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De Roerom heeft een bestand van trouwe 
abonnees: in veel gevallen tot de dood ons 
scheidt. Nieuwe abonnees maken in aantal niet 
goed wat we door overlijden aan lezers verliezen. 
Met de Coronacrisis ging dat proces ook bij 
ons onverwacht in sneltreinvaart. Op eerste 
plaats voelen wij met de eenzaamheid mee van 
degenen die de arm van hun naasten om hun 
schouders hebben moeten missen vanwege de 
angst voor nog meer besmettingen. 

De Roerom wordt gemaakt door onbezoldigde 
vrijwilligers. Alleen hoofdredacteur, vormgever 
en het productiebedrijf krijgen een vergoeding. 
Minder abonnees is minder inkomen terwijl 
de kosten niet evenredig verminderen. Om in 
de hectiek van de coronacrisis de exploitatie 
van de 35ste jaargang op tijd rond te krijgen is 
een kleine verhoging van de abonnementsprijs 
noodzakelijk. We konden helaas niet anders dan 
dit achteraf aan u te melden. 
We zijn de donateurs dankbaar die ons extra 
hebben gesteund en we zijn verheugd dat ook 

de vele supporters uit ordes en congregaties ons 
trouw zijn gebleven. 

Met onze hoofdredacteur Liesbeth de Moor en 
nieuwe vormgever Michel Dankers beginnen 
we vol vertrouwen aan de 35e jaargang, die een 
nieuw gezicht krijgt. 

Last but not least bedanken wij daarom hier 
namens de redactie en medewerkers van 
harte Ad van Beurden die 34 jaar lang stond 
voor de vormgeving van De Roerom voor al 
zijn jarenlange werk en inspanning. Ad is niet 
helemaal weg. Hij zal betrokken blijven bij 
de distributie van ons magazine. In bestuur 
van de Stichting De Roerom heeft Peter 
van Overbruggen de functie van secretaris 
ingenomen. Hij is de opvolger van Nico Smit, aan 
wie we veel dank verschuldigd zijn voor diens 
jarenlange inzet en betrokkenheid, ook in de 
redactie.

Henk Peters,
voorzitter Stichtingsbestuur De Roerom

Van het bestuur

Hoe het komt, weet ik niet. Ik heb het idee dat groe-
pen mensen elkaar steeds vaker en steeds harder 
veroordelen. Dat we met steeds grotere woorden el-
kaar de maat nemen. En dat harder roepen ook een 
groter gelijk betekent. Waarbij enige nuance niet mo-
gelijk is. Je deugt of je deugt niet. Voor het kleinste 
‘vergrijp’ eisen we de zwaarste straf en de hoogste 
boom. Tenminste als het mensen uit een ander kamp 
betreft. Voor mensen uit de eigen groep zijn we stuk-
ken milder. 
De mens zit vreemd in elkaar. Wie de wereld van de 
sociale media een beetje kent, weet hoe het zit.  
Op Twitter en op Facebook zie en hoor je vooral me-
ningen waar je het roerend mee eens bent. Door in-
gewikkelde algoritmen bereiken mensen met een 
redelijke maar tegenovergestelde mening je niet. En 
mocht er per ongeluk toch eentje doorsijpelen? Dan 
blokkeer of ontvolk je de afzender en heb je er geen 
last meer van. Zo blijven de sociale media leuk en in-
teressant en krijg je het idee dat je wel gelijk moet 
hebben. En dat de ander wel fout moet zijn. Iedereen 
in je digitale bubbel vindt dat tenslotte ook. 

