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Een podcast is een soort radioprogramma dat 
via het internet te beluisteren is. Het is een 
heel hip medium. Dat heb ik van horen zeg-
gen. Hip is goed. Dus ben ik een podcast be-
gonnen. Iedere vrijdagmiddag komt een nieuw 
gesprek met een bijzondere gast online. En is te 
beluisteren via spotify en Apple podcasts. Tij-
dens de tweede aflevering sprak ik met Pieter 
Hilhorst. Hij was namens de PvdA wethouder 
in Amsterdam. En is publicist en onderzoeker. 
Het werd een mooi gesprek. Het werd bijna 
een beschouwing van de maatschappij waarin 
we leven. Met de meeste mensen gaat het goed 
in Nederland. Oppervlakkig gezien dan. Ze 
komen niks tekort, zijn gezond en leven hun 
eigen leven. Ze hebben zogezegd niks en nie-
mand nodig. En zo gedragen veel mensen zich 
ook. Maar met andere mensen gaat het niet 
zo goed. Deze mensen zijn misschien net iets 
minder slim, hebben net niet genoeg inkomen, 
leven van tijdelijke baantjes, hebben net een 
minder gemakkelijke jeugd gehad of hebben 
net iets meer pech in het leven. Zij krijgen wel 
hulp. Maar pas als het echt nodig is. Als ze, zo 
gezegd, diep in de problemen raken. Die hulp 
helpt wel. Maar tijdelijk. Dan wachten we rus-
tig af tot het weer helemaal verkeerd gaat, om 
vervolgens weer een blik hulpverleners los te 
trekken. Zo helpen we generaties mensen net 
genoeg om niet dood te gaan van de ellende, 
maar volstrekt onvoldoende voor een bloeiend 
bestaan. Bestaanszekerheid hebben veel men-
sen dus niet. Maar ze missen ook iets anders. 
Een gemeenschap waarop ze terug kunnen 
vallen als het nodig is. En waarin ook zij hun 

steentje kunnen bijdragen en het gevoel kun-
nen hebben dat ze er toe doen. Door de manier 
waarop we ‘hulp’ hebben georganiseerd, voe-
len mensen met wie het goed gaat zich nau-
welijks verantwoordelijk voor andere mensen. 
‘Daar betalen we toch belasting voor’. Boven-
dien kost het ongelofelijk veel geld om mensen 
die nauwelijks het hoofd boven water kunnen 
houden niet te laten verdrinken. Vergelijk het 
met een helikopter die stil hangt in de lucht. 
Dat kan wel. Maar het kost vreselijk veel ener-
gie. Inmiddels bulken veel gemeenten nu niet 
bepaald van het geld. Om de gemeentebegro-
ting sluitend te krijgen zullen ze moeten bezui-
nigen. En waar kunnen ze op bezuinigen? Op 
sportverenigingen, scouting, de ouderensoos, 
bibliotheken, buurthuizen, theaters, enzovoort. 
Op juist die zaken die een gemeenschap kun-
nen bouwen en die mensen nodig hebben voor 
een bloeiend bestaan. We moeten dus twee din-
gen doen. Bestaanszekerheid organiseren en 
gemeenschap bouwen. Binnenkort spreek ik 
met bisschop Gerard de Korte in een volgende 
podcast. Laat mij nu denken dat een bisschop 
uit Den Bosch en een voormalig PvdA-wethou-
der uit Amsterdam het redelijk met elkaar eens 
kunnen zijn. Ik ben benieuwd.

René Peters

René Peters (44) uit Oss  is 
Tweede Kamerlid voor het CDA

Hij houdt zich o.a. bezig met sociale zaken 
arbeidsmarkt en jeugdreclassering

Meer gemeenschapszin

Nieuw

Staar je niet dood

op wat vroeger was.

Blijf niet hangen

aan het verleden.

Ik, zegt Hij,

ga iets nieuws beginnen.

Het is al begonnen,

merk je het niet?

Jesaja 43,18-19

Wie alleen loopt,
raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap
komt de wijsheid.
Eén hand kan geen touw
om een bundel knopen.

Wie alleen loopt,
raakt de weg kwijt.
Wie dan valt heeft niemand
om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt,
gaat zwaar gebukt
onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde
of verdriet.

Wie alleen loopt,
raakt de weg kwijt.
Haar kola eet ze alleen.

Ze heeft twee voeten,
ze heeft alleen 
maar twee armen,
ze heeft maar twee ogen.

In de gemeenschap heeft 
ieder duizenden handen,
en ieder duizenden voeten,
loopt iemand nooit alleen.

Patrice Kayo, Kameroen

Alleen
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Redactioneel
Liesbeth de Moor

Februari is zacht begonnen na 
de warmste januari ooit ge-
meten. 
Voor veel inwoners van ons 
Britse buurland zal het niet zo 
zacht voelen na het historische 
vertrek uit de Europese Unie. 
We gaan zien wat er na de 
Brexit gaat gebeuren. 

De klimaatverandering blijft in 
het nieuws. Het aantal doden 
als gevolg van het Coronavi-
rus is op het moment dat ik 
dit schrijf tot boven de dertien-
honderd opgelopen. 
We vergeten door nare berich-
ten vaak dat er veel goed gaat. 
Het is de beste tijd om in te 
leven, zo blijkt uit de statis-
tiek. We hebben hier al 75 jaar 
geen oorlog gekend en we zijn 
als wereldburgers rijker, ge-
zonder en veiliger dan ooit. De 
strijd tegen infecties is groten-
deels gewonnen. De levensver-
wachting is toegenomen en de 
kindersterfte afgenomen. 
Met ons gaat het goed maar 
met de wereld niet. Soms lij-
ken we in een land te leven 
vol schreeuwers die hun gelijk 
willen halen.

Toch is er hoop. We zijn ons 
meer bewust. Misschien eet 
u zelf al minder vlees, rijdt u 
minder auto of vliegt u toch 
al niet? 
In het artikel van Gepke Kers-
sen over de ‘Klimaatcrisis als 
geloofscrisis’ leest u het plei-
dooi van theologe Trees van 
Montfoort voor het gebruik 
van het woord schepping om 
de tegenstelling tussen mens 
en natuur ongedaan te maken. 
De mens is niet de heerser van 
de aarde maar moet samen-
werken met de natuur. 

Mensen zoeken intussen hun 
zielenheil vaker buiten de 
kerk. Zoals bij DomusDela, 
een ‘eigentijdse plek voor ont-
moeting, verbinding en verdie-
ping’ op het vroegere kloos-
terterrein van de Augustijnen 
in Eindhoven. Vinden we er 
dat heil en vinden we de geest 
van Augustinus nog terug? 
Peter van Overbruggen analy-
seert en spreekt met critici, hij 
zoekt de andere kant van het 
verhaal. 
Nico Smit las het boekje ‘Daar-

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: opzien@protonmail.com

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

om ga ik naar de kerk’. Daarin 
vertellen veertien Nederlan-
ders van verschillende achter-
grond aan Leo Fijen waarom 
juist zíj naar de kerk gaan. 

En dit jaar gaat de lang be-
sproken Donorwet in werking. 
Wat betekent die in de prak-
tijk? 
De feiten op een rij krijgt u 
van redactielid Vincent Kirkels, 
medisch ethicus en jarenlang 
werkzaam als arts in het Bern-
hoveziekenhuis. 

Wie weet wordt februari nog 
winters en anders: óp naar het 
voorjaar. Wij wensen u veel 
inspiratie, leesplezier in de 
nieuwe Roerom!

Rechtzetten
In De Roerom van januari 
2020 zijn enkele opgemerkte 
correcties niet uitgevoerd. Zo 
ontbreken in het artikel van 
Rob van der Zwan, blz.18 on-
der ‘De opkomst van China’ 
zes regels. Daarom plaatsen 
we die alinea opnieuw:

De opkomst van China
De toespraak is gemakkelijk 
van het internet te downloa-
den, waarmee ik wil zeggen 
dat de Chinese expansie geen 
spel van geheimzinnige krach-
ten of complotten is. Het ge-
beurt onder onze ogen. Rob 
de Wijk zou zeggen: we staan 
erbij en kijken ernaar. In het 
boek wordt dat op allerlei ma-
nieren aangetoond. Het komt 
kortweg hierop neer dat de 
Chinese samenleving zich in 
een recordtempo heeft ontwik-
keld. De technische ontwikke-
ling is enorm. De handelsstro-
men zijn gigantisch en vloeien 
naar alle windstreken. De ac-
cumulatie van kapitaal in Chi-
na is eveneens reusachtig. Chi-
na timmert in alle continenten 
- vaak letterlijk - aan de weg. 
Met de hulp van China wordt 
de infrastructuur in allerlei 
landen verbeterd. Armlastige 
landen kunnen ook de be-
schikking krijgen over lenin-
gen. Waar de rol van Rusland 
als wereldspeler is gemargina-
liseerd en de Verenigde Staten 
zich lijkt terug te trekken als 
wereldspeler, neemt de Chine-
se invloed in de wereld toe.

Liesbeth de Moor
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Onder het motto ‘Geven, delen en ontvan-
gen’ kwamen afgelopen najaar ‘kleine’ ge-
loofsgemeenschappen bij elkaar in de Ur-
sulakapel in Roermond. Een ontmoetings-
dag zoals ze afgelopen decennia in tal van 
plaatsen zijn ontstaan vanuit katholieke 
gemeenschappen. Zij voelen zich vaak 
belemmerd in hun ontwikkeling door de 
restauratieve geest en regelgeving van de 
officiële katholieke kerk in Nederland. De 
jaarlijkse ontmoetingsdag is er om van el-
kaar te leren en elkaar te inspireren. De 
oecumenische basisgroep Jonge Kerk uit 
Roermond, inmiddels middelbaar want 
vijftig jaar oud, organiseerde de bijeen-
komst en ontving de meer dan 125 deel-
nemers hartelijk met koffie en Limburgse 
vlaai.
 
Werven of sterven?
Paul Wennekes, coördinator van het pro-
ject Monastic Pastoral Care bij de Kon-
ferentie Nederlandse Religieuzen is de 
eerste van drie inspirerende sprekers. Hij 
schetst vormen van mogelijk toekomstig 
religieus gemeenschapsleven in het secu-
liere West-Europa. Keuzes zijn absoluut 
noodzakelijk. ‘Wordt het werven of ster-
ven?’ ‘Hoe zoek je met elkaar verbinding 
en wat kun je delen?’ Als onderzoeker 
naar vormen van religiositeit buiten de 
officiële kerken komt hij gelukkig heel 
wat initiatieven op het spoor: er ontstaan 
stadskloosters. The Passion is, hoe je er 
ook tegenaan kijkt, een succes. De gre-
goriaanse Missa in Mysterium van Her-
man Finkers trekt volle kerken. De glossy 
‘Klooster’ heeft uitverkochte oplages. Er 
komen christelijk geïnspireerde woonge-
meenschappen, er zijn bloeiende migran-
tenkerken en in de spelwereld van jonge-

ren circuleren de eerst christelijke games. 
Van succes en falen op dit gebied valt veel 
te leren. Maar houdt dit alles stand? Of is 
er sprake van ‘Festivalisering’ van geloof? 
 
Spiritualiteit als bron
De Benedictijner monnik Thomas Quar-
tier is de tweede spreker. Hij is docent op 
de universiteiten van Leuven en Nijmegen 
maar vooral ook gewoon monnik van de 
Willibrordusabdij in Doetinchem. Schrij-
ver ook van ‘Anders Leven’, een diepzin-
nig boek over het kloosterleven anno nu. 
Het verhaal van een zoeker die niet wil 
vinden, hooguit gevonden worden. In zijn 
voordracht benadrukt hij de waarde van 
spiritualiteit als noodzakelijke bron voor 

Dag vol inspiratie in Roermond
Harrie Meelen

een geloofsgemeenschap. Geloofsgemeen-
schappen als kiemcellen waar mensen sa-
men op zoek zijn naar God. Als een soort 
kloosters midden in het leven. Altijd ope-
rerend vanuit de bron. Enerzijds ervoor 
wakend dat de bron niet verstopt raakt 
door er met zijn allen op te gaan zitten. 
Dat leidt tot conservatisme en stilstand. 
Anderzijds juist door op te letten niet af-
gesneden te worden van de bron. Want 
de kans dat je zo de weg kwijt raakt is le-
vensgroot.

Wat kunnen we doen?
Juut Meijer, pastor in de Amsterdamse 
Dominicusgemeente, neemt ons mee in 
haar zoektocht naar de plaats die kleine 
kerkgemeenschappen in de samenleving 
zouden kunnen hebben. Zij studeerde 
theologie in de kritische jaren zeventig en 
was onder meer actief op het gebied van 
vrouw en geloof. De deuren van onze ge-
meenschappen staan vaak open meent 
zij. Maar wat kunnen we bieden? Wij ko-
men toch niet alleen samen voor onszelf 
of worden onrustig als we minder mensen 
trekken? Klinkt ons spreken voldoende 
naar buiten? Wat kunnen wij concreet bij-
dragen aan de samenleving? Wat kunnen 
we doen samen met anderen? 

In het middaggedeelte van de bijeenkomst 
werd door de deelnemers aan de hand van 
een aantal op de lezingen van die ochtend 
gebaseerde stellingen in groepen gediscus-
sieerd. Naast interessante en waardevolle 
gesprekken die plaatsvonden zorgde dit ge-
deelte ook voor voldoende ruimte tot nade-
re kennismaking met elkaar. Een korte ves-
perviering met medewerking van het koor 
van de Jonge Kerk Roermond besloot deze 
geslaagde en inspirerende bijeenkomst. 

De sfeervol versierde Ursulakapel in Roermond (© Foto: Laurens van Gompel) 

Op basis van de stellingen werd er in groepen gediscussieerd (© Foto: Laurens van Gompel) 
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(© Foto: Ingrid van Loon)

Ze hebben er vele kopjes koffie gedron-
ken, gepraat, gezucht en gehuild. Ze heb-
ben daarnet bij het horen van de naam 
van hun overleden geliefde één voor één 
hun meegebrachte bloem in de grote va-
zen gezet en een kaarsje aangestoken. 
Alle vlammetjes laten ons terugdenken 
aan de overleden cliënten van de afgelo-
pen maanden. De originele, oude kapel 
die bij ons hospice hoort, maakt de sere-
ne setting van de herdenkingsdienst van-
avond compleet. 

De pianist, gitarist en twee zangeressen 
hebben al voor kippenvel gezorgd bij het 
eerste lied. ‘Mag ik dan bij jou’ van Clau-
dia de Breij is ons lijflied en heeft traditie-
getrouw iedereen bij de opening van de 
dienst welkom geheten. Rituelen horen 
nu eenmaal bij het leven en misschien 
nog meer bij de dood. Ze kunnen helpen 
om emoties te uiten, geven steun in deze 
verdrietige situatie en kunnen kracht ge-
ven om de komende tijd staande te blij-
ven. 

Ingrid van Loon

Elk hart is uniek

Rituelen helpen om 
emoties te uiten, geven 
steun en kunnen kracht 
geven.

Na een aantal gedichten en verhalen, af-
gewisseld met nog meer prachtige liedjes 
ter herdenking van de cliënten, loopt een 
van onze verpleegkundigen naar voren. 
Ze is kunstenares en maakt elke keer in 
haar vrije tijd met veel aandacht een aan-
tal harten van keramiek. Ze vertelt: ‘Door 
de subtiele verschillen in vorm en mate 
van glazuren tijdens het bakken, zijn ze 
allemaal uniek. Net zoals het hart van uw 
overleden dierbare dat was. We geven u 
graag een hart per familie mee naar huis 
om hen te blijven gedenken’.
 
Het overhandigen van de harten is een 
dankbare taak die ik graag op me neem. 
Ik voel bij elk hart de emotionele lading. 
Ik sluit de handen van de ontvanger om 
het hart en laat het langzaam los. Meestal 
fluistert diegene automatisch ‘dankjewel’, 
waarop ik alleen nog maar kan knikken.

