zijn die behoefte 
hebben aan ontmoeting. Volgens hem is 
DOMUSDELA de ideale plek, midden in de 
stad Eindhoven, die alle mogelijkheden 
biedt om in te spelen op datgene wat ten 
diepste bij mensen leeft. Het is ook een 
heel geschikte locatie om op de meest uit-
eenlopende manieren aandacht te beste-
den aan zingevingsvragen. Dat sluit op 
een eigentijdse manier aan op het werk 
dat zij daar altijd hebben gedaan.

Goede bestemming
De Augustijnen zijn heel dankbaar dat 
hun gedachtegoed zo voortleeft, ondanks 
dat de orde in Nederland langzaam uit-
sterft. Het was voor hen een moeilijk pro-
ces om te moeten vertrekken. Maar de 
ouderdom van de paters en het feit dat er 
geen nieuwe aanwas kwam, maakte een 
beslissing tot afscheid noodzakelijk. Om 
toch nog enige invloed op de toekomst 
van ‘hun’ gebied te kunnen houden, rea-
liseerden de paters zich dat ze niet te lang 
meer moesten wachten met de verkoop 
van hun bezittingen. 
DELA bleek de ideale partner om de wens 
van de Augustijnen te realiseren, dat iets 
van hun werk zou blijven doorgaan. Ook 
de gemeente Eindhoven en provincie Bra-
bant waren bereid in die geest mee te 
denken. Dat maakte het vertrek minder 
moeilijk. Ook al omdat de paters de gele-
genheid kregen gezamenlijk te verhuizen 
naar een nieuwe comfortabele plek in het 
stadsdeel Gestel. Gebouwen waar je aan 

gehecht bent kunnen voor mensen wel 
een belangrijke rol spelen, maar samen 
blijven was het belangrijkste, waar dan 
ook.
Vooral het letterlijk open maken van de 
oude gebouwen naar de stad toe, vinden 
de Augustijnen een geweldig mooie in-
greep. Het geeft namelijk precies en con-
creet weer hoe hun intentie altijd geweest 
is: gericht naar de samenleving. 

Laatste rustplaats
Maar de paters blijven aanwezig op DO-

MUSDELA, want het kerkhof op de binnen-
plaats blijft bestaan. Het is voor hen van-
ouds natuurlijk een speciale en gedenk-
waardige plek, waar veel mede-Augustij-
nen hun laatste rustplaats kregen. Ook de 
voormalige organiste van de paterskerk, 
Dorthy de Rooij, ligt er - naar haar eigen 
wens - begraven. Intussen liggen er zo’n 
170 Augustijnen, terwijl er nu nog dertien 
in de Eindhovense gemeenschap wonen. 
Met DELA is afgesproken dat zij ook daar 
begraven kunnen worden. Als de laatste 
Augustijn van Nederland ter aarde is be-
steld, wordt het graf nog zo’n tien tot vijf-
tien jaar in stand gehouden door de zorg 
van DELA.
 
Belangrijke sociale functie
Volgens Ingrid van Neer-Bruggink, al 25 
jaar bibliothecaris van het Augustijns Insti-
tuut, dat voorheen in het kloostercomplex 
Mariënhage gevestigd was, is met vertrek 
van de Augustijnen een stukje katholiek-
sociale kleur verdwenen. Veel mensen we-
ten het volgens haar anno 2019 misschien 
niet meer, maar de Augustijnen hebben 
veel voor Eindhoven betekend. Zo begon-
nen zij in 1898 met het Gymnasium Au-
gustinianum, dat als scholengemeenschap 

nog steeds een bloeiend bestaan leidt, in-
middels in het derde gebouw na de oprich-
ting. Maar ook hadden ze een belangrijke 
rol voor de sociale cohesie in de stad en 
inzet voor kwetsbare groepen. Voorbeelden 
hiervan zijn de bouw van de Rita- en La-
brehuizen voor de opvang van daklozen en 
het oprichten van de Thomas van Villano-
va-stichting, die hulp biedt aan kansarmen 
in de stad. Ook waren ze betrokken bij de 
zorg voor ouderen, door al in 1975 het ini-
tiatief te nemen voor de bouw van bejaar-
denwoningen op het Gagelboschterrein in 
Eindhoven. In 2001 richtten ze Augustini-
anum Sorong op, een stichting die scholen 
op West-Papoea ondersteunt. 

‘Wij zijn de tijden’
De Augustijnen hoopten en verwachtten 
dat de nieuwe eigenaar van het complex 
aandacht zou hebben voor hun gedachte-
goed en spiritualiteit. Bij de DELA zijn de 
Augustijnse waarden zoals ontmoeting, 
gastvrijheid verlenen in goede handen. 
Het is ook mooi dat DELA de jaarlijkse Au-
gustijnendag in hun gebouw organiseert 
en faciliteert als een publiekstoegankelij-
ke activiteit. Zo gaat ook het Augustijnse 
verhaal door en blijft op een respectvolle 
manier het complex ook een centrum van 
bezieling en hart voor elkaar.