Helaas beginnen de mores van het internet ook in de 
echte wereld ingang te vinden. Ook daar proberen 
groepen mensen elkaar meer en meer de maat te ne-
men en te veroordelen. Luisteren wordt steeds moei-
lijker. En dat is gevaarlijk. Niet voor niets zegt 

de Vlaamse hoogleraar Rik Torfs dat het criminalise-
ren van elkaars mening levensgevaarlijk is voor het 
democratisch proces. Steeds vaker staan mensen 
met verschillende meningen elkaar letterlijk naar het 
leven onder het motto: “Zij -de anderen- maken het 
er zelf naar. Want ze hebben het slecht voor met de 
mensen.” Om dit fenomeen te duiden geven traditio-
nele media een podium aan mensen die in de ogen 
van de overgrote meerderheid totale wartaal uitslaan. 
Het is de vraag of, wanneer het regent, het een taak 
van journalisten is om mensen aan het woord te la-
ten die de regen glashard ontkennen. Vriendelijk naar 
buiten wijzen zou voldoende moeten zijn. Hoe het 
wel moet weten we nog niet. Maar na het lezen van 
de zaterdagkrant moet ik denken aan de woorden 
van Gerard Reve: 

“Zuster Immaculata die al vierendertig jaar
oude mensen wast, in bed verschoont, 
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet ‘s avonds reeds zijn smoel op de teevee.
Toch goed dat er een God is.”

René Peters historicus, docent, tweede kamerlid voor het CDA, 
vader van een dochter. Hij schrijft hier over wat hem 

persoonlijk bezig houdt.

Kom uit je bubbel
DOOR RENÉ PETERS
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Hoofdredacteur
LIESBETH DE MOOR

INHOUD

NIEUW

Voor u ligt het gloednieuwe septembernummer. 

Na 34 jaar heeft De Roerom een ander gezicht. De in-
houd blijft, is meer bij de tijd gebracht én u ziet een paar 
nieuwe namen. 

‘Het is weer voorbij die mooie zomer,’ elk jaar komt het 
lied van Gerard Cox wel weer langs, de herfst zit in de 
lucht! Vroeger betekende deze periode het begin van 
een nieuw schooljaar: verse schriften, nieuwe pennen en 
een etui. Tegenwoordig een nieuwe laptop. Een gevoel 
van nieuwe kansen en ontmoetingen. Op dat gevoel ho-
pen wij ook in de Roerom! 

We leven inmiddels na die hele droge warme zomer een 
half jaar met het coronavirus.  
Een periode die vraagt om herbezinning: het is best een 
ingewikkelde en onzekere tijd.
Theoloog Erik Borgman probeert God op het spoor te 
komen in deze crisis, en vraagt zich af wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. 
We lezen hoe verstandelijk beperkten de lockdownperi-
ode ervaren hebben. Zij vormen een vergeten groep. En 
Mirjam van Noord (19) vertelt hoe zij als tweedejaars stu-
dent dit ongewisse jaar begint en hoe haar geloof haar 
soms wel en soms niet helpt. De komende maanden 
vindt u haar vaste bijdrage op ‘de Achterpagina’.  

En we kijken verder. In alle verhalen komt naar voren 
hoe mensen in het leven staan, welke keuzes ze maken. 
Hoe kijken we om naar anderen? 
Oud wijkagent Jan Schoenmaker werkte maar liefst 
twintig jaar met prostituees en junks rond de Tippelzone 
in Utrecht. Mede dankzij hem kregen de vrouwen een 
beter bestaan en konden veertig van hen ander werk 
gaan doen. 

Tim Schilling vertelt over zijn inspirerende werk met zijn 
collega’s in het klooster.
Geestelijk verzorger Harry Tacken zal vanaf nu om de 
maand berichten over zijn werk en ontmoetingen in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis in den Bosch. 
Schoonheid en troost vindt u in dit nummer ondermeer 
op de middenpagina’s: de prachtige kunstwerken van 
Marianne Schellekens en de teksten van Helma Michiel-
sen. 

Veel inspiratie en lees- en kijkplezier! 

Kijk ook op www.deRoerom.nl 
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Wijkagent Jan Schoenmaker(70), afkomstig 
uit een streng West-Fries katholiek milieu 
voelde er aanvankelijk niets voor om te gaan 
werken met prostituees en drugscriminelen. 
Maar toen hij eenmaal begon, was er geen 
weg meer terug. Hij werd gegrepen door 
het werk en merkte dat hij iets voor de 
vrouwen kon betekenen. Mensenhandel, 
moord, drugs, het komt allemaal voor in 
zijn boek "De wijkagent, twintig jaar op de 
tippelzone". Hij kijkt terug op zijn werk en 
vertelt over het geloof dat hij op straat vindt 
en niet in de kerk.  