Na de herdenkingsdienst schiet ze me 
aan. Het is de partner van een overleden 
cliënt die ons allen na aan het hart lag. 
Ik heb haar zojuist een hart gegeven. Ze 
vertelt me hoe waardevol deze symbo-
liek voor haar is. Ze voelt de warmte van 
mijn handen door het hart in haar handen 
stromen. De tranen schieten weer in haar 
ogen, ze legt haar hand op mijn arm en 
zegt zacht; ‘Je weet niet half wat dit hart 
voor mij betekent. Mijn liefste is omringd 
met liefde overleden. Dankzij jullie zorg 

heeft hij nog genoten van zijn laatste da-
gen en is hij vredig gegaan.’ 
 
De vrouw naast haar knikt instemmend. 
Ze trekt me aan mijn arm zodat we apart 
komen te staan. Ze zegt: ‘Ik durf het bijna 
niet te vragen, maar ik vind het hart zó 
prachtig. En ik snap dat we er maar één 
per familie krijgen, maar… zou ik er niet 
heel misschien ook een mogen hebben als 
herinnering aan mijn broer en zijn laat-
ste periode hier?’ Ik denk heel even na 
en zeg haar dat ik zo terug ben. Ik over-
leg met de verpleegkundige. We kennen 
deze familie heel goed. Ze hebben vele 
maanden in ons hospice doorgebracht. De 
laatste dagen waren intensief tijdens het 
waken. Waarom zouden we niet één keer 
een uitzondering maken? Gaat dit dan een 
trend zetten voor andere families? Moe-
ten we daar wel aan beginnen? Is het hele 
idee van één hart per cliënt dan niet om 
zeep? Hebben we überhaupt nu nog wel 
een hart? Allerlei praktische redenen die 
we snel aan de kant zetten, na een blik in 
de mand. Daar ligt er precies nog één. We 
strijken voor deze ene keer over ons hart 
en knikken ter bevestiging naar elkaar. 

Ik ga terug naar mevrouw, pak haar 
schouder en zeg: ‘Loop maar even mee 
naar de kapel.’ Ze kijkt naar de grond 
alsof ze zich schaamt voor het stellen 
van haar vraag en loopt twijfelend ach-
ter me aan. Ondertussen stamelt ze: ‘Ja, 
nou... als het niet kan of als ze op zijn, 
dan moet je het ook gewoon zeggen hoor. 
Niet iedereen kan zomaar om een hart 
vragen natuurlijk en dat snap ik eigenlijk 
wel.’ Maar ik stel haar meteen gerust: ‘U 
liet uw hart spreken en dat moet u altijd 
blijven doen.’ Ik buk om het laatste hart 
uit de mand te pakken, leg het zachtjes in 
haar handen en zeg ‘Alstublieft, neem dit 
hart mee naar huis.’ Waarop zij dankbaar 
knikt. 

Ingrid van Loon is vrijwilliger in 

High Care Hospice Marianahof 

in Etten-Leur NB

‘Al uw bloemen, die samen nu een prachtige grote bos vormen, zetten we 
straks in onze huiskamer op tafel’, zegt mijn collega-vrijwilliger door de mi-
crofoon. Alle tachtig aanwezigen weten hoe die tafel eruitziet en denken terug 
aan de afgelopen maanden. 

Agora staat voor ‘léven tot het einde’ 

passend bij de eigen levenssfeer 

en richt zich op de verankering van de 

palliatieve benadering in de lokale 

gemeenschap 

Agora, 

Groeneweg 21a, 3981 CK Bunnik

(030) 657 58 98

info@agora.nl
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Samen op pad. Grenzen verleggen...
Nel Beex-Roos

In Nederland zijn 2 miljoen mensen 
met een verstandelijke, fysieke of 
meervoudige beperking. Ze ervaren 
veel overeenkomstige problemen. 
Ze voelen zich eenzaam. Ze zijn af-
hankelijk van zorginstanties. Raken 
verstrikt in ingewikkelde regels. En 
ze hebben weinig eigen regie. Dat 
kan én moet beter. HandicapNL on-
dersteunt projecten die mensen met 
een beperking leren om zelf de regie 
op zich te nemen. Ook steunen zij 
projecten die familie en mantelzor-
gers ondersteunen en ontlasten. Zij 
dagen de samenleving uit om open 
te staan voor mensen met een han-
dicap. Want iedereen verdient een 
eerlijke kans. 

Na een periode van revalideren begint 
het leven met een motorische beperking 
pas echt. Je loopt tegen de meest uiteen-
lopende dingen aan die eerst zo vanzelf-
sprekend waren. Rehab Academy in het 
Drentse Wapserveen verzorgt trainingen 
en programma’s, die helpen je leven weer 
op te pakken. Inge en Coen Vuijk begon-
nen in 2013 het training- en hulpcentrum, 
waarmee ze mensen met een beperking 
ondersteunen om gewoon mee te doen in 
de maatschappij. Hun zelfstandigheid en 
zelfvertrouwen wordt aanmerkelijk ver-
groot. 
Of je de roltrap niet meer opkomt, een 
buurman je niet meer weet aan te spre-
ken; van de thuis- of buurtzorg die elke 
dag in je huis komt tot de WMO-aanvra-
gen, waarmee je aan de slag moet. Alles 
wat zo vanzelfsprekend was, is er niet 
meer als je plotseling een fysieke beper-
king hebt.
Deelnemers van de Rehab Academy trai-
nen specifieke uitdagingen uit hun nor-
male leven tijdens de cursus. Het begint 
altijd met de vragen: ‘Wat kun je zelf, wat 
wil je zelf kunnen en waarbij heb je bege-
leiding nodig?’ Het resultaat is vaak, dat 
men niet alleen méér kan, maar ook min-
der afhankelijk is van de omgeving.

De praktijk 
Op een dag in januari is er een mooi ta-
fereeltje te zien op Utrecht CS. De stad is 
gezellig, maar zit vol met obstakels voor 
mensen in een rolstoel. Niet echt dichtbij 
de thuisbasis van Rehab Academy in Wap-
serveen. 
Op Utrecht CS starten de trainingen van 
Miranda, Rienk en Rolf. Sommige trai-
ningen persoonlijk, andere gezamenlijk. 
Miranda wil graag met de roltrap naar 
boven. ‘Spannend, zo vindt ze... ’want ik 
had dat nog nooit gedaan.’ Ze kreeg hulp 
van Coen. ‘Hij gaf mij instructies en de 
eerste keer probeerden we het samen. De 
keer daarop stond hij achter mij, maar 
hij zou niet zeggen wanneer hij mijn rol-
stoel zou loslaten. Na afloop bleek dat ik 
het helemaal alleen gedaan had. Zo’n oe-
fening geeft je echt het vertrouwen dat je 
het zelf kan.’
Zo kreeg Rolf de opdracht om zelfstandig 
met de bus naar het Spoorwegmuseum te 
reizen. ‘Dat ging eigenlijk heel vlot maar 
daar kom je pas achter door het daadwer-
kelijk te doen. Toen ik ontslagen werd uit 
het revalidatiecentrum merkte ik dat de 
werkelijke revalidatie pas echt begon. ‘Je 

loopt tegen allerlei obstakels aan die je 
probeert op te heffen.’
Rienk heeft een behoorlijke uitdaging: 
zoek een leuke werkplek en draai een 
dagje mee. Spannend omdat hij nog niet 
precies weet welk werk hij ambieert. Na 
alle moed bij elkaar geraapt te hebben is 
hij in een sportschoenenzaak in bedrijfs-
kleding aan de slag gegaan als verkoper 
en heeft hij in een CrossFit-box enkele 
mensen die aan het trainen waren instruc-
ties gegeven. ‘Ik moest wel de drempel 
over om het te vragen, maar toen het luk-
te, gaf het me veel voldoening.’

Een mooi initiatief
Als het ook nog het vertrouwen krijgt van 
HandicapNL, dat dit mooie project omarmd 
heeft, dan mag je er terecht trots op zijn. 

Wie door welke oorzaak dan ook van het ene op het andere moment in een 
rolstoel terecht komt of met een prothese moet lopen, ervaart dat het doen van 
de meest gewone dingen niet meer zo vanzelfsprekend is. Ook het woordje 
‘even’ kan beter opzij gelegd worden. Hoe kun je toch goed verder leven? En 
waar kun je de eventuele hulp vinden? De Rehab Academy helpt. 

Rehab Academy, Midden 151, 8351 HG Wap-

serveen. Info: leren@rehabacademy.nl

06-46281959 (inge)
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Ghosteen
In oktober 2019 bracht Cave ‘Ghosteen’ 
uit. Recensenten waren zeer lovend over 
dit album. Het wordt beschouwd als één 
van de belangrijkste studioalbums van de 
afgelopen 10 jaar. De kop van de recensie 
van Gijsbert Kamer in de Volkskrant (7 
oktober 2019) luidde ‘Je hoeft niet gelo-
vig te zijn om je te laten raken door het 
nieuwste album van Nick Cave: Ghosteen 
is een intens fraai kunstwerk.’ Kamer 
hoorde in het album ‘…fraaie poëtische 
mijmeringen over liefde, verdriet en re-
ligie zonder dat die zaken zo benoemd 
worden. There is nothing wrong with lo-
ving something you can’t hold in your 
hand’, zingt hij in het titelnummer.’

Arthur Cave
In juli 2015 kwam Arthur, de 15-jarige 
zoon van Nick Cave, om het leven bij een 
val van een rots in de Engelse badplaats 
Brighton. Deze tragische gebeurtenis heeft 
het leven van Nick Cave niet alleen op 
z’n kop gezet, maar hij is ook een andere 
man geworden, aldus Cave in een inter-
view dat Menno Pot in mei 2017 voor de 
Volkskrant met de artiest had. Die veran-
dering, dat rouwproces heeft uitdrukking 
gekregen in zijn muziek met als hoogte-
punt dit album Ghosteen.
Ghosteen heeft nogal wat op gang ge-
bracht. Cave kwam voor een rockartiest 
op een wonderlijke weg terecht. Veel men-
sen zijn door Ghosteen geraakt. Zij zoe-
ken contact met Nick Cave om persoonlij-
ke, vaak verdrietige, ervaringen met hem 
te delen. Cave besteedt er veel tijd aan om 
deze reacties – rijp en groen door elkaar –
geduldig te beantwoorden. Hij heeft er 
een speciale website voor opgericht. En 
zelfs tijdens recente optredens in Neder-
land was er gelegenheid voor het publiek 
om met hem in gesprek te gaan..

Bright Horses
Bij toeval kwam ik in aanraking met Gho-
steen. Ik werd geraakt door die merkwaar-
dig peinzende intensiteit van zijn muziek. 
Toen ik doorkreeg wat daar de aanleiding 
van was kon ik de intensiteit ervan beter 
begrijpen.
Naast de muziek zijn het ook de teksten, 
de poëzie, die Ghosteen bijzonder maken. 
Cave maakt  gebruik van krachtige beel-
den. Zoals veel schrijvers en muzikanten 
lijkt ook Cave een haat-liefde te hebben 
met het christendom. Opgegroeid in een 
anglicaans gezin is hij goed thuis in de 

Nick Cave
Rob van der Zwan

christelijke symboliek waarvan we de spo-
ren terugvinden in zijn teksten. Zo schept 
hij in het tweede nummer ‘Bright Horses’ 
een bijna apocalyptische sfeer door het 
beeld op te roepen van glanzende paarden 
die losgebroken zijn van de velden. Het 
zijn paarden van liefde, hun manen vol 
vuur...
Nick Cave keert zijn verdrietige ziel naar 
buiten en tekent hem uit in tekst en mu-
ziek. Het resultaat is een fraai kunstwerk 
dat anderen kan inspireren en troosten. 

Kisa
Als ‘Bright Horses’ het toegankelijkste 

‘There is nothing wrong 
with loving something you 
can’t hold in your hand’

Ik ben de wereld van Nick Cave ingesprongen. Nick Cave (62) is zanger en pi-
anist en middelpunt van de band ‘The Bad Seeds’. Rock is zijn muzikale genre, 
maar dan wel in de alternatieve hoek. Cave is in Australië geboren. Hij heeft 
inmiddels een lange muzikale carrière en een grote schare van fans, met name 
ook in Europa.

nummer is, dan is het laatste nummer, 
‘Hollywood’, het indrukwekkendste stuk 
van Ghosteen. Het is een 15 minuten-
durend muziekstuk waarin tekst en mu-
ziek elkaar bijzonder mooi versterken: én 
meditatief, én geladen én berustend. Een 
tocht langs de weg naar de luxe stad Ma-
libu, in de buurt van Los Angeles, is voor 
Cave een reis van loutering. Zingend en 
dichtend, zuchtend en fluisterend zoekt 
hij naar een houvast om in het reine te 
komen met het gemis van zijn zoon. Hol-
lywood eindigt met een verhaal uit het 
Boeddhisme. Het gaat over Kisa Gotami, 
de vrouw die haar kind verloor en met 
haar verdriet bij de Boeddha kwam. Boed-
dha zei dat hij het kind tot leven zou wek-
ken als zij wit mosterdzaad kon vinden 
afkomstig van een familie waar niemand 
was gestorven. Kisa ging van deur tot 
deur op zoek naar die familie. Nick Cave 
zingt de sleutel van het verhaal als volgt: 
‘But Kisa never collected one mustard 
seed. Because in every house, someone 
had died. Kisa sat down in the old village 
square. She hugged her baby and cried 
and cried. She said everybody is always 
losing somebody. Then walked into the fo-
rest and buried her child’.

Nick Cave in 2012 (Foto: Bleddyn Butcher CC0, Public Domain)
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Gedicht Gedacht
Redactie

Verleden 

niets is zo zeker als wat niet meer is
niets staat zo vast als het verleden

het is een landschap vol geheimenis
een mijnenveld behoedzaam te betreden

wat gebeurd is dat maakt niemand ongedaan
voltrokken is het onherroepelijk gebleven

de feiten zullen nooit verloren gaan
want eens voor goed zijn ze bedreven

het is niet meer zal nooit vergaan
laat diepe sporen na in ‘t heden

als bron van troost zo kan men het verstaan
en zich beroemen op een groots verleden

wie achterom kijkt gaat verloren
wie niet voortgaat leeft ontheemd

denk aan Lots vrouw en treed naar voren
het nu wordt niet bezeten maar ontvreemd

Nico Tromp msc
* 8 januari 1930 - † 18 juni 2010

gedachten
altijd aanwezig
ze gaan voorbij
zoals de wolken gaan

De redactie van De Roerom heeft het voorrecht maandelijks meerdere gedich-
ten, compact geformuleerde gedachten en beelden toegestuurd te krijgen. 
Zoveel zelfs, dat ze telkens een keuze kan maken.

oud
ouder worden
gelukkig ouder worden
tevreden gelukkig ouder worden

Drijven

Zorg dat je door het leven                                                                                                                  
voortdrijft door verlangen.                                                                                                                                      
Verlangen naar schoonheid,                                                                                                                       
uniciteit, originaliteit, echtheid,                                                                                                                                    
Naar het onverwachte, naar 
wijsheid, naar charme naar 
flirten, naar geraakt worden.                                                                                                                                          
Het unieke van een mens schuilt
in het onvoorstelbare.
Verlang er bij voortduring naar.

Dré van Ekeren

Betoverende blikwisseling

Haar ogen fonkelen de energie
van de onafhankelijke.
Openslaande vleugels van de vrije 
vogel die de zwaartekracht bespot.
De gaafheid van de focus op de 
prooi, grenzen zoekend open.
Uitdagende vrijheid van een 
aangekondigde ontwapenend 
de innerlijke kracht ervan, 
de moed en de zelfspot van de 
bon-vivant. Niet alleen de zalm 
kan tegen de stroom in zwemmen.