Dr. Gerard Rooijakkers gaf tijdens de ope-
ningsceremonie in de voormalige paters-
kerk een minicollege, waarin hij verwees 
naar de woorden van Augustinus: ‘Wij 
zijn de tijden, zoals wij zijn, zo zijn de 
tijden.’ Deze woorden passen bij een toe-
komstbestendig complex, bestemd voor 
mensen van een vitale en steeds verande-
rende samenleving.

www.domusdela.nl

Van Mariënhage naar
Peter van Overbruggen

Paterskerk Eindhoven in het licht van Glow 2019

Van kapel naar ceremoniehuis



24 DE ROEROM n JAARGANG 34 n NUMMER 3 n NOVEMBER 2019 www.deroerom.nl

’’
Aanhaling-
Steken’’
Nico Smit

* ‘Verdriet moet verdroten 
worden en niet verholpen 
of bedekt met een anti-de-
pressivum.’
Ans Bertens

* ‘De ware nederigheid 
houdt in: onze rijkdom 
kennen en weet hebben 
van onze armoede.’
Teresa van Avila

* ‘De Sabbatsrust is niet 
zo belangrijk omdat God 
rustte op de zevende dag, 
maar omdat knechten en 
vreemdelingen dan kunnen 
rusten.’ 
(vgl. Exodus 23,12)

* ‘Wanneer de rechtzinnig-
heid door de ene deur naar 
binnenkomt, gaat de liefde 
door de andere deur naar 
buiten.’
Martin D’Arcy SJ

* ‘Het tegenovergestelde 
van vrede (en liefde) is niet 
oorlog (en haat), maar on-
verschilligheid.’
Elie Wiesel 

* ‘Sommige bisschoppen 
sturen bewust aan op en 
gettokerk, waarin alleen 
plaats is voor christenen 
die alles precies doen zoals 
de kerk heeft voorgeschre-
ven. Ik acht dat in strijd 
met de barmhartigheid van 
de herder die 99 schapen 
achterlaat om het ene ver-
loren schaap te zoeken.’ 
Marga Klompé 

* ‘Sommige dingen kunnen 
alleen gezien worden door 
ogen die hebben gehuild.’
Oscar Romero

* ‘Niet alles wat geteld kan 
worden, telt, en niet alles 
wat telt, kan geteld wor-
den.’
Albert Einstein

* ‘Waar de mens telt, telt 
het getal niet en waar het 
getal telt, telt de mens niet.’ 
Ed van Thijn

De ezel en muilezel behoren 
in Noord-Afrika tot de meest 
nuttige dieren. Ze kunnen im-
mers feilloos lopen op vaak 
moeilijk begaanbare bergpa-
den. Bovendien zijn het last-
dieren. De ezel kan tot 50 kilo 
en de muilezel tot 100 kilo 
dragen. De muilezel is een 
kruising tussen een paard en 
een ezel. Muilezels kunnen 
zelf geen jongen krijgen.

Een list die zelfs een ezel in de 
gaten heeft.

Uitleg: Dit zegt men als ie-
mand een lompe en niet erg 
fijnzinnige streek uithaalt.

De ezel met zijn haverzak om 
zijn hals is één en al lawaai 
als hij eet. Het paard eet stille-
tjes alleen maar stro.

Uitleg: Dit spreekwoord wordt 
gezegd van iemand die geen 
manieren kent. ‘Hij eet als een 
varken’.

De ezel is dwars door het weef-
getouw gelopen. 

Ezel en muilezel
Piet Reesink 

Uitleg: De hele zaak is onher-
roepelijk kapot.

De ezel verkoopt zijn hierna-
maals voor wat rozemarijn.

Uitleg: De ezel geeft alles op 
om zijn grillen te volgen.

God wist welke gekke streken 
de ezel uit zou halen. Daarom 
heeft hij hem geen horens ge-
geven.

Uitleg: het gedrag van een ezel 
is onvoorspelbaar.

Ook al is de tong van de ezel 
glad, hij eet er wel doornen 
mee.        
                                                                    
Uitleg: De ezel reageert anders 
dan je verwacht.

Arme man, je loopt de hele dag 
te grazen op het veld als een 
muilezel.

Uitleg: De man hoort overdag 
niet thuis te zijn, hij werkt op 
het land, op het veld. Hij is ver 
van huis net als de muilezel. 
Hij weet niet wat zich afspeelt  
in huis waar de vrouwen zijn.

Als de muilezel baart.

Uitleg: Nooit en te nimmer: 
met Sint- Juttemis.

‘‘De tijd is rijp 
voor een hen 
aan (op) de top...”