De helft van zijn werkende leven als 
wijkagent in Utrecht was Schoenmaker kwijt 
aan de tippelzone. Het bracht hem meer 
levenswijsheid dan hij ooit voor mogelijk 
hield. Zo werd de man die opgroeide in een 
streng katholiek gezin op het platteland 
in Noord-Holland ervaringsdeskundige op 
het gebied van prostitutie. ‘Wist jij dat een 
op de drie mannen weleens een prostituee 
bezoekt?’ Hoewel hij al tien jaar weg is steekt 
hij niet onder stoelen of banken wat hij vindt. 
Dat diezelfde tippelzone 1 juli volgend jaar 
waarschijnlijk sluit vindt hij een slecht idee. 
‘Prostitutie moet je niet verbieden maar 
regelen’, betoogt Schoenmaker. ‘Sluiting is 
korte termijn denken. In dit gebied is zoveel 
moeite gestoken. “Het beleid in Utrecht is een 
voorbeeld geweest voor Nederland en zelfs 
voor Europa. Groningen, Keulen volgden de 
Utrechtse werkwijze. Dat zit hem in de goede 
samenwerking tussen de politie, de GGD, de 
zorg en de gemeente. Alle mensenhandel werd 
uitgebannen.’

De tippelzone is na de eerste coronaperiode 
sinds juli weer open. Overdag valt dat niet erg 
op. Mensen komen er voorbij op weg naar de 
bouwmarkt. Als je er wat later op de dag komt, 
zie je de vrouwen staan. Of lopen. Alles afgezet 
met een groene schutting,

Het lijkt mij een heel nare plek om te 
werken. 
‘Er zit een smet op prostitutie. Maar als ik 
moet kiezen tussen verbieden en onder 
toezicht legaliseren, kies ik voor legaliseren. 
Vroeger werden de prostituees opgejaagd 
van de ene naar de andere plek. Daardoor 
was er veel criminaliteit. Maar de laatste jaren 
was het wijkje bij de tippelzone veiliger dan 
sommige andere wijken. Dat hebben we voor 
elkaar gekregen door steeds aanwezig te 
zijn. Ik was dan in uniform en we traden op 
met zijn tweeën. Als een prostituee of klant 
wilde parkeren in de woonwijk, stak ik daar 

“Het geloof 
vind ik op straat, 
niet in de kerk.”
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een stokje voor. We waren duidelijk, warm én 
hard als het moest. Ik kreeg veel steun van 
collega’s. Daarnaast organiseerden we thema-
avonden, we lieten dan een prostituee of 
transseksueel vertellen om collega’s te laten 
zien: het zijn onze medemensen. Het is geen 
uitschot, je moet de meiden behandelen zoals 
jij behandeld wil worden. Als de wereld was 
zoals in mijn tijd op de tippelzone, leefden we 
in een veilige wereld. Er was vertrouwen en 
solidariteit.’

U bent al tien jaar weg, toch geeft u uw 
gegevens niet. Is het gevaarlijk werk? Stond 
er een prijs op uw hoofd?
‘Dat is best ingrijpend, drugshandelaren en 
mensenhandelaren hebben last van je. Ik heb 
een grote witte baard en ben herkenbaar. 
Ik fiets graag, dus ik was kwetsbaar. Ik heb 
meerdere malen begeleiding gehad. Van 
jongens op een brommer.’

Ze zagen u als bedreiging voor hun handel. 
‘Ja. Je weet niet hoeveel geld er omgaat in die 
wereld, er waren prostituees die hadden zes 
klanten per uur. Dat acht uur op een dag.’ 

Meent u dat nou? Er is toch geen vrouw die 
dat wil of opbrengt? 
‘Als je verslaafd bent aan geld, is het noodzaak. 
Hier was het dan nog veilig en hadden ze ons 
als steun. Ze beschouwden ons als vrienden, 
niet hun vijand. Er was controle.’’  