Dré van Ekeren
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De dynamiek van het erfgoed
Hans Krabbendam

Het KDC staat natuurlijk bekend als dé 
bewaarplaats van het katholiek erfgoed, 
maar daarnaast ontwikkelt deze bijzon-
dere afdeling van de universiteitsbiblio-
theek aan de Radboud Universiteit zich 
tot het regie-voerende kenniscentrum 
voor het katholiek leven in Nederland. 
Als leidende erfgoedinstelling wil het 
vorm geven aan het actualiseren van de 
traditie. Dat erfgoed een dynamisch ka-
rakter heeft, wordt steeds duidelijker. Dat 
blijkt al uit de eigen geschiedenis van het 
KDC dat vorig jaar zijn halve eeuwfeest 
vierde. De aanleiding om het KDC in 
1969 te openen als onderdeel van de Ka-
tholieke Universiteit Nijmegen was een 
gevolg van een generatiewisseling onder 
katholieke academici. Sociologen en his-
torici zagen in 1967 dat er urgentie ont-
staan was. De eerste generatie had vooral 
gewerkt aan toegang tot de academische 
discussie en aan de academische geloof-
waardigheid van katholieke wetenschap-
pers. De tweede generatie historici zocht 
naar erkenning van de katholieken in de 
geschiedenis van de Nederlandse natie en 
baande de weg voor katholieke emanci-
patie.

Op heterdaad
In de jaren zestig zag de derde generatie 
katholieke historici, die zelf de vruchten 
van de emancipatie plukten, dat de cul-
turele omstandigheden razendsnel aan 
het veranderen waren. Ze deden hetzelfde 
wat Geert Mak nu met zijn serie over Eu-
ropa deed: ze betrapten de geschiedenis 
op heterdaad terwijl die zich ontvouwde. 
De wereldkerk leek met het Tweede Va-
ticaanse Concilie (1962-65) een cruciale 
wissel te hebben genomen. Vele katho-
lieke organisaties verschoten van kleur 
of van taak. Een nieuw tijdperk kondigde 
zich aan. Journalisten als Michel van der 
Plas karakteriseerden het oude tijdperk 
(1900-1950) nostalgisch als de tijd van 
‘het Rijke Roomsche leven’, maar met een 
stevige kritische ondertoon die afrekende 
met de benauwde sfeer. Tijdens zijn voor-
bereiding voor zijn beroemd geworden 
boek merkte hij hoe lastig het was om aan 
goede bronnen te komen. Tegelijkertijd 
beseften academici dat ze de geschiedenis 
op de hielen zaten als ze snel de bronnen 
veilig stelden om later de enorme ken-
tering in het katholieke leven te kunnen 
verklaren.

Onlangs vroeg een potentiële vrijwilliger mij of er nog wat te verzamelen viel 
bij het Katholiek Documentatie Centrum (KDC). De verzuilde samenleving 
lijkt toch al ver achter ons te liggen. Specifiek katholieke activiteiten zijn zeld-
zaam geworden en het aantal betrokkenen neemt af. Dat waren goede vragen 
die verwoordden wat een gebruikelijke eerste reactie is op het bestaan van het 
KDC. Ik kon hem geruststellen dat het KDC steeds in ontwikkeling blijft en als 
gevolg daarvan zijn doelen telkens bijstelt.

Veertien kilometer archief 
De Nijmeegse universiteit en de eerste 
KDC-directeur Jan Roes namen deze mo-
numentale taak op zich. Zij verwierven 
en ontsloten met grote toewijding een in-
drukwekkende collectie. In vijftig jaar tijd 
werd veertien kilometer archief verzameld 
in 1400 collecties, tienduizenden boek- en 
tijdschrifttitels, honderdduizenden foto’s 
en honderden interviews en voorwer-
pen die alle belangrijke maatschappelijke 
activiteiten van de katholieke gemeen-
schap documenteerden. Denk hierbij aan 
thema’s zoals politiek, onderwijs, kunst, 
zorg, missie, media en kerk. Daarmee 
konden honderden scripties, artikelen, 
dissertaties en boeken worden geschreven. 
Deze bronnen legden defensieve strategie-
en bloot die de zwakken moesten behoe-
den voor afval en de offensieve pogingen 
om de natie (en de wereld) te verrijken 
met de zegeningen van het katholicisme. 
Het uitgangspunt van deze emancipatie 
was een gehoopte, soms geprojecteerde, 
katholieke eenheid, die bij nadere inspec-
tie steeds meer tekenen van diversiteit, va-
riatie en conflict toonde, vooral in de jaren 
tachtig. 
Deze fragmentatie was een last voor de 
samenhang in de subcultuur, maar bleek 
een geschenk voor de historici die steeds 

meer diversiteit als onderdeel van histori-
sche ontwikkeling ontdekten. Aanvanke-
lijk was de collectie gericht op sociale en 
economische verscheidenheid, met veel 
aandacht voor de vakbeweging, regionale 
spreiding en zorg. In de gepolariseerde ja-
ren tachtig stelde men de vooruitstrevende 
initiatieven veilig en begon de aandacht 
voor gender (een inhaalslag voor zuster-
congregaties) en meest recentelijk gingen 
de ogen open voor variatie in geaardheid, 
etniciteit en religieus pluralisme.
Anno 2020 is het KDC gelukkig de type-
ring als ‘eindstation begraafplaats voor 
eens katholieke organisaties’ te boven 
gekomen en is besef gegroeid dat deze 
collecties vaak een impliciete canonise-
ring bevatten met normatieve kaders die 
een eigen hiërarchie bouwden en zo de 
katholieke identiteit definieerden. Dank-
zij deze rijke collectie kan deze tradi-
tie zichzelf bekijken als onderdeel van 
het dynamische proces waarmee erfgoed 
identiteit(en) vormt. Zo doemen er aller-
lei verbindingslijnen naar identificatiepro-
cessen op buiten de katholieke kringen, 
waardoor er nieuwe betekenissen aan ob-
jecten, organisaties en personen kunnen 
worden toegekend. Er is in onze tijd veel 
behoefte aan het nadenken over de ont-
wikkeling van identiteit, aandacht voor 
emancipatie en voor het leggen van nieu-
we verbindingen in onze cultuur.
 
Toekomst
Concreet betekent dit dat het KDC zich 
voor de collectievorming richt op inter-
nationale diversiteit, zoals migranten en 
expats, die onze tijd karakteriseert, en op 
nieuwe religieuze bewegingen van katho-
lieke snit, die zich ook al decennia lang 
naast, tussen en in kerkelijke instellingen 
positioneren. Dit maakt nader onderzoek 
mogelijk naar gedeeld erfgoed, dat is de 
geschiedenis die de Nederlandse katho-
lieken met andere groepen in binnen- en 
buitenland delen. Een voorbeeld hiervan 
is het verbinden van de KDC-collecties 
met bronnen van de Nederlandse missie-
activiteiten in Indonesië. Een tweede the-
ma richt zich op processen van politieke 
vernieuwing. De toegang die katholieken 
verwierven tot de Nederlandse politiek 
kende een fascinerend verloop dat aller-
minst vanzelfsprekend en voorspelbaar  
was. Zo zet het KDC zijn goedgevulde re-
pertoire in om samen met anderen de dy-
namiek van dit erfgoed te onderzoeken 
en de samenleving ten dienste te zijn bij 
nieuwe identiteitsvorming.

Hans Krabbendam is directeur van het 

Katholiek Documentatie Centrum 

Meer informatie over het KDC is te vinden op 

www.ru.nl/kdc en in het gratis 

jubileumnummer van Impressie

Hans Krabbendam (© Foto: Jeffry Huntjens, MA)
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In Richteren 9 is het Jotham, de jongste 
van de zeventig zonen van Gideon, die 
zo’n parabel vertelt aan de burgers van Si-
chem en aan zijn halfbroer Abimelech.

Historische achtergrond
Wat is er intussen gebeurd? Gideon had 
na zijn overwinning een huiselijk bestaan 
geleid en zich vermaakt met zijn harem. 
Hij kreeg van zijn vele vrouwen zeven-
tig zonen. Hoeveel dochters hij ook kreeg 
vermeldt de tekst niet. Maar naast al zijn 
vrouwen in de harem had hij nóg een lief-
je, een vrouw in Sichem. Nu had Sichem 
een onheilspellende klank in die tijd. Het 
was de stad waar Dina, de dochter van 
Jakob, aangerand was en zelfs als hoertje 
door haar loverboy misbruikt was. Daarna 
waren alle mannen van de stad door de 
broers van Dina omgebracht (Zie Gene-
sis 33). Maar in de tijd van Gideon was 
Sichem weer een belangrijke stad gewor-
den. En de bijvrouw van Gideon baarde 
hem ook nog een zoon die hij Abimelech 
noemde. Deze naam betekent ‘mijn vader 
is koning’. En, zo moet Abimelech gere-
deneerd hebben, als mijn vader koning is, 
wil ik hem opvolgen.

Sichem
Abimelech wil bereiken wat zijn vader 
categorisch afgewezen heeft: koning wor-
den. Hiervoor gaat hij naar zijn moeder-
stad Sichem en als een echte manipulator 
probeert hij de burgers van Sichem op 
zijn hand te krijgen. En zeg nu zelf: Wat 
is er beter, dat één man de leiding heeft 
of zeventig? Met zeventig leiders wordt 
het toch een chaos? En bovendien, ik be-
hoor bij jullie, ik ben jullie eigen vlees en 
bloed. 
Door deze redenering weet Abimelech de 
hele bevolking van Sichem achter zich te 
krijgen. Maar om de heerschappij over het 
land te bemachtigen zal hij eerst de an-
dere zoons van Gideon moet uitschakelen. 
Wel, dat is in een oogwenk gebeurd. Hij 
neemt zeventig huurmoordenaars mee, en 
brengt al zijn broers om…. met uitzonde-
ring van de kleinste, Jotham, die zich ver-
stopt had. 

De opgerichte eik te Sichem
Dan zetten ze een eikenboom die ze uit 
het bos gehaald hebben midden op het 
plein in de stad Sichem. Het lijkt net een 
kerstboom. En deze boom, die geen wor-
tels heeft, lijkt Jotham te inspireren tot 
een parabel over bomen die ook geen ver-

binding met de grond meer hebben. Hier-
onder kan men lezen hoe Jotham vertelt 
over bomen die doen waar ze voor be-
stemd zijn, en met hun vruchten God en 
mensen behagen. Er is één plant, die de 
naam ‘boom’ niet eens waard is, namelijk 
een doornstruik, die zo arrogant is dat hij 
koning wil worden. Contact met de grond, 
met de werkvloer, heeft ook hij niet, en 
opbrengst is er ook niet van hem te ver-
wachten. Integendeel, hij vat heel snel 
vlam en steekt daarbij alle bomen om zich 
heen in brand. Hier volgt de tekst van dit 
‘sprookje’. 

Nadat de burgers van Sichem Abimelech 
tot koning hadden uitgeroepen, riep Jot-
ham vanaf de top van de berg Gerizim tot 
hen: ‘Hoor mij aan, burgers van Sichem, 
en God zal u verhoren!
Eens gingen de bomen eropuit om een ko-
ning te kiezen. Ze vroegen de olijfboom: 
‘Wilt u onze koning zijn?’ Maar de olijf-
boom antwoordde: ‘Zou ik ophouden mijn 
olie af te staan, waarmee mensen en go-
den worden vereerd, om wat te wuiven 
boven de andere bomen uit?’
Toen vroegen ze het aan de vijgenboom: 
‘En u, wilt u onze koning zijn?’ Maar de 
vijgenboom antwoordde: ‘Zou ik ophou-
den mijn zoete vruchten af te staan, om 
wat te wuiven boven de andere bomen 
uit?’ Toen vroegen ze het aan de wijnstok: 
‘En u, wilt u onze koning zijn?’
Maar de wijnstok antwoordde: ‘Zou ik op-
houden mijn sap af te staan, dat goden en 

mensen verblijdt, om wat te wuiven bo-
ven de andere bomen uit?’ Ten slotte vroe-
gen de bomen aan de doornstruik: ‘En u, 
wilt u onze koning zijn?’ En de doorn-
struik antwoordde: ‘Als u mij werkelijk 
tot uw koning wilt zalven, kom dan maar 
hier, in mijn schaduw is het goed toeven. 
Maar zo niet, dan zal er uit mijn takken 
een vuur komen dat de ceders van de Li-
banon zal verteren.’  (Richteren (6-15)

Toonbeeld voor elke dictator
Via een democratisch besluit is Abimelech 
aan de macht gekomen door loze belof-
ten te doen. Ieder die iets weet van de ge-
schiedenis herkent historische figuren in 
hem. Helaas, ook in onze tijd is de gelij-
kenis van Jotham van toepassing op veel 
situaties. Mensen laten zich manipuleren 
en daarbij vallen onschuldige slachtof-
fers. En soms is er één stem, en nog wel 
van een jongere zoals Greta Thunberg, die 
waarschuwt. Maar wordt ernaar geluis-
terd?

De ontwortelde boom
Lukas de Groote

In de Bijbel staat een parabel, een soort sprookje, over sprekende bomen. In 
het Oude Testament is zo’n vergelijking een zeldzaamheid. In het Nieuwe Tes-
tament maakt Jezus er regelmatig gebruik van, zoals ook de rabbijnen deden. 
Hij sluit daarbij aan bij de Joodse en Griekse gewoonte om belangrijke zaken 
via zo’n zinnebeeldig verhaal extra te laten uitkomen. 

Gretha Thunberg (Foto: Anders Hellberg Wikipedia) 

Public Domain (Creative Commons CC BY-SA 4.0)

Titus Brandsma Lezing 2020
Heino Falcke. 8 mei. 15.00–16.30 u. 
(14.30 u. inloop) 
Borrel: tot 17.30 u.
Stevenskerk, Sint Stevenskerkhof 62, 
6511 VZ Nijmegen; secretariaat@
titusbrandsmainstituut.nl 

Hooge Berkt 
In overleg na een kennismakingsge-
sprek. Contemplatieve retraite van 
minimaal 4 dagen, maximaal 10 
dagen in De Gemeenschap De Hooge 
Berkt met dagelijkse deskundige 
begeleiding.
(0497) 55 17 20; www.hoogeberkt.nl 

Oecumene Den Bosch
Spirituele Oecumene.
(073) 737 00 26; www.oecumene.nl 

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

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

Klooster Zwolle
Maandag t/m vrijdag 8.30 u. Orato-
rium. Lauden/ochtendgebed. (038) 
42 44 06; www.kloosterzwolle.nl
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Om de burger ervan te doordringen dat hij 
een keuze moet maken doet de overheid 
moeite om dit onder de aandacht te bren-
gen. Er verschijnen radio- en tv-spotjes die 
om aandacht vragen. Maar dat niet alleen. 
Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder 
die staat ingeschreven bij een Nederlandse 
gemeente krijgt een formulier waarop hij 
of zij de keuze moet aangeven voor wel of 
niet doneren van zijn organen na overlij-
den. Daarnaast probeert de overheid ook 
aandacht te vragen door aan de gemeenten 
de verplichting op te leggen om bij het aan-
vragen of verlengen van een paspoort of 
rijbewijs de aanvragers te informeren over 
orgaandonatie. Zo op het oog lijkt alles dus 
goed geregeld. Is dat ook zo? 

Voorgeschiedenis
De totstandkoming van deze wet heeft een 
lange en onrustige voorgeschiedenis. De 
wet is weliswaar zowel in de Tweede Ka-
mer als in de Eerste Kamer na een hoof-
delijke stemming democratisch aangeno-
men, maar in beide Kamers met de kleinst 
mogelijke meerderheid van slechts één 
stem. Dat betekent dat de helft min één 
het niet met deze donorwet eens was en 
veel bezwaren had. Deze bezwaren zijn er 
nog steeds. 
Volgens artikel 11 van de grondwet is 
van iedere burger de integriteit van het 
lichaam gewaarborgd. Maar op grond 
van de donorwet kan de overheid bij ie-
mand die in het verleden niet expliciet 
toestemming heeft gegeven volgens de 
‘geen bezwaar procedure’ over het li-
chaam beschikken. Dit is een inbreuk op 
de lichamelijke integriteit die niet is toe-
gestaan zoals vastgelegd in artikel 11 van 
de Grondwet. Want de overheid eist als 
het ware het lichaam van de twijfelaars 
na overlijden op. In de nieuwe wet heb-
ben, als het erop aan komt de naasten niet 
meer het laatste woord. Ze hebben wel de 
mogelijkheid om bezwaar te maken tegen 
donatie maar dat moeten ze aan de arts 
aannemelijk kunnen maken dat de patiënt 
geen donor wilde zijn. Het is dan de arts 
die uiteindelijk beslist. 

Kan iedereen wel beslissen?
Een deel van de bevolking zal niet reage-

ren omdat het daar simpelweg niet toe in 
staat is. Het gaat dan om 250.000 analfa-
beten en de bijna tweeëneenhalf miljoen 
niet- en laaggeletterden die ons land telt, 
afgezien nog van de 40.000 daklozen en 
de anderhalf miljoen huishoudens met 
problematische schulden, waar mensen 
andere zorgen aan het hoofd hebben en 
hun post niet bekijken of er niet aan toe-
komen. Een bijkomend punt is dat 85% 
van de Turkse en 95% van de Marokkaan-
se Nederlanders problemen heeft met or-
gaandonatie. 
Je kunt je afvragen wat de gevolgen van 
deze wet zullen zijn voor de zwakkeren 
in de samenleving. Wilsonbekwamen, die 
niet kunnen aangeven of ze wel of niet 
donor willen zijn zullen automatisch als 
‘geen bezwaar’ worden geregistreerd. Al-
leen een wettelijk vertegenwoordiger kan 
dan bezwaar aantekenen. Dit geldt ook 
voor zwakbegaafden. Het zou dan best zo 
kunnen zijn dat deze groep uiteindelijk de 
meeste organen zal leveren.
In meerdere Europese landen is het ‘geen 
bezwaar systeem’ wel ingevoerd. Er zijn 
landen waar dit inderdaad gezorgd heeft 
voor een grotere beschikbaarheid van do-
nororganen zoals Spanje, België en Frank-
rijk, maar er zijn ook landen waar dit 
geen effect heeft gehad zoals Denemar-
ken, Duitsland en Polen. Invoering van 
het ’geen bezwaar systeem’ biedt in elk 
geval geen garantie voor een ruimere be-
schikbaarheid van donororganen. Dat de 
bezwaren tegen deze donorwet reëel zijn 
is ook af te leiden uit het feit dat, toen de 
wet werd aangenomen, meer dan 22.000 
personen zich uit het donorregister heb-
ben laten uitschrijven. 

Behoefte aan organen
Het tekort aan donororganen is een groot 
probleem. Het belangrijkste argument 
om deze donorwet in te voeren is het te-
kort aan donororganen en men hoopt met 
deze wet dit tekort te verminderen of zelfs 
op te heffen. In 2018 zijn 114 mensen, 
die op de wachtlijst stonden voor een do-
nororgaan overleden. In de toekomst zal 
de vraag naar donororganen niet minder 
worden. Integendeel, deze vraag is nog 
steeds groeiende. Met het toenemen van 

de medische mogelijkheden zullen onge-
twijfeld meer patiënten dan nu het geval 
is voor het ontvangen van een donoror-
gaan in aanmerking komen. Dat deze do-
norwet een serieuze poging doet om aan 
deze vraag tegemoet te komen is zeer te 
waarderen. Men is hierbij uitgegaan van 
de verwachting dat het ‘geen bezwaar sys-
teem’ meer donororganen zal opleveren. 
Maar het blijft de vraag of deze wet vol-
doende rendement zal opleveren en het 
juiste antwoord zal zijn. 
 
Conclusie
In principe is het doneren van organen 
een goede zaak die je kunt zien als een 
daad van naastenliefde en solidariteit. 
Maar problematisch is dat bijna een kwart 
van de bevolking weliswaar schriftelijke 
informatie van de overheid krijgt maar 
deze niet kan lezen of begrijpen of daar 
niet aan toekomt door allerlei omstandig-
heden. Ook het ‘geen bezwaar systeem’ 
blijft een heikel punt. De overheid legt nu 
wel een grote claim op het lichaam van 
een overledene door te beschikken over 
het dode lichaam. Dat is niet zomaar een 
ding. Ook het dode lichaam is nog inge-
bed ín en verbonden mét een sociaal net-
werk van naasten en verwanten. Door de 
overheid wordt hierop een inbreuk ge-
pleegd. Er is nog geen onderzoek verricht 
naar hoe nabestaanden hiermee omgaan. 
Door een vorm van automatisme te intro-
duceren wordt de vrijheid om al dan niet 
een heldere en duidelijke beslissing te ne-
men aangetast. 
Geen keuze kunnen of willen maken is 
niet hetzelfde als actief toestemming ge-
ven. Er blijft toch sprake van een zekere 
dwang die door de overheid aan iedere 
burger wordt opgelegd. Het is duidelijk 
dat het kernprobleem draait om een bot-
sing tussen twee verschillende benaderin-
gen. De eerste heeft als uitgangspunt het 
leed van hen die wachten op een donor-
orgaan; de tweede benadering maakt zich 
vooral zorgen over een inbreuk op de vrij-
heid van beslissen en het aantasten van 
de integriteit van het lichaam.
En juist de spanning die hiertussen be-
staat zal voor menigeen het nemen van 
een beslissing moeilijk maken. Al deze 
overwegingen maken het er niet eenvou-
diger op om een afgewogen beslissing te 
nemen. Het gaat per slot van rekening om 
het eigen lijf.

Vincent Kirkels was als gynaecoloog 
verbonden aan ziekenhuis Bernhove. Daar was 

hij tien jaar voorzitter van de medisch 
ethi sche commissie. Ook was hij voorzitter 
van de redactieraad van het Tijdschrift voor 

Gezondheidszorg en Ethiek en docent aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen 

Mogelijke gevolgen van de donorwet
Vincent Kirkels

 

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe donorwet in werking. Iedere Nederlan-
der wordt dan geacht duidelijkheid te verschaffen over zijn of haar standpunt 
ten aanzien van orgaandonatie. Er zijn twee keuzemogelijkheden: óf actief 
aangeven of je wel of niet donor wil zijn, óf niets doen. In het tweede geval, 
bij geen reactie registreert de overheid dat betrokkene geen bezwaar heeft te-
gen het doneren van zijn of haar organen na overlijden. De overheid kan dan 
over deze organen beschikken. Wel is op het laatste moment bij de parlemen-
taire behandeling van de wet toegevoegd dat het donor zijn niet altijd door-
gaat als de nabestaanden daar grondige bezwaren tegen hebben en aanneme-
lijk kunnen maken dat de patiënt geen donor wilde zijn. Medisch Ethicus Vin-
cent Kirkels zet de feiten voor u op een rijtje.
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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. 

Nachtconcert

nog is het nacht
maar zilt en zilver golft een melodie
van glinsterend bewegen
naar waar het orgel speelt

violen varen vragend naar de overkant 
een cello klaagt 
maar draagt tussen zijn snaren

hetzelfde morgenlicht 
waarvan de fluit gewaagt

nog is het nacht 
van overzee weerklinkt 
een zoekend zingen 
stem die antwoord vraagt

en als die klank mijn adem draagt 
gebroken zinnen zingend heelt 
de morgen daagt

wacht jij me dan
aan het water?

Letters

wat voeg ik toe aan zoveel letters 
zoveel boeken
rij aan rij gerangschikt 
stukgelezen nooit gelezen 
verstaan 
nog nooit verstaan

wat voeg ik toe met eigen letters
wat is nog niet genoemd
nog ongeschreven
welke liefde welke hartstocht
welke pijn
nog nooit gezegd

wat is er nog te zeggen
dan dit

dat het verlangen blijft
dat het verlangen
nieuwe letters
altijd nieuwe letters
schrijft

Er is 

er is een teer
beginnen
en een lichten in
het water
bijna stil is het

er is een licht
bewegen
en een krinkel in
het water
heel nabij is het

er is
ik weet niet wie
niet wat

maar dat

Lars

met mijn handen in de aarde
weet ik weer van stof en steenslag
huil ik vecht ik tegen woede
wortels breken onkruid wint

hoor maar hoe de kleine twijgen
klagen want het kind is dood
op zijn graf de speelgoedberen
en de vragen en zijn naam

lang geleden rook de aarde
soms naar voorjaar en naar morgen
droegen appelbomen bloesem
was de nachtvorst nooit zo koud

in de heg verbergt een narcis
onbeholpen dat zij bloeit
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Ik las zomaar een berichtje: Dit jaar zijn 
er minder groenten als gevolg van de hete 
en droge zomer. Ook uit Spanje en Italië, 
waar normaal veel van onze groenten in 
de winter vandaan komen, zijn er mis-
oogsten door hevig regen- en hagelbuien. 
Terecht roepen jongeren ons op om anders 
te gaan leven: minder hebzuchtig, meer in 
verbondenheid met de aarde en alles wat 
daarop leeft.

Groen geloven
Onze manier van leven heeft te maken 
met ons geloof. Theologe Trees van Mont-
foort beschrijft in ‘Groene theologie’ de 
ecologische crisis, de aandacht van de ker-
ken hiervoor, maar ook de manier waarop 
er met de Bijbel is omgegaan. Misschien 
is dat laatste wel nieuw. Al lange tijd is er 
aandacht vanuit de kerken voor de ecolo-
gische crisis. In de jaren zestig schreef de 
Wereldraad van Kerken al dat het God niet 
alleen gaat om mensen, maar om heel de 
aarde. In de encycliek Laudato si' roept de 
paus op tot een ecologische bekering; om 
op een andere manier naar de wereld te 
kijken. De ecologische crisis is een spiri-
tuele crisis. Er heerst een groot geloof in 
economische groei en techniek, uitmon-
dend in oplossingen als elektrische auto’s, 
zonnepanelen en windturbines.

Mens tegenover natuur
Doordat filosofen als Descartes en Kant 
mens en natuur scheidden, werd de na-
tuur tot een ding gemaakt dat je weten-
schappelijk kunt onderzoeken, waarin de 
mens orde kan brengen en dat je kan ge-
bruiken. Ook het vrouwelijke werd vaak 
aan de natuur gekoppeld. De theologie be-
perkte zich tot de mens en de ethiek.
Van Montfoort pleit voor het gebruik van 
het woord schepping om de tegenstelling 
tussen mens en natuur ongedaan te ma-
ken. In het christelijk denken, gebaseerd 
op de Bijbel, wordt het begrip rentmees-
terschap gebruikt, een woord dat wijst op 
verantwoordelijkheid, maar als negatieve 
bijklank heeft dat het daarbij gaat om op-
brengst, een economische term dus. In de 
schepping werkt God samen met de aarde. 
‘De mens is niet de kroon op de schep-
ping, maar de kroon is de rustdag, de dag 
waarop God zag dat de schepping zeer 
goed was. De mensen zijn niet bedoeld als 
heersers over de aarde, maar als samen-
werkers.

Voor een nieuwe vorm van spreken over 
de schepping haalt Van Monfoort eco-fe-
ministische* theologen voor het voetlicht 
(*eco-feministes veronderstellen een ver-
band tussen de onderdrukking van vrou-
wen en de achteruitgang van het milieu 
red.) 
Zij pleiten voor verbondenheid in plaats 
van scheiding. Het gaat hen ook om de 
positie van de armen, die worden uitge-
buit net als de aarde. ‘Verbondenheid leidt 
tot zelfbeperking en is zo een tegenwicht 
tegen een consumptiemaatschappij’. Voor-
al dit gedeelte lijkt me voor niet-theologen 
pittige kost. Groene theologie is een sterk 
boek dat iedere pastor en theoloog zou 
moeten lezen.

Maak je Bijbel groen 
Een boek voor wie het wat minder zwaar 
wil. Het bijbelgenootschap kwam een 
paar jaar geleden al met de ‘Groene bijbel’ 
een bijbelvertaling met daarin alle groene 
teksten uit de Bijbel over natuur en duur-
zaamheid met daarnaast boeiende, goed 
leesbare artikelen van een aantal theolo-
gen als Martine Vonk, Erik Borgman en 
N.T. Wright. Bij dit boek hoort ook werk-
materiaal om in groepen mee aan de gang 
te gaan. 

Van groen geloof naar groen leven
Net als Trees van Montfoort geloof ik niet 
dat we de ecologische crises met techni-
sche middelen alleen kunnen oplossen, 
maar dat we als samenleving eenvoudiger 
moeten leven. 
Hoe moeilijk dat is beschrijft Jonathan Sa-

De klimaatcrisis als geloofscrisis
Gepke Kerssen

Het klimaat verandert. Met als gevolg enorme bosbranden in Australië, orka-
nen, overstromingen, droogtes en hittegolven. Mensen komen om of verlie-
zen alles wat ze hebben. De klimaatverandering heeft ook gevolgen voor onze 
voedselvoorziening, zelfs in Nederland. Gepke Kerssen bespreekt drie boeken 
over theologie, geloof en duurzaamheid. 

Jonathan Safran Foer Het klimaat zijn wij

de wereld redden begint bij het ontbijt

Uitgever Ambo/Anthos, Amsterdam

ISBN 978 90 2634 477 0; 280 blz. € 21,99

NBG Maak je bijbel groen. 

Uitgever: Nederlands Bijbelgenootschap

Boek: ISBN 978 90 8912 131 8; Eerste druk

 april 2018 € 17,95; boek en werkmateriaal € 25,-

Trees van Montfoort Groene theologie

Uitgever: Skandalon Uitgeverij BV

Paperback. ISBN 978 94 9218 380 4 

Eerste druk: 1 maart 2019; 320 blz. € 27,50

Waar ben jij?
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fran Foer in zijn nieuwste boek Het kli-
maat zijn wij. Een heftig boek. De schrij-
ver weet de crisis dichtbij te brengen en 
dat kan je de adem benemen. Hij schrijft 
dat kennis niet genoeg is. In de VS is 
slechts veertien procent van de inwo-
ners klimaatontkenner. Het grootste deel 
weet dus dat het leven bedreigd wordt en 
toch… In moeilijke situaties zijn er veel 
mensen die berusten, net als nu bij de 
klimaatcrisis. Safran Foer kijkt naar ge-
beurtenissen uit zijn eigen, joodse fami-
liegeschiedenis. Zijn grootmoeder was de 
enige uit haar dorp die wegvluchtte toen 
de nazi’s opkwamen. Soms is er een en-
keling die opstaat en daardoor heel veel 
anderen in beweging brengt. Het heeft 
dus wel degelijk zin om zelf te beginnen, 
wie weet volgen anderen. Later zullen je 
kinderen vragen: Je wist het. Wat heb je 
gedaan? 
Het is de eeuwenoude vraag: mens, waar 
ben je?
Volgens de schrijver bereiken we de 
grootste verandering door collectief an-
ders te gaan eten, dus vooral om vlees 

en zuivel te laten staan. Eerlijk vertelt 
hij dat hij, ondanks zijn besluit om geen 
vlees meer te eten, soms een hamburger 
koopt als troost. Hij gaat met zichzelf in 
gesprek over zijn besluiteloosheid, een 
gesprek met zijn ziel. De aarde is het 
huis waarin wij wonen. Een huis waar 
een grote hypotheekschuld op rust die 
we nalaten aan de volgende generatie.
Komen we met ons allen in actie om ons 
gezamenlijk huis te redden? We redden 
daarmee niet alleen de aarde, maar we 
maken ook onszelf het redden waard. 
Daarom moeten we ons afvragen: Doen 
we wat gedaan moet worden? Veranderen 
we ons leven?
Kunnen we dat wel, vlees laten staan? 
We zijn niet perfect, maar dat mag geen 
reden zijn om inactief te blijven. Is plei-
ten voor vegetarisch eten elitair, omdat 
mensen met minder te besteden dat niet 
kunnen? Gezond vegetarisch eten blijkt 
goedkoper dan traditioneel ongezond 
eten. Leidt inkrimpen van de veestapel 
tot banenverlies? Een duurzame land-
bouw zorgt voor meer banen.