Zijn deze vrouwen altijd verslaafd?
‘Vaak wel. Sommigen niet; die kiezen ervoor 
om bij te verdienen. Dat is ergens goed, de 
vrouwen voeden elkaar zo ook een beetje op, 
al zijn de werelden ook gescheiden. Er zijn 
ook transseksuelen en ook soms mannen. Ik 
veroordeel de vrouwen zelf niet. We hadden 
een klik met elkaar. Ze vertelden mij alles, ik 
was een vaderfiguur voor ze. Ik ging gerust 
mee naar het ziekenhuis en zocht ze op als 
ze vastzaten. Sommigen hebben een incest-
verleden, en stoppen het weg door drugs. 
Iedereen heeft een verhaal.’

Waarom vindt u dit werk zo fantastisch, 
ondanks die nare aspecten? 
‘Ik kreeg steeds meer grip op de meiden. 
Veertig van hen hebben de weg naar gewoon 
werk gevonden en zijn uit de prostitutie 
gegaan. Belangrijk: ik ben geen partij, die hele 
prostitutie interesseert me niet. En ik vind 
het belangrijk om de zwakke doelgroep te 
helpen. Ja dat heeft zeker met mijn katholieke 
achtergrond te maken.’ 

Legt u dat eens uit? 
‘Wat ik mooi vind: opkomen voor de 
zwakkeren. Ik ben de zesde in het gezin van 
acht, mijn moeder overleed toen ik acht was. 
Het was vechten om aandacht met een vader 
en vijf broers en zussen boven me. Maar we 
hadden een hechte band, kwamen op voor 
elkaar. Daarnaast waren er buren, ooms en 
tantes die ook op ons letten; - It takes a village 
to raise a child - we waren saamhorig én 
tolerant. Wij zijn op zijn West-Fries: ‘kort voor 
de kop’. Dat betekent: we zijn duidelijk. Onze 
opvoeding was streng maar rechtvaardig. Het 
was geen gezellig warm katholicisme; het was 
bidden vóór en na het eten met de knieën 
op de kokosmat. Ik mocht het woord ‘bil’ niet 
zeggen, dan kreeg ik al een draai om mijn oren 
en aan het avondgebed kwam geen eind. Maar 
bij de eerste communie kreeg je enorm de 
aandacht in die grote familie, dat was mooi! 
Door het overlijden van mijn moeder ging ik 
twijfelen, ik beschouw me nu als gelovig, maar 
dat geloof vind ik op straat, niet in de kerk.’ 

Wat voor mensbeeld hebt u? 
‘Een bepaalde groep mannen doet dingen 
die ik verwerp.  Er zijn er die menen dat je een 
ander mens tot je bezit kunt maken. Ik geloof 
in gelijkheid en respect voor elkaar: man en 
vrouw. Ik kan er niet tegen als er iets gebeurt 
met kinderen, dan ontplof ik. 
Ik maakte bijvoorbeeld mee dat ouders met 
een heel kinderpartijtje in de auto kwamen 
kijken bij de tippelzone. Kinderen tussen 7 
en 12 jaar, ze kwamen uit een slechte wijk uit 
Den Bosch. Het erge is nog dat de ouders van 
die kinderen het goed vonden. Er waren twee 
volwassen begeleiders bij. We hebben alle 
kinderen meegenomen naar het bureau maar 
uiteindelijk zijn hun ouders verantwoordelijk. 
En ik heb een keer meegemaakt dat er een 
baby op de achterbank zat en even was 
achtergelaten.’ (Het kind moest later naar een 
pleeggezin, red.-)

Wat herinnert u zich als een mooi moment? 
‘Ik ontving een kerstpakket van de plaatselijke 
bouwmarkt, maar een cadeau aannemen 
vond ik niet juist. We besloten het te geven 
aan Patricia, een prostituee met een vaste plek. 
Ze was ontzettend dankbaar en het ging met 
haar de goede kant op. Later is ze toch ernstig 
teruggevallen. Ze zat weer in de handel, ze 
had gestolen bij de gezamenlijke huiskamer, 
ze kreeg er twee, drie jaar voor. Ik heb ervoor 
gezorgd dat ze stevig aangepakt werd. Ik 
bezocht haar in de gevangenis om te kijken 
hoe het ging, dan zei ik: “Je hebt je moeder wat 

beloofd.” Nadat ze uit de gevangenis gekomen 
was en had kunnen nadenken, ging het wél 
goed. Ze heeft nu al weer een tijd een gewone 
baan. Het is elke keer weer maatwerk leveren 
en soms moet je boos worden.’ 

Kunt u de periode loslaten?
‘Mijn vrouw en ik hebben al die jaren apart 
boodschappen gedaan. Mijn vrouw heeft mij 
altijd gesteund. Een collega van mij had PTSS. Ik 
kan het wel van mij afzetten en loslaten. En het 
helpt dat ik het verhaal opschrijf. Maar ik blijf 
altijd alert, ook nu nog.’ 

En nu is er een boek
Ik heb er drie jaar over gedaan. Samensteller 
Bert Muns deed het naast zijn werk. Het was 
een karwei, maar ben tevreden over het 
resultaat.’ 

DOOR LIESBETH DE MOOR

Uitgeverij Ambo Anthos.  
Prijs € 21,99 

ISBN 978 90 2635 044 3 
• nur 320 

• omslagontwerp Studio Jan de Boer 
• verschijnt ook als e-book

 
Jan Schoenmaker werkte bijna veertig 

jaar bij de politie, waarvan twintig op de 
Utrechtse tippelzone. Bert Muns is tekst- en 
scriptschrijver en publiceerde verschillende 
politieromans, een literaire thriller en hij is 

ghostwriter van diverse biografieën.
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DOOR BROEDER JAN HEUFT WP

Bericht vanuit Algiers 

Met brood uit de vuilnisbak in leven blijven… 

Emmanuel Levinas 1906 - † 1995 (Foto: Bracha Ettinger)

Gewoon doorleven. Da’s makkelijker gezegd 
dan gedaan. Op 12 maart sloten we de deuren 
van ons steunpunt voor gehandicapten, 
migranten en vluchtelingen in het centrum 
van Algiers. De scholen gingen op slot, onze 
vijfendertig vluchtelingenkinderen moesten 
zich vermaken met hun ouders, broertjes en 
zusjes in hun huis, vaak niet meer dan een 
krot. De illegaal werkende vaders raakten 
zonder inkomen omdat het werk op de grote 
bouwplaatsen stopte. De moeders, vaak 
werkzaam als goedkope poetsvrouw, kwamen 
de deur niet uit. Met wat spaghetti konden 
migrantengezinnen zich in leven houden. 

De gratis ziekenhuizen liepen over en 
behandelden zo veel mogelijk patiënten met 
een mogelijke corona-infectie. Medische 
zaken zoals een bevalling of kanker werden 
uitgesteld. Bij uiterste nood konden mensen 
naar een particuliere arts of ziekenhuis maar 
dat is voor de meeste mensen onbetaalbaar. 
Daarom deden ze vaak een beroep op 
ons. Bijkomend probleem was dat er geen 
openbaar vervoer of taxi’s meer reden. De 
enige oplossing: een niet officiële taxi te 
nemen, heen en terug, maar ook daarvoor 
moest je diep in de portemonnee tasten! Vijf 
keer per dag schalde de luidspreker van de 
moskee voor gebed. Bidden moest thuis, voor 
wie althans een eigen huis bezat. De moskee 
was voor onbepaalde tijd op slot, net als de 
schaars aanwezige kerken.
We voelden ons aanvankelijk moedeloos. Het 
dagelijks leven werd praktisch onmogelijk, 
zelfs het kerkelijk leven was volledig 
ontwricht. “Wie niet zelf de mis kan opdragen, 
moet het zelf maar uitzoeken met Onze Lieve 
Heer”. Gelukkig was er altijd nog de televisie 
en de online-uitzending.