De prijs van hoop is in actie komen
Niemand buiten ons zal de aarde vernie-
tigen en niemand buiten ons zal de aarde 
redden. Wij zijn de zondvloed en wij zijn 
de ark. Wij zijn niet machteloos. Onder-
zoek heeft aangetoond dat netwerken be-
langrijk zijn: mensen met overgewicht 
hebben vrienden met overgewicht, men-
sen die niet roken hebben vrienden die 
niet roken. Belangrijker dan adviezen van 
de overheid zijn voorbeelden. Systemen 
zijn vaak moeilijk te veranderen, maar we 
kunnen stoppen met hen te voeden. We 
kunnen zelf beslissen om vegetarisch te 
gaan eten. Onze voedselkeuzes zijn be-
smettelijk. Ze zijn het einde van de berus-
ting, ze benadrukken het leven.
Ik vind Het klimaat zijn wij een indrin-
gend en bemoedigend boek. Het roept ons 
op om te leven.

Gepke Kerssen was vaste voorganger in de 

San Salvatorgemeenschap en is 

emeritus-voorganger in de PKN

Heeft de aarde voldoende zelfherstellend vermogen? (Foto: Rob Smits, CC0, Public Domain)
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De andere kant van ‘het verhaal’ …
Peter van Overbruggen

Eind 2019 werd het augustijnse kloostercomplex Mariënhage in Eindhoven na 
een grondige renovatie officieel in gebruik genomen als DOMUSDELA. Paters-
kerk en studentenkapel werden ceremoniehuizen, het voormalige school- en 
internaatsgebouw van het Augustinianum een hotel, restaurant en conferen-
tieoord. Meermalen werd daarbij benadrukt dat met deze nieuwe functies ‘het 
verhaal van de augustijnen’ doorgaat. Welk verhaal eigenlijk? In De Roerom 
schreef ik over de spectaculaire metamorfose van Mariënhage en ontving daar-
na een kritische reactie van Frans Savelkouls. 

‘Met belangstelling heb ik de beschou-
wing van Peter van Overbruggen gelezen 
over DomusDela. De schrijver heeft veel 
verwachtingen ten aanzien van de toe-
komst van Mariënhage en de rol van Dela 
daarin. Ik sta daar wat kritischer tegen-
over. Natuurlijk realiseer ik me dat Dela 
een commercieel bedrijf is, maar ik was 
toch onaangenaam verrast over de wijze 
waarop met het religieuze verleden van het 
complex wordt omgegaan.
‘Het verhaal gaat door’ hebben de augus-
tijnen steeds gezegd en Dela zegt het hen 
na, maar hun interpretatie is wel heel 
apart. Dat bijvoorbeeld de brasserie, die er 
gevestigd is, de naam Rita heeft gekregen, 
vind ik ongepast. Hiermee gaat alleen de 
naam door (welke bezoeker zal zich dat 
overigens realiseren), maar niet de spiritu-
ele achtergrond. Wie als hulpzoekende in 
de brasserie een boterham vraagt, zal toch 
anders ontvangen worden dan in het vroe-
gere Ritahuis (opvanghuis beschermd wo-
nen) in Eindhoven.’ 

Augustijnendag
Op 13 november vond in de vernieuwde 
kerkruimte van DomusDela de zogeheten 
Augustijnendag plaats. Deze bijeenkomst 
is bedoeld als een jaarlijkse traditie rond 
de sterfdag van Augustinus, waarbij het 
augustijnse erf- en gedachtegoed aandacht 
krijgt bij een groot publiek van geïnte-
resseerden. Frans Savelkouls was daarbij 
aanwezig en deelde met ons zijn impres-
sie over deze derde Augustijnendag en het 
verbouwde klooster Mariënhage. 

‘Na de uitgebreide media-aandacht voor 
het verbouwde klooster en kloosterkerk 
waren ruim 600 mensen op de middag af-
gekomen. Het officiële deel vond plaats in 
de voormalige kerk en in de foyer werd het 
publiek in de watten gelegd. Ik moest mijn 
ogen uitwrijven bij het betreden van de 
verbouwde kerk. Banken weg, hoofdaltaar 
weg, biechtstoelen weg, vloerverwarming 
aangebracht en priesterkoor verbouwd. 
Opvallend element waren de uiterst irri-
tante lampen, aangekondigd als bijzonder 
kunstwerk, maar door mij beleefd als sto-
rend door de voortdurende beweging ervan 
met bijbehorende geluidsoverlast.’

‘Ik was verrast te zien hoe je een prach-
tige verbinding tussen oud en nieuw kunt 

maken en was getroffen door de grote be-
langstelling. Of dit laatste zal blijven als 
het nieuwe eraf is, vraag ik me af. In een 
videoboodschap bezwoer pater Louis Mul-
der ons dat het verhaal doorgaat. In zijn 
algemeenheid geloof ik daar wel in, maar 
of DomusDela daar anders dan in com-
merciële zin een rol in speelt, waag ik te 
betwijfelen. In de foyer staan nog enkele 
beelden uit de kerk als een soort curiosi-
teit, maar het is een kwestie van tijd en 
dan zullen ook deze verdwenen zijn. Het 
zijn bovendien juist niet de beelden van 
augustijnse heiligen als Thomas van Villa-
nova (weldoener van de armen), Rita van 
Cascia (aangeroepen voor hopeloze geval-
len) of Nicolaas van Tolentijn (ondersteu-
ner van zieken en behoeftigen), maar heili-
gen die je in elke oudere kerk kunt vinden. 
De uitverkorenen hebben niet hun plaats 
gekregen vanwege de binding met het au-
gustijnse verleden, maar op grond van hun 
stenen uiterlijk.’

‘Medewerkers van Dela spraken stichtende 
woorden over de band met het verleden en 
het dragen van elkaars lasten. Dat laat-

ste zal best kloppen, maar alleen als je 
premie betaald hebt en de kleine lettertjes 
geen roet in het eten gooien. Kortom, Mari-
enhage is in handen van een commercieel 
bedrijf dat een andere maatschappelijke 
visie heeft dan de vorige eigenaren. Een be-
grijpelijke visie, maar wel een waarbij de 
vorige Hoofdbewoner van Mariënhage geen 
enkele rol meer speelt.’ 

Tot zover de reactie van Frans Savelkouls. 
Het viel me op dat zijn geluid ook wel bij 
sommige anderen te horen was in de wan-
delgangen tijdens de officiële opening én 
bij Augustinusdag. Men had weliswaar 
veel bewondering voor de megaklus die 
met de renovatie geklaard was om het 
historische erfgoed voor Eindhoven te be-
houden. Maar er was ook wel zorg over 
de wijze waarop het verhaal op een heel 
andere manier doorgaat. Degenen die be-
kend zijn met de traditie van de Augus-
tijnen en hun betekenis voor het welzijn 
van veelal ‘gewone mensen’ zullen daar-
over hun twijfels hebben. DomusDela zal 
zich moeten ‘bewijzen’, en ja: de Dela-
schoorsteen moet roken. De uitvaartco-
operatie is er niet primair op uit om een 
ideële boodschap te verkondigen of in 
praktijk te brengen. Maar je mag op zijn 
minst hopen dat de augustijnse traditie 
van gastvrijheid wordt voortgezet.

Een ander geluid
Een andere kritische beschouwing was te 
lezen in het Eindhovens Dagblad van 6 
december 2019. Onder een veelzeggende 
redactionele kop ‘DomusDela, we zijn van 
God los’ schreef dr. Frank van Helmond 
over de blijvende behoefte van mensen 
aan religie: rituelen en verhalen, feest- en 
gedenkdagen, symbolen en gezelschaps-
spelen, beelden, bedevaarten, kerken en 
kapellen. Hij stelde vast dat de commer-
cie daar gretig op inspeelt, als maar niets 
verwijst naar ‘de heilige teksten’ of ver-
band heeft met de bijbelse en christelijke 
traditie. 

‘De westerse wereld is van God los, naar 
het schijnt, geseculariseerd, in feite ontker-
stend, dat wil zeggen: ontdaan (bevrijd, zo 
u wilt) van christelijk geloof en levensover-
tuiging. (…)
‘In Eindhoven heeft 's lands grootste en 
rijkste uitvaartondernemer de voormalige 
paterskerk heringericht als 'Ceremoniehuis': 
om te 'ontmoeten en te vieren', 'eigentijds 
en comfortabel, met plaats voor grote mee-
tings, belangrijke events en bijzondere ce-
remonies', onder de naam 'DomusDela' 
(website); wel na heel omzichtig maar re-
soluut terzijde schuiven van alles wat in de 
monumentale ruimte ook maar zou kunnen 
herinneren aan de kerkelijke liturgie.
‘Vanouds staat in het latijn boven de 

Voormalig hoofdaltaar Paterskerk (© Foto’s: Peter van 

Overbruggen)
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hoofdingang van tal van kerken, om aan te 
duiden wat de zin van bestaan is van dit 
gebouw: Hic est Domus Dei et Porta Coeli. 
Opzet of onkunde? De frappante overeen-
komst tussen Domus Dei (Huis van God) 
en Domus Dela kwetst mijn gevoel voor 
goede smaak. Het verwondert mij dat de 
uitvaartondernemer zich niet ook nog met 
dat ‘Porta Coeli ('Poort van de Hemel') 
heeft getooid.

Frank van Helmond liet me in onze ge-
dachtewisseling naar aanleiding van zijn 
artikel weten dat de kop boven zijn stuk 
‘DomusDela, we zijn van God los’ voor 
de verantwoordelijkheid is van de redac-
tie van de krant. De auteur gaf daarbij aan 
dat deze opmaak en betiteling juist mis-
verstand oproept omtrent de strekking van 
zijn stuk, dat slechts zijdelings over Dela 
gaat. 

‘Het betoog betreft de steeds meer heersende 
structuur van vercommercialiseerde religi-
euze en levensbeschouwelijke thema's, ri-
tuelen en teksten, en dan met name chris-
telijke. Als dit nu alleen maar manifestatie 
was van zoiets als collectieve, culturele pu-
berale opstandigheid (vrijheidsdrang, vol-
wassenwording) tegen de opvoeding en de 
daarin voorgehouden waarden en normen 
- maar hier is geen volwassenwording en 
culturele rijping aan de orde, maar infanti-
lisering en cultureel verval; dat is althans 
mijn visie (mijn ongerustheid) op wat we-
reldwijd en met name in het van herkomst 
christelijke en humanistische culturele wes-
ten gaande is. Jij vat het kort en bondig sa-
men: de Dela-schoorsteen moet roken!’
Met zijn chocoladeletters over Dela en van 
God los zet de krant mijn lezers dus op het 

verkeerde been, hoewel... Die al dan niet 
opzettelijke woordspeling ‘Domus Dei / Do-
mus Dela’, daarover zou ik de verantwoor-
delijke Dela-manager(s) wel eens zelf wil-
len horen.’

‘Met dat al ben ik het graag met je eens 
dat 'ceremoniehuis' (in positieve beteke-
nis) verre te prefereren is boven bijvoor-
beeld een sporthal of groothandel als be-
stemming voor een kerkgebouw. Ik behoor 
overigens tot die Eindhovenaren (hoeveel 
dat er zijn weet ik niet) die de beslissing 
van de paters Augustijnen om Mariënhage 
te verlaten een verkeerde en overhaaste 
vinden, met alle begrip voor de dringende 
behoefte aan (urgente) zorg voor de oudere 
en zorgbehoevende paters. Volgens mij was 
die zorgbehoefte in een zorgzame woon-
omgeving optimaal te realiseren geweest 
in het klooster en/of de nieuwbouw daar-
bij. Mijn verdenking is dat in die beslissing 
een bepaalde kosten-baten-analyse een be-
slissende rol heeft gespeeld. En - zoals ik 
schreef - dat heeft Dela zich geen twee keer 
laten zeggen. Jammer voor de Augustijnen 
en hun spirituele erfenis midden in het 
hart van Brainport! We zullen inderdaad 
zien, of en hoe 'het verhaal' overleeft en 
verder verteld wordt.’

Nieuwe rituelen
Generaties lang werden alle soorten van 

Vensters in het voormalige gymnasium Augustinia-

num

samenlevingen, ook religieuze, op een-
zelfde manier gevormd langs gemeen-
schappelijke patronen. Ook de massale 
ontkerkelijking loopt langs dezelfde lij-
nen. En toch blijven we verlangen naar 
een verband ‘waar je niet uit kunt vallen’. 
Juist omdat die gekoesterde samenhang 
uit het verleden niet meer bestaat, gaat 
de mens op zoek naar andere verbanden. 
We willen deel uitmaken van een gemeen-
schap, van een cultuur, die we ook graag 
optuigen of zin geven met rituelen. Men-
sen blijven steeds zoeken naar passende 
uitingsvormen voor het vieren van top-
momenten in het leven en voor verwer-
king van verdriet, liefst niet in je eentje. 
Ze zoeken daarvoor vaak nieuwe of nieuw 
lijkende instrumenten. 

De vormentaal die we van onze ouders 
hebben meegekregen voldoet kennelijk 
niet meer in het twitter- en instagramtijd-
perk. Stille tochten en spektakelparades 
vervangen de vrome processies van weleer 
en worden vaak aangekleed met quasi-re-
ligieuze rituelen. Veel nieuwe rituelen of 
aloude rituelen in een eigentijds jasje zul-
len ongetwijfeld mogelijk zijn in de pro-
fane ceremoniehuizen van DomusDela. 
Hoewel… ik heb begrepen dat in het cere-
moniehuis het gebruik van wierook niet is 
toegestaan. Die geur (van heiligheid?) zou 
te lang in de gordijnen blijven hangen…

Voormalige paterskerk als ceremoniehuis DomusDela



16 DE ROEROM � JAARGANG 34 � NUMMER 6 � FEBRUARI 2020 www.deroerom.nl

Het was weer eens zover. Enige tijd gele-
den kwam ik na het boodschappen doen 
uit de winkel en liep richting fiets. Althans 
dat dacht ik. Want er was geen fiets meer. 
Dan sta je toch even verdwaasd te kijken. 
Was ik wel met de fiets? Ja, toch wel. Had 
ik hem wel hier neergezet? Je gaat aan je-
zelf twijfelen. Je vertrouwde karretje waar 
je je toch aan hecht is nergens meer te 
zien. Maar al gauw dringt het tot je door 
dat hij echt weg is. Dan volg je de gebrui-
kelijke procedure en gaat de vermissing 
aangeven op het politiebureau. Je wordt 
natuurlijk heel vriendelijk ontvangen. Ze 
wijzen je erop dat je op slachtofferhulp 
kunt terugvallen en je krijgt een pak pa-
pieren mee naar huis. Deze leg je thuis op 
het stapeltje bij de papieren van de andere 
fietsen die je in de loop van de jaren bent 
kwijtgeraakt. Het zou gek zijn als je er 
ooit nog iets van zou horen.

Alles bij elkaar een situatie met tegen-
strijdige gevoelens. Er gebeurt iets waar 
je niet op rekent. Na de eerste verwar-
ring komen minder fraaie gedachten bo-
ven drijven met alle mogelijke negatieve 
kwalificaties aan het adres van de dader. 
Hoe was het ook al weer met dat zevende 
gebod: ‘gij zult niet stelen’? Dat is ons 
altijd voorgehouden als een belangrijke 
leefregel. Onwillekeurig probeer je je toch 
een beeld te vormen van de dader. Het 
zal wel een man zijn, relatief jong met 
waarschijnlijk al een behoorlijke ervaring 
en deskundigheid op het gebied van het 
vervreemden van andermans goederen.

Maar daarnaast kennen we ook nog dat 
andere gebod: ‘heb uw naaste lief als 

uzelf’. Zou het toch een arme sloeber zijn 
geweest, die het moeilijk heeft, met mo-
gelijk een slechte jeugd achter de rug en 
die die fiets broodnodig heeft om dagelijks 
naar zijn werk te fietsen? Misschien heeft 
hij wel spijt van wat hij heeft gedaan. Hoe 
het ook zij, met deze gedachten kom je 
niet veel verder.

Het wegnemen van zaken die een ander 
toebehoren blijft een verschijnsel dat wij 
niet willen accepteren. Niet voor niets is 
het ‘gij zult niet stelen’ vastgelegd in onze 
tien geboden. En dat we dat belangrijk 
vinden blijkt uit het feit dat alle zichzelf 
respecterende landen hier wetgeving voor 
hebben. 
Een samenleving waarin het respect voor 
andermans zaken afkalft ondermijnt het 
vertrouwen tussen de burgers onderling. 
Wanneer je de berichten in de media volgt 
krijg je het gevoel dat het in Nederland 
toch die kant uitgaat. Een bericht als: ‘de 
middenstand lijdt jaarlijks een verlies van 
ruim twee miljard euro door winkeldief-
stal’ zet je wel aan het denken.

Dat betekent toch dat er iets aan de hand 
is. Gelukkig vinden we het nog niet nor-
maal. 
Het wordt pas bedenkelijk wanneer we 
eraan gaan wennen en gaan accepteren 
dat het nu eenmaal zo toegaat in de maat-
schappij. In onze samenleving hebben 
we nog steeds het besef dat het er niet bij 
hoort.

Er zijn natuurlijk veel meer zaken in onze 
samenleving waar je vraagtekens bij kunt 
plaatsen en die in goede banen geleid 

Fiets
Vincent Kirkels 

moeten worden om het leven leefbaar te 
houden. Het geeft je toch een goed gevoel 
dat er nog steeds tegenkrachten werk-
zaam zijn die bepaalde zaken bij de kop 
pakken en daar veel energie in steken. 
Zo zag ik laatst de slogan van de Fietsers-
bond die zich zorgen maakt over het mi-
lieu en iedereen aanraadt: ‘neem de fiets 
dan vervuil je niets’. Ik zou ervan willen 
maken:’neem de fiets maar niet van een 
ander’.

KRONA Uden
Feest in de abdij.
(0413) 26 34 31; 
www.museumvoorreligieuzekunst.nl

La Cordelle Cadzand
13 maart 2020 20.00 u-15 maart 
2020 16.00 u. Dromenweekend. 
(0117) 39 11 88; www.lacordelle.nl 

Ronde Tafelhuis Tilburg
Elke vrijdag 9.00-11.30 u. Verwijs-
spreekuur. 06-19632266; 
www.rondetafelhuis.nl

Zwanenhof Zenderen
Elke eerste woensdag van de maand 
van 2000-21.00 u. Zazen.
(074) 265 95 25; www.zwanenhof.nl 

Titus Brandsma Nijmegen
Elke donderdag van 10.30-12.15 u. 
Rond het Evangelie.
(024) 360 24 21; 
www.titusbrandsmememorial.nl

Brandsma Instituut Nijmegen
De eerste week van juli 2020: Stu-
dieweek Natuurmystiek van Thomas 
Merton.
www.titusbrandsmainstituut.nl

De Levensboom Waspik
7-13 juni 2020. Meditatieve wande-
ling in Zuid-Limburg. 06-44460207; 
www.delevensboom.net

Albertinumgenootschap Nijmegen
5, 12, 19 en 26 maart 19.30-21.30 u. 
Zijkapel Dominicuskerk. Waarden en 
tradities in christelijke context.
 (024) 358 19 63/ 322 82 85; 
www.albertinumgenootschap.nl

Klooster Wittem
Overnachten in het klooster is ‘loge-
ren in licht’ voor pelgrims, rustzoe-
kers en andere levensreizigers.
(043) 450 17 41; 
www.kloosterwittem.nl 

(© Foto: Mark Kirkels)
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Mijn oom Jan had een tattoo. Ik was daar 
als kind altijd diep van onder de indruk. 
De tattoo bestond uit enkele getallen in 
zijn linker onderarm en als hij bij ons op 
bezoek was en zijn mouwen had opge-
stroopt, keek ik gefascineerd naar die ge-
spierde arm voorzien van grijs-blauwe cij-
fers. Oom Jan was bouwvakker, had een 
uitgesproken mening, was joviaal, sprak 
plat Zaans en voorzag ons regelmatig van 
producten van zijn volkstuin die teveel 
waren voor hem en zijn vrouw, tante Nel.
Later begreep ik pas dat die tattoo hem 
was toegebracht toen hij als dwangarbei-
der in Duitsland te werk was gesteld. Hij 
werkte in de buurt van Kassel maar wat 
hij daar precies deed en wat hij er beleefd 
had? Er werd eigenlijk niet over gespro-
ken, maar het was wel duidelijk dat hij 
o.a. op het boerenland werkte. Zo ging 
hij terug naar zijn roots: zijn voorvaderen 
waren boerenknechten in Jisp. 

Drama
Jan was in de zomer van 1942 naar Duits-
land gebracht en werkte er een half jaar 
toen er zich een drama afspeelde in het 
gezin in Nederland. Jans vader (mijn 
opa) was, zoals dat genoemd werd, los/
vast werker, d.w.z. soms had hij werk, 
soms niet. Het was niet bepaald een vet-
pot thuis in het kleine houten huisje aan 
een doodlopend pad. En deze man had 
een tweelingbroer en samen waren ze in 
een los verband in dienst van de begrafe-
nisonderneming als doodgravers, ‘kraaien’ 
werden ze genoemd. Op oudjaarsdag van 
1942 was het bitter koud en er was een 
begrafenis. Staande aan de rand van het 
gegraven graf kreeg mijn opa een hevige 
hartaanval, stortte in de grafkuil en bleef 
dood, dit alles in het bijzijn van zijn twee-

De tattoo van oom Jan
Nico Smit

lingbroer. Op een platte houten kar werd 
zijn lichaam vanaf de begraafplaats naar 
het huisje aan het doodlopende pad ge-
bracht en bij gebrek aan een betere plek 
midden op de tafel gelegd. In de conster-
natie was er één die zijn hoofd erbij hield: 
Jans oudste broer, mijn vader. Deze liet 
via de Ortskommandantur een bericht 
sturen naar Jan in Duitsland: ‘Overkomst 
dringend gewenst. Vader overleden’. Dat 
bericht bereikte het werkkamp wel tijdig, 
maar het volgende betreurenswaardige 
toeval deed zich voor: er waren op dat 
moment drie mannen met dezelfde ach-
ternaam uit dezelfde plaats in het werk-
kamp. Wie van de drie? Antwoord: voor-
lopig geen van drieën. Voordat dat was 
uitgezocht, was Jans vader al lang begra-
ven. 

Verlof
En toen mocht hij toch op verlof naar het 
huisje aan de sloot, maar moest al gauw 
weer terug naar Duitsland. Zijn oudste 
broer kon dat niet verkroppen en via een 
contact in het ondergrondse verzet wist 
hij Jan op een onderduikadres te krijgen 
in De Haarsteeg (Brabant). ‘Nou Jan, tot 
na de oorlog’, zo klonken de afscheids-
woorden van zijn broer op het station. Jan 
kwam na de oorlog terug in het houten 
huisje aan het pad, had niet echt geleden 
van de hongerwinter in tegenstelling tot 
zijn moeder en beide broers en leerde kort 
daarna zijn vrouw kennen. Ze kregen een 
zoon.
Jan is overleden in 1990 in het bijzijn van 
zijn oudste broer, toen zij samen op be-
zoek waren in Zwitserland bij Jans zoon. 
Jan overleed aan een hartaanval. Ik mocht 
preken bij zijn uitvaart. Dag oom Jan. 

(Foto: Cees Martens, CC0, Public Domain)

Arnon Grunberg spreekt tijdens 
Nationale Herdenking op 4 mei

Schrijver Arnon Grunberg (1971) 
houdt op 4 mei de voordracht tij-
dens de Nationale Herdenking in De 
Nieuwe Kerk, voorafgaand aan de 
herdenkingsplechtigheid op de Dam 
in Amsterdam. Tijdens de Nationale 
Herdenking worden de oorlogsslacht-
offers herdacht en wordt stilgestaan 
bij het einde van de Tweede Wereld-
oorlog, 75 jaar geleden. 

Grunberg is afkomstig uit een Duits-
Joods gezin. Zijn moeder overleefde 
Auschwitz; zijn vader zat op talrijke 
adressen in Nederland ondergedo-
ken. In 2018 schreef hij op verzoek 
van Theater Na de Dam het toneel-
stuk De Tweede Wereldoorlog ein-
digt vandaag waarin hij stelde dat 
herdenken net als democratie een 
theatrale aangelegenheid is. 

De 4 mei-voordracht is vanaf begin 
april verkrijgbaar in de boekhandel. 
Ter gelegenheid van 75 jaar vrij-
heid wordt in deze uitgave ook een 
bloemlezing van tien gedichten over 
vrijheid opgenomen. 

75 jaar vrijheid
In 2019 en 2020 herdenkt Nederland 
het beëindigen van de Tweede We-
reldoorlog, 75 jaar geleden. 
We vieren dat we sindsdien weer 
in vrijheid leven, in het besef dat 
we samen verantwoordelijk zijn om 
vrijheid door te geven aan nieuwe 
generaties. Door het hele land or-
ganiseren landelijke, regionale en 
lokale partijen herdenkingen, vierin-
gen, lesprogramma’s en tentoonstel-
lingen. Bekijk het programma op 
www.tweedewereldoorlog.nl
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Mijn allereerste herinnering gaat terug 
naar heel vroeger. Kinderen kwamen 
aan de deur om te zingen voor snoep. 
Het liedje ging over de ‘Foekepot’. ‘Wij 
woonden in Salland, omgeving Deventer- 
waar het de gewoonte was om verkleed 
langs de deuren te gaan op Vastenavond 
(Vasteloavend) - dinsdagavond, voor 
snoep. Ik vond het magisch, al begreep 
ik er niets van. Al die geschminkte ge-
zichten! Het liedje in Sallands accent 
ken ik nog uit mijn hoofd. 

Het min of meer zuidelijke carnaval leer-
de ik kennen in Nijmegen, onder de ri-
vieren dus. We spreken van de jaren ’70. 
Het was vijf dagen ‘onderduiken in een 
parallelle wereld’, wat we nu noemen een 
‘bubbel’. Het gewone leven stond even 
stil; geen school of werk.’ ‘Het feest werd 
groots gevierd op zaterdag, op de katho-
lieke school, zondag tijdens de optochten 
en maandag bij de rozenmoandag in het 
naburige Beek-Ubbergen. Het was de tijd 
van ‘ Bloemetjesgordijn van Wim Kersten, 
Willempie en andere landelijk grote kra-
kers van André van Duin. Bier kwam er 
aan te pas maar was niet de hoofdzaak. 
Het ging erom het feest samen te vieren. 
In sommige gezinnen vierden de ouders 
carnaval bij de verenigingen en deed de 
hele familie mee.
Het askruisje haalden we na afl oop en we 
hebben nog nét een vasten-snoeptrom-
meltje gehad, maar dat ging halverwege 
alweer leeg. Heel nauw namen we in die 
tijd de regels niet...

Hoe oud is carnaval in Nederland?
Het antwoord wordt gegeven door Leonie 
Cornips, onderzoeker variatielinguïstiek 
aan het Meertens Instituut en bijzonder 

hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de 
Universiteit Maastricht.. Het Carnavals-
feest zoals we het nu kennen, is nog niet 
oud. Limburg dat met Brabant en Oost Ne-
derland als de unieke carnavalsprovincies 
gezien wordt, vierde georganiseerd carna-
val nauwelijks vóór de Tweede Wereldoor-
log. Wel richtte de gegoede burgerij in de 
negentiende eeuw al de Sociëteit Momus 
in Maastricht (1839) op en een paar jaar 
later de Sociëteit Jocus in Venlo. Dat zijn 
de oudste carnavalsverenigingen in het 
huidige Limburg. Het ongeorganiseerde 
carnaval was er al in de middeleeuwen 
maar werd onderdrukt tijdens de reforma-
tie en het kent een langzame opleving in 
de 19e eeuw. 
Pas in de jaren vijftig van de vorige eeuw 
ging het carnaval écht leven, getuige de 
in rap tempo opgerichte 115 nieuwe car-
navalsverenigingen door heel Limburg. In 
Tilburg was het vieren van carnaval zelfs 
verboden tot 1965.

Feest voor iedereen
Carnaval is een term uit de zeventiende 
eeuw; de naam Vastenavond (Fastnacht) 
is veel ouder. In Limburg wordt carnaval 
vastelaovend genoemd en het wordt be-
leefd als een gemeenschapsfeest. De Ven-
lose schrijver Jan van Mersbergen om-
schrijft carnaval als ‘samen feestvieren, de 
nacht aanvallen, drinken, zingen, dansen’. 
Een feest van ‘gevoelde saamhorigheid, 
relativering, verbroedering en loutering’. 
Maar het is vooral ook een feest waarin 
het verschil met anderen zich toont, ver-
diept en verscherpt. Carnaval behoort tot 
de oudste feesten van Nederland. Voor de 
17e eeuw sprak men van vastenavond. 

‘Met carnaval staat de wereld even op zijn 
kop. Mensen verkleden zich en doen gek. 
Ze nemen een andere rol aan en springen 
even uit de band’, aldus Ineke Strouken, 
voormalig directeur van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur. ‘In optochten 
en in optredens van tonpraters wordt ie-
dereen die het afgelopen jaar is opgevallen 
of een scheve schaats heeft gereden op de 
hak genomen’.

Narrenuniversiteit
Zelfs veel Limburgers weten niet dat Maas-
tricht twee universiteiten kent waarvan er 
één een heuse carnavalsuniversiteit is. Er 
is de Universiteit van Maastricht maar er is 
nog een oudere universiteit, de Narren Uni-
versiteit Limburg kortweg de NUL, nu 55 
jaar oud. De NUL*) kent een heuse Mag-
nifi eke en Vieze Rector en een stoet aan 
professoren en studenten als publiek. Aan 
deze universiteit leer je overigens niet hoe 
je moet sjunkele (gearmd op en neer bewe-
gen op walsmuziek) en buutrednen (pra-
ten vanuit een ton), en ook niet hoe je je 
moet verkleden of haring moet happen.

Feest van zotten, 
omkering en 
saamhorigheid

Liesbeth de Moor

Carnaval

www.deroerom.nl
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Examen in dialect
Deze universiteit opent en sluit het acade-
misch jaar tijdens haar dies natalis-viering 
gedurende één avond. Op die avond beha-
len kandidaten, in dialect, hun examens 
zoals het doctoraal examen. Het bijbeho-
rend diploma heet doctorandus humoris
causa. Behalve het diploma ontvangt de 
kersverse drs. een (appel)bol op een stok-
je: de ból. Daarna kan een kandidaat pro-
moveren tot doctor humoris causa en ont-
vangt hij twee bollen op een stokje, (de 
böl) een gekalligrafeerd diploma en een 
kappa (manteltje) met het wapen van de 
provincie Limburg en het beeldmerk van 
de NUL.

Kolderieke humor
Een aanstaande professor aanvaardt zijn 
ambt bij de NUL met een lezing in dialect, 
waarna hij wordt ingehuldigd met de toga 
en de baret van de Narrenuniversiteit. 
Er is geen gender- of leeftijdsbalans aan 
deze universiteit: de weegschaal slaat be-

duidend door voor oudere, mannelijke en 
witte doctorandi, doctoren en professoren. 
Het woord nul is tijdens de diesviering erg 
geliefd en kolderieke humor oftewel sjele 
ze(i)ver in het dialect voert de boventoon.

*) Gebruikte literatuur: Carla Wijers. 1995 

Prinsen & clowns in het Limburgse narrenrijk 

Amsterdam: P.J. Meertens-Instituut

Website Narren Universiteit Limburg 

Bron: Meertensinstituut
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Toen ik het kleine kerkgebouw van de 
Maria Magdalenaparochie binnenkwam, 
schoot me een gedachte te binnen. Wat 
kan zo’n kleine geloofsgemeenschap, 
die in Nederland slechts zo’n 4500 leden 
kent, betekenen in het steeds kleiner wor-
dende speelveld van de christelijke ker-
ken? Joris Vercammen had eerder al zelf 
het antwoord gegeven. ‘Oecumenische 
samenwerking betekent de grenzen opzoe-
ken of die doorbreken. Als de openheid 
en eenheid waarvoor wij opkomen bereikt 
is, zijn we als oud-katholieke kerk over-
bodig geworden. Verdeeldheid betekent 
zich terugtrekken op het eigen gelijk. De 
verschillende groepen van christenen leg-
gen hun eigen accenten, maar ze moeten 
naast elkaar kunnen bestaan. De bisschop 
is de samenbindende en oecumenische fi-
guur bij uitstek. De kerken moeten op zoek 
naar hun nieuwe plek in de samenleving: 
dienstbaar zijn.’

Dit past wel bij het beeld dat ik heb van 
deze kerkgemeenschap, die zich oud-ka-
tholiek noemt omdat zij zich oriënteert 
op de vroeg-christelijke kerk. Zij wil - 
naar eigen zeggen - niet onveranderlijk 
zijn, niet blind zijn voor de wereld, de 
cultuur en de vragen van vandaag.

Traditioneel én liberaal
De kleine Maria Magdalenakerk aan de 
Boschdijk heeft de vorm van een tent. Dat 
is wel symbolisch voor deze Eindhovense 
geloofsgemeenschap, die vanaf 1944 in 
tien verschillende gebouwen heeft ge-
kerkt. Dit kenmerkt ook wel de beweging 
in het gedachtegoed van de oud-katholie-
ken. De geloofsgemeenschap kent tame-
lijk klassieke liturgische vormen en een 
traditionele aankleding die zeer ‘rooms’ 
aandoet. De leer en de praktijk zijn ech-
ter liberaal te noemen. Dat beeld van pro-
gressiviteit wordt vooral duidelijk, als 
we de twee priesters zien, die in 2017 
als pastores zijn benoemd: Wim van den 
Berg, samenwonend homoseksueel en Le-
onie van Straaten, een getrouwde vrouw. 
In het algemeen zijn veel oud-katholieke 
parochianen en priesters, ook Wim van 
den Berg en Joris Vercammen, afkomstig 
uit de rooms-katholieke ‘moederkerk’. In 
hun nieuwe geloofsgemeenschap treffen 
ze een sterk besef van gelijkwaardigheid 
aan en een grote oecumenische gezind-
heid. In een interview met Wim Pekelder 
voor het dagblad Trouw (20 december 
2019) verwoordt Joris Vercammen het zo:

‘Als oud-katholieke kerk voelen we ons 
voorpost van de oecumene, en we hebben 
goede contacten met protestanten, maar 
ik moet erkennen dat er geen structurele 
vieringen meer zijn samen met andere ker-
ken.’ De kerken trekken hun muren weer 
op, vermoedt Vercammen, nu ze door de 
secularisatie moeten overleven. ‘Maar als 
gelovigen zouden we anders moeten den-
ken.’ (…) ‘Ik meen dat je moet openstaan 
voor alles, zonder taboes. Geen vaststaan-
de antwoorden. God kent ook geen taboes. 
In vreugde en verdriet wil de Geest ons iets 
duidelijk maken. Die openheid zorgt voor 
verbondenheid en participatie. En dat is 
waar mensen naar snakken.’

Een gelukkige pastoor
In de jubileumviering van de 75-jarige pa-
rochie Eindhoven hield Joris Vercammen 
een homilie, waarin hij verwees naar de 
doop van Jezus.  
‘Maar Gods Geest ‘zoekt het aanschijn van 
het water’ en zo begint de schepping. Ook 
Jezus herrijst uit het water als een nieuwe 
schepping, als de mens naar Gods hart. 
Bij onze doop gebeurde hetzelfde: ook wij 
werden herschapen tot mensen naar Gods 
hart die leven mogen vanuit Gods eigen 
verlangen dat hij als een soort van hand-
tekening in de schepping heeft achtergela-
ten. Het Beloofde Land begint daar waar 
wij dat verlangen ruimte geven, dankbaar 

als we mogen zijn voor alles en ieder die 
ons gegeven werd als mede-schepsel en 
mede-mens. (…) En dan vieren we van-
daag 75 jaar oud-katholieke geloofsge-
meenschap in Eindhoven. Een historisch 
moment. Zo’n verjaardag als deze is ook 
altijd dus een bezinningsmoment, maar 
is meer dan alleen ‘nog meer werk aan de 
winkel’. Het de ervaring van ‘ja, daarvoor 
doen we het!’. De ervaring van ‘dat moet 
de Geest wel zijn!’ Het mooiste in het le-
ven wordt ons gegeven als we er voor open 
staan. Soms gebeurde het dat deze paro-
chie voor velen onder ons tot die mooie 
ervaringen behoort, die het leven zo gaaf 
maken als God het bedoeld heeft. Daarom 
ben ik hier als pastoor ook echt gelukkig 
geweest!’

Afscheid in Utrecht
Daags tevoren sprak Vercammen bij zijn 
afscheid als aartsbisschop woorden die 
zijn persoon en zijn pastorale gedreven-
heid typeren. Hij pleitte voor een kerk, 
waar je gewoon welkom  bent. ‘Een bis-
schop is degene die uitnodigt tot relatie. 
Daarbij kan het niet anders dan dat hij 
zichzelf relativeert. Dus: out-of-the-box 
denken, weg van de eigen kleine zeker-
heidjes, weg van wat zogenaamd ‘altijd 
geweest is’, weg van wat de samenleving 
verwacht, weg van dat alles… om vrij te 
zijn om met God het avontuur van het le-
ven aan te gaan!’ Je hoeft er niet te beta-
len met het inleveren van bepaalde delen 
van je persoonlijkheid, je hoeft je niet te 
confirmeren aan dogmatische hoogstand-
jes, niet aan te passen aan een cultuurtje. 
Je mag jezelf zijn, zoals de Schepper je be-
doeld heeft.’

Voorpost van de oecumene
Peter van Overbruggen

Op zondag 12 januari 2020 werd in de Eindhovense oud-katholieke parochie-
kerk herdacht dat op kerstavond 1944 de eerste dienst in die stad plaatsvond. 
Mgr. Joris Vercammen ging voor in een viering. Daags tevoren was hij in de 
Utrechtse kathedraal zijn emeritaatsperiode als aartsbisschop van Utrecht in-
gegaan.  

Viering t.g.v. 75 jaar oud-katholieke kerk Eindhoven. Links van voorganger Joris Vercammen staat Wim van 

den Berg en rechts Leonie van Straaten. (Foto: ©Jeroen Cornelissen)
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Redactie

Boeken

Piet Vel was mijn buurman
 
Tim Schilling* zag, als hij thuis aan het 
werk was, regelmatig zijn overbuurman 
voor het raam zitten; een heer op leef-
tijd, hij zwaaide altijd vriendelijk. Op 
een dag ontmoette hij Piet bij toeval en 
er ontstond een leuk gesprek waarbij de 
overbuurman vertelde over zijn werk als 
trombonist bij het vroegere Utrechts Sym-
fonieorkest. Tim besloot hem vaker op te 
zoeken; ‘Waarom zou ik alleen thee voor 
mezelf zetten, ik kan het net zo goed voor 
twee maken. En als gelovig christen én 
schrijver wilde ik graag meer beschrijven 
dan mijn eigen werkelijkheid en me meer 
aantrekken van de mensen om me heen. 
Ik probeerde beter te kijken, te luisteren 
en beter te dienen’. En zo stak Tim de weg 
over met twee mokken en de theepot in 
de hand naar de overbuurman. Het werd 
het begin van een reeks ontmoetingen. 

‘Praten met Piet werkte ontspannend, 
het deed me denken aan gesprekken met 
mijn grootouders, de gesprekken kenden 
geen haast. Het begon meestal met 'Hoe is 
het' en de laatste nieuwtjes maar al gauw 
kwamen herinneringen boven aan het le-
ven in Utrecht en vroeger in het vissers-
dorp in Zaanstreek, de kermis, de zweef-
molen, de oorlog, de ziekte TBC, zijn 
werk in het orkest, uitjes met de Solex en 
zijn vrouw Annie en zoon Pieter waar hij 
trots op was’. Tim bood aan het levensver-
haal van Piet op te schrijven, om herinne-
ringen niet verloren te laten gaan. En zo 
geschiedde in de laatste levensmaanden 
van Piet. Begin maart 2017 viel de buur-

man en moest hij na revalidatie naar een 
verzorgingstehuis. Hij bleef optimistisch 
en bleef levenskracht putten uit muziek 
en zijn herinneringen. 
Door lichamelijke aftakeling werd zijn 
leefwereld steeds kleiner maar zijn geest 
bleef een open ruimte waarin hij zich vrij 
kon bewegen. 
Tim Schilling: ‘Door zijn verhalen nam hij 
je mee in die wereld. Piets zoon had foto’s 
opgehangen, uit zijn leven en het viel op 
dat het dagelijkse taferelen waren: Piet 
op de schaats, kleine Piet met zijn bootje; 
geen statieportretten’. Zijn manier van 
vertellen hadden voor Tim iets liturgisch: 
‘dat kwam door de herhaling, maar ook 
het bezinnende karakter en het feit dat hij 
steeds zijn dankbaarheid uitsprak’. Met 
zijn verhaal komt de bijna 95-jarige Piet 
Vel tot leven. Dat is inspirerend en helpt 
ons misschien om af en toe om te kijken 
en luisteren naar die (oudere) buurman of 
buurvrouw.  
Op 25 januari van dit jaar, één jaar na zijn 
sterfdatum presenteerde Tim Schilling het 
geschreven levensverhaal van Piet Vel. 
Een mooi uitgegeven compact boekje met 
foto’s uit zijn leven.  Liesbeth de Moor 

Tim Schilling Piet Vel was mijn buurman
ISBN 978 90 8240 372 5 In eigen 

beheer uitgegeven. Voor meer info 

timschilling.cps@kloosterbrakkenstein.nl

*Tim Schilling (1965) Lafayette Indiana USA)is 

theoloog en is stafmedewerker van het 

Centrum voor Parochiespiritualiteit in

Nijmegen

Piet Vel * 12-04-1923 - † 25 -01-2019

Daarom blijf ik bij de kerk

Leo Fijen’s uitgeverij Adveniat gaf een 
klein boekje uit en Leo zelf is er trots op, 
zo zei hij mij. Vooral de diversiteit van 
de veertien bijdragen vervulde hem met 
een positief gevoel. En dat kan ik me wel 
voorstellen. Van behoudend tot progres-
sief, van vroom tot rationeel, het scala van 
de diverse geloofsopvattingen in ons land 
komt voor een groot deel aan bod. Ik licht 
er enkele bijdragen uit:
Leo Fijen zelf spreekt over eeuwenoude ri-
tuelen en er is een gemeenschap die deze 
rituelen bewaart en hoedt. Jos Moons sj 
zoekt de eenvoud en de diepte en spreekt 
openhartig over de moeite die hij af en 
toe met de kerk heeft. Jacobine Gelder-
loos (PKN) pleit voor het behoud van 
dorpskerken. Bram van de Beek (emeri-
tus hoogleraar aan de VU) wordt zowaar 
scherp. Ik citeer: ‘Mensen worden zwer-
vers: van het ene interessante naar het an-
dere, tot er niets meer interessant is. Die 
smeerlappen: ze zullen weten dat ik er 
ben!’ Bisschop Gerard de Korte wijst erop 
dat naast het donker in de kerk er ook 
veel licht is. Aad Kamsteeg (Nederlands 
Dagblad) is zich zeer bewust van het cal-
vinistische zondebesef; Manon Vanderkaa 
(KBO-PCOB) daarentegen kent en ver-
kent eigentijdse tradities. Van Chiara van 
Voorst leerde ik de term ‘cradle-katholiek’, 
d.w.z. van de wieg (cradle) tot het graf 
klassiek katholiek. Wim Beekman (do-
minee in Friesland) wijst op de connectie 
tussen kerk en schoonheid: ‘De schoon-
heid leeft, al het andere sterft’ zo citeert 
hij James Salter. Een palet van geloven in 
Nederland. En alle auteurs, jong en oud, 
geloven in de toekomst van de kerk en ge-
ven daar woorden aan. En dat stemt tot 
hoop.             Nico Smit

Diverse auteurs – Daarom blijf ik bij de kerk 

Uitgeverij Adveniat Baarn, 2020, 112 blz 

ISBN 978 94 9316 129 0; € 14,90
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Uw parochieblad

2020 Een hoopvol jaar?
Nel Beex-Roos

Mgr. Gerard de Korte wenste ons, de men-
sen van zijn bisdom, een hoopvol 2020 
toe. Dat doet je toch wel wat. Mij in ieder 
geval wel. Het kleinste beetje hoop kan 
soms heel hard nodig zijn. Spreken paro-
chiebladen ook hoop uit? 

Tussentijds Magazine van Katholiek 
Utrecht geeft hoop. ‘Hoe geef je als ou-
ders en kinderen vorm aan het geloof? Hoe 
betrek je kinderen bij de kerk? Een groep 
betrokkenen uit de verschillende geloofsge-
meenschappen: ouders uit de eerste com-
muniegroep en de kinderwoorddienst heb-
ben samen met pastor Gérard Martens de 
koppen bij elkaar gestoken en organiseren 
in dit jaar twee events voor gezinnen… 
Eigenlijk vindt iedereen dat er voor gezin-
nen met kinderen iets moet gebeuren… De 
kerk in Zuilen is gesloten. Kinderen uit 
deze wijk sluiten zich aan bij een van de 
vier locaties in de stad, waar in het voor-
jaar een communieviering zal zijn. Best 
moeilijk om als gezin je weg te vinden… 
Er was aanvankelijk niet echt een activiteit 
voor kinderen. Moeder Suzanne Jansen: 
‘We hebben bij een gezamenlijke dienst 
voor alle locaties een kinderwoorddienst 
georganiseerd. Daar kwamen zeker dertig 
kinderen op af. Dat was zo leuk en inspi-
rerend dat we op het idee kwamen om iets 
te organiseren. Pastor Gérard Martens nam 
het initiatief voor twee bijeenkomsten in 
dit jaar. De eerste in de vastentijd: ouders 
en kinderen samen vieren en eten…’ Echt 
hoopvol. 

Een beschouwing over het kersttafereel 
kan ook in februari nog hoop geven. Dat 
blijkt in in De Torenvalk, Rooms Katho-
lieke Parochie H. Willibrord Valkens-
waard. ‘Het tafereeltje zegt over God, dat 
Hij op de eerste plaats een menselijke God 
is. Het oneindige Al, het eeuwige Zijn is 
concreet aanwezig in gewone mensen. God 
is geen hocus pocus, die als een mach-
tige tovenaar rechtstreeks ingrijpt in onze 
maatschappij. Hij is juist het tegenover-
gestelde: aanwezig in het menselijke in-
nerlijk. Sterker nog in datgene waarin de 
mens het meest kwetsbaar is: in zijn ge-
boorte en in zijn dood…Je kunt dit zien als 
armoedig, zoetsappig, goed voor kinderen. 
Toch kan ik er voor kiezen om erdoor ge-
raakt te worden. Ik kan er wat langer bij 
blijven staan, de figuren in me opnemen, 
mijn eenentwintigste-eeuwse hardheid la-
ten verzachten tot een gevoel van warmte 
en eenvoud. En te beseffen: dit is de golf-
lengte van God. Zo wil Hij zijn: eenvoudig, 
warm, betrokken, aanwezig…’ En zo blijft 
er hoop.

En wat reikt Rondom Johannes van de 
Parochie H. Johannes XXIII Beuningen 
ons aan? Ook een sprankje hoop? ‘Een 

goed antwoord op de vraag hoe wij op ge-
zonde wijze toekomstgericht kunnen leven, 
vinden we in het Lucas-evangelie: Maria 
bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze bij zichzelf. (Lucas 2,19) 
Temidden van alle hectiek rondom de ge-
boorte van haar zoon maakt zij opvallend 
genoeg pas op de plaats, laat zich niet gek 
maken en meeslepen en overweegt in alle 
rust wat haar overkomen is en tracht zich-
zelf en de toekomst van haar en haar zoon 
toe te vertrouwen aan God…’ Vertrouwen 
verricht wonderen.

Mooi Meegenomen van de Norbertijnen-
parochie Heikant Quirijnstok Tilburg 
brengt een verhaal over de bevrijding van 
Tilburg en de geschiedenis van Peerke 
Donders. ‘Peerke werd in 1809 in de Hei-
kant geboren. Hij werd priester, vertrok 
naar Suriname om aldaar uiteindelijk 
zich totaal in te zetten voor de melaatsen 
in Batavia aan de Coppenamerivier. Tot 
aan zijn overlijden toe in 1887. Het drong 
uiteindelijk ook tot de Nederlandse katho-
lieken door hoe zegenrijk hij was geweest 
voor de leprozen… Gevolg? Eerst kwam er 
een gedenkteken en later een kapel in de 
Heikant. In 1924 werd er voor het eerst een 
bedevaart gehouden naar deze bijzondere 
plek, in de volksmond al gauw omgedoopt 
tot het heiligdom aan de Heikant. Op 27 
oktober 1944 vierden de gelovigen rond de 
Schans en van ver daarbuiten de geboorte-
dag van de Apostel der Melaatsen uitgere-
kend op de dag waarop de Duitsers werden 
verjaagd door de Schotten en de Prinses 
Irene Brigade. Dat kon geen toeval zijn! 

Peerke had daarboven iets weten te bekok-
stoven…’ Hoe dan ook: ze waren bevrijd. 
Met zicht op een hoopvolle toekomst.

En welk hoopvol bericht lezen we in Op 
de Hoogte van Stadsklooster Mariken 
Nijmegen sinds 1 december de nieuwe 
naam voor het Augustijns Centrum Bos-
kapel Nijmegen. ‘Het betekent de afron-
ding van een lang proces. Een proces waar-
in opnieuw gehoor gegeven wordt aan de 
oproep van Augustinus: trek steeds verder. 
We trekken verder door te pionieren en 
ons naar buiten te richten. We zijn Stads-
klooster Mariken, maar we zijn er nog 
niet. We gaan aan de slag, zowel intern 
als extern… Vanaf het begin hebben we, 
bestuur en kloosterraad naar elkaar uit-
gesproken dat de gemeenschap het hart en 
de ziel is van Stadsklooster Mariken. Wat 
is er mooier dan het brandend hart te zijn 
van Stadsklooster Mariken en dan ook nog 
de ziel…’ Een uitdaging, die vraagt om ge-
loof, liefde en zeker ook hoop.

Solidair, de Uitgave van de Streekparo-
chie ’t Eikske Landgraaf geeft een be-
schouwing over Mens-Zijn. ‘We zijn het 
allemaal: MENS. Eenmaal geboren, vroeg 
of laat. Nu allemaal op weg op deze aar-
de…? Ja, om wat? Wat staat ons te doen? 
Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Is er wel 
een weg of blijken er vele wegen te zijn die 
we bewandelen? Als onze wegen elkaar 
kruisen, wat doen we dan? Wandelen we 
alleen verder of soms samen? Er is lief en 
leed op onze weg. Met welke vreugde of 
last loopt u uw levensweg? Delen wij op 
onze levensweg of niet? Houden wij het 
leefbaar? Veilig? Betrouwbaar? Hoe houden 
we hoop? Hoop op wat? Hoop opdat het 
ons goed zal gaan? Hoop voor ons alleen of 
voor ons allen als mens op deze aarde?...’ 
Mooie vragen. Met mooie antwoorden, die 
ons helpen op onze levensweg? Dan wordt 
2020 hoopvol.
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Hoe anders is dat met onze eigen dierbare 
doden. Onuitwisbare indrukken van wie 
ze waren, hoe zeer we ze missen. Verdriet 
delen, herinneringen vasthouden, dat wil-
len we. Bidprentjes. Bijna een begrip uit 
een rariteitenkabinet. Ze nemen gestaag 
in aantal toe. Al zal Facebook of Insta-
gram die rol overnemen; ik koester ze als 
een kostbaar kleinood. 

Nabestaande
Het woord ‘nabestaande’ zou mijn woord 
mogen zijn voor 2019. Voor mij heeft het 
een nieuwe klank gekregen. Niet omdat 
het trendy is. Misschien omdat de MH17 
ramp niet van de buis is weggeweest. Mis-
schien ook door de vele slachtoffers van 
oorlog en geweld, met nabestaanden in 
alle delen van de wereld. Is het wel een 
woord, een begrip, uitsluitend van de gro-
te getallen? Ik vraag het mij af. In de af-
gelopen twaalf maanden kreeg ik vijf keer 
een verzoek om ‘nabestaanden’ uit mijn 
eigen kring toe te spreken. 
Een keer heb ik er van afgezien, omdat ik 
mij geen nabestaande voelde. Wel wonend 
dicht in de buurt, maar handel en wandel 
van de betreurde dode waren voor mij na-
genoeg onbekend. Moet na-bestaan niet 
samengaan met enige emotie, met een ge-
voel van persoonlijk verlies?

Toespraak 
Op mijn computer bewaar ik teksten die 
vaak met de feestelijke kant van het leven, 
maar regelmatig ook met de dood van 

doen hebben. Het is altijd weer een klus. 
‘Je hebt het mooi gezegd’ hoor je dan en 
toegegeven, je haalt daar enige voldoening 
uit. Toch is het geen kwestie van knippen 
en plakken, zoals mijn zoon suggereerde, 
toen hij mij hoorde zuchten bij de zoveel-
ste poging. 
Ik ontdek dat geen enkele standaardtekst 
voldoet. En altijd weer bekruipt mij het 
gevoel dat ik te weinig weet; te veel de 
buitenkant benoem. Het besef dat ik zo-
veel kansen liet liggen; zoveel vragen ble-
ven ongesteld om iemand echt te kennen. 
Zelfs bij mijn familie overkomt mij dat.
Ik heb bewondering voor pastores die be-
roepshalve op afstand staan en geen keus 
hebben. Ik begrijp de kant en klaar-boek-
jes waar je mag invullen hij/zij of waarin 
tal van gebeden zijn voorgegeven. Het is 
een vak, en toch mag het dat niet worden. 
Ik ben geen professional en wil dat ook 
niet zijn.

Geloof
Ik hoop nog steeds dat het niet uitsluitend 
een lofzang is, goed van taal, die mensen 
mij toevertrouwen, maar dat het ook gaat 
om iets wat ze wel willen horen, maar 
zelf niet meer gezegd krijgen. Dood is zo 
verschrikkelijk dood als er geen geloof 
aan te pas komt, anders dan voortleven in 
de kinderen of in alle goeds dat de overle-
dene heeft gedaan.
Geloof raakt aan een taboe, maar is zelfs 
dat niet meer. Het is als gespreksonder-
werp volkomen uit. Hooguit bestaat het 

nog in de kritische kanttekeningen t.a.v. 
de kerk en haar bedienaren. Intussen 
steken nieuwe rituelen de kop op. Joris’ 
kerstboom verrijst op menige plaats in het 
land. Gedenken, dat willen we. Herinne-
ringen levend houden. Verdriet wordt een 
publieke zaak. De eigenlijke geloofsin-
houd, als die er al is, is hoogst privé.

Overtuiging
Zou jij iets willen zeggen? Dat ‘iets’, zo 
algemeen gesteld, kost veel hoofdbrekens. 
Een inschatting maken van wat gezegd 
kan worden. Het is geen sinecure. Ik weet 
vaak niet hoe de gevoeligheid ligt in ge-
loofszaken Een ‘In memoriam’ met een 
religieus tintje is meestal het hoogst haal-
bare. Bovendien is het mijn ervaring dat je 
bij elke uitvaart, zeker waar religie een rol 
speelt, als spreker ook zelf in het geding 
bent. Hoe authentiek wil, mag je zijn. Wat 
is er op het scherp van de snede over van 
het eigen kwetsbare geloof? 
Er zijn predikanten die het lukt buiten 
spel te blijven, die via een parabel of 
anekdote een boodschap brengen, op ie-
dereen toepasbaar, waar je je geen buil 
aan valt. Met overtuiging iets brengen 
waar je zelf buiten staat, hoe doe je dat? 

Sfeer
De ervaringen waar ik dit jaar op terugzie 
waren heel divers. Veel werd bepaald door 
plaats van samenkomst. Het steriele cre-
matorium, met beeld en muziek; de intie-
me protestantse kerk, een mooi historisch 
gebouw met spreekgestoelte en trapjes; de 
dorpse katholieke kerk met haar eigen ri-
tueel van wierook en kaarsen en dan nog 
die luxe zaal, prachtig gelegen in een na-
tuurgebied, veel artisticiteit, een overdaad 
aan bloemen en glas.
Schrijnend verdriet was er bij alle vier, 
daarover geen misverstand. Toch zijn de 
troostwoorden die er kunnen klinken ver-
schillend van sfeer. De ambiance doet mee 
in wat het publiek aankan of geeft rich-
ting aan wat verwacht mag worden. Het is 
als dansen op een koord. 

Hoop
Hoe en waar dan ook, het blijft een wor-
steling om in kort bestek, recht te doen 
aan het volle leven van de persoon waar-
van je houdt, en tegelijk iets uit te druk-
ken van het mysterie dat leeft in ieder van 
ons. Als de weg van de kerkelijke bedie-
naar is geblokkeerd, door welke oorzaak 
dan ook, dan moet er in mijn beleving ie-
mand zijn, om woorden te geven aan iets 
dat groter is dan wij zelf. Al is het slechts 
dat sprankje hoop dat reikt over de grens 
van ruimte en tijd, waar ziekte niet be-
staat en dood niet meer zal zijn. 
Een troostend perspectief. Er is moed voor 
nodig.

Ode aan de doden
Ria Schoenmakers van Osch

Rond de jaarwisseling komen ze langs; bekende namen die het tijdelijke met 
het eeuwige hebben verwisseld. Sommigen al weer ver weggezakt in het ge-
heugen, anderen nog helder voor de geest. Doris Day uit een ver Hollywood-
verleden. Ella Vogelaar met de prachtwijken en Martine Bijl met de groente 
van Hak. Gereduceerd tot functie, tot rol in de samenleving.
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’’
Aanhaling-
Steken’’

Berberse spreekwoorden
uit Kabylië (Algerije ) over  vogels en insekten, vertaald door Piet Reesink 

Het radioprogramma Vroege Vogels op NPO radio1 deed vanwege de zachte winter een oproep aan luisteraars foto’s te sturen 

onder de titel: ‘waar blijft de winter’. (© Foto: Liesbeth de Moor) 

Vogels
Het kleine vogeltje in het nest 
voedt zijn vader.            
                                                                                
Uitleg: In normale omstan-
digheden voeden vader en 
moeder vogel hun jong. In dit 
spreekwoord worden de rollen 
omgedraaid. Het wordt gezegd 
van kinderen die eigenwijs 
zijn en hun ouders of opvoe-
ders de les willen lezen.

Takje voor takje bouwt de vogel 
zijn nest. 

Uitleg: Alleen stap voor stap 
kun je iets leren of goed op-
bouwen. Grote werken vragen 
tijd en geduld. Denk maar aan 
‘Keulen en Aken zijn niet in 
één dag gebouwd.’  
                                                                        
Kip en patrijs
De patrijs is een slimme vo-
gel. Alleen de handigste dief 
kan onder een broedende pa-
trijs eieren weghalen zonder 
dat deze dit merkt. Maar de 
patrijs is ook voor de Berbers 
een mooie vogel vanwege de 
kleuren en de manier waarop 
ze loopt. Ze roept het beeld 
op van een mooie vrouw. Veel 
vrouwen dragen dan ook de 

naam van de patrijs : ‘Sekkoe-
ra’ (Berbers) of ‘Hadjila’ (Ara-
bisch). Zoals vroeger bij ons 
hebben mannen en vrouwen 
in het gezin en de maatschap-
pij verschillende, eigen taken. 
De twee volgende spreek-
woorden zijn hier duidelijk 
over.

Wie probeert te lopen als een 
patrijs, kan zelfs niet meer lo-
pen als een kip.                                           

Uitleg: Wie zich aanstelt door 
zich beter of mooier voor te 
doen dan hij is, kan niet meer 
gewoon zichzelf zijn.

Als een kip kraait, staat haar 
wat te wachten.                                                                                              

Uitleg: Vrouwen moeten geen 
taken of rollen overnemen van 
de man. 

De vlieg
Als de mond dicht is, kunnen 
de vliegen niet naar binnen.                                                                         

Uitleg: Een slecht gebruik van 
de tong levert vaak ruzie en 
narigheid op. Spreken is zilver 
maar zwijgen is goud.

De bij
De bij is zwart, de aasgier wit.
Uitleg: De bij mag dan ge-
deeltelijk zwart zijn, maar hij 
werkt hard en produceert ho-
ning.  Daarentegen heeft de 
aasgier mooie veren maar lijkt 
minder hard te werken. Hij 
voedt zijn jongen met dode 
dieren. (De islam beschouwt 
dode dieren als onrein.)

De mier
De mier kan niet alleen le-
ven. Iemand uit Noord-Afrika 
heeft zijn dorp en zijn familie 
nodig. De eer van de familie, 
de verplichtingen jegens ou-
ders, broers en zussen wegen 
zwaarder dan in Nederland. 

Hij loopt als een vliegende 
mier, verdwaald in het bos.                                                                          

Uitleg: Dit spreekwoord wordt 
als een vervloeking gebruikt 
tegen iemand die zijn dorp of 
land verlaten heeft om niet 
meer terug te keren. De fami-
lie moet bij elkaar blijven en 
voor elkaar opkomen.

Nico Smit

* ‘Wie snel wil gaan, moet 
alleen lopen. Wie ver wil 
komen, moet samen met 
anderen gaan.’
Afrikaans spreekwoord

* ‘Men hoeft niet te slagen 
om te ondernemen, noch 
te hopen om te volharden.’
Willem van Oranje

* ‘Zij wie onrecht gedaan 
wordt, zijn minder te be-
klagen dan zij die onrecht 
doen.’
Socrates

* ‘Mens, leer dansen, an-
ders kunnen de engelen in 
de hemel niets met je be-
ginnen.’
Augustinus

* ‘God geeft eerder gehoor 
aan de Vox Populi dan aan 
deftige praat.’
Paul Spapens

* ‘Sterven is het uitdoven 
van een lamp, niet de ver-
nietiging van het licht.’
Rabindranath Tagore

* ‘Er heerst helemaal geen 
tekort aan brood; men 
moet alleen ruimte maken 
aan tafel.’
Annette Merz

* ‘Veiligheidsbeleid moet 
op recht en gerechtigheid 
gegrondvest zijn, niet op 
onverzoenlijkheid.’
Beatrice de Graaf

* ‘Ethiek gaat over za-
ken die veranderlijk zijn 
en niet exact te bepalen. 
Ethiek is geen wiskunde of 
logica.’
Aristoteles

* ‘Liefde is geen verbod, 
maar een gebod.’
Thomas Quartier

* ‘Hartstocht voor gerech-
tigheid en vrede is heilige 
Geest.’
Huub Oosterhuis