Het gewone leven?
Eind april, begin mei kwamen we wat tot 
onszelf. Met de geweldige inzet van vele 
artsen, zorgverleners, vuilnisophalers en 
ordehandhavers probeerden we de draad 
van het gewone leven weer op te pakken! Al 
ontdekten we dat dat gewone leven niet meer 
bestond. Het  was roeien met de riemen die 
we hadden. 
Op 1 juni openden we de deuren weer, 
ondanks besmettingsgevaar. Het personeel 

moest met “zwartrijders” van huis naar werk 
zien te komen. Voor onze gehandicapten, 
migranten en vluchtelingen was het moeilijk 
om naar onze locatie te komen vanwege de 
extra vervoerskosten. Met mondkapjes, op 
afstand en met bleekwater om te ontsmetten, 
nam ieder zijn taak weer op, tot grote vreugde 
van velen. Iedere avond keken we kritisch 
naar de stand van zaken over het coronavirus 
op de Algerijnse televisie. Jammer genoeg 
is het beeld op het ogenblik zeker niet 
bemoedigend.

Doof
Voor de doven was onze herstart een fijn 
moment. We konden weer met elkaar praten 
via gebarentaal! Wie doof is en opgesloten 
thuis zit, voelt zich beperkt en dat geeft stress. 
Gelukkig biedt internet een uitstekende 
oplossing.
Nu zijn er voortdurende spanningen; er is 
gebrek aan inkomen, krotwoningen zijn te 
klein, hygiëne en sanitaire voorzieningen 
ontbreken. De politie kan elk moment 
binnenvallen om illegaal verblijf te 
controleren. Soms worden illegalen op 
transport gesteld en bijvoorbeeld 2000 
kilometer zuidelijker over de grens gezet. 
Het zijn vooral gevluchte vrouwen, vaak met 
een kind op de rug of aan de hand, die hun 
verhaal komen doen. Ze vragen aandacht, 
medische hulp maar ook komen ze voor 
luiers, babymelk, kleren, en financiële hulp. 
We geven extra aandacht aan verkrachte 
vrouwen. Voor mannen zonder werk is het een 
moeilijke tijd, ook vanwege het coronagevaar. 

Leven op de breuklijnen van de 
samenleving, zonder bestaansrecht, zonder 
verblijfsvergunning, iedere dag weer 
opnieuw gearresteerd kunnen worden, is 
een voortdurende strijd om mens te blijven 
in alle waardigheid! In deze coronatijd 
waarin de samenleving vooral bezig is met 
zichzelf, beperkt is door regels om niet 
besmet te geraken, is er voor de zwaksten; 
gehandicapten, migranten en vluchtelingen, 
maar weinig plaats. 
We kennen de veel getoonde TV-spot van 
de NPO: “Laten we wat meer naar elkaar 
omkijken.” Dat is het, wat ik u en mijzelf van 
harte aanbeveel.

Pater Jan Heuft vertrekt in 1969 als jonge 
man naar Algerije. Hij wordt er hoofd 
van een middelbare school en geeft 
vijfentwintig jaar les aan dove jongeren. 
Ruim een halve eeuw later woont hij er nog. 
Als gepensioneerde start hij een stichting 
voor opvang van vluchtelingen die werk 
zoeken in Algerije. Ook om te voorkomen 
dat zij de oversteek maken naar Europa. 
Hij werkt zij aan zij met moslims en 
protestanten. Hoe houdt hij dat vol? Lees 
zijn verslag. 
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Klooster als werkplek

Mijn vrouw snapt niet hoe ik in het Nijmeegse 
klooster Brakkenstein kan werken. Haar eigen 
carrière heeft ze doorgebracht in ziekenhuizen 
en op de universiteit: plekken met veel men-
sen en reuring.
Maar wat is reuring? Onderdeel van mijn werk-
dag is de Eucharistieviering. Al zie je het niet 
meteen, ook daar gebeurt veel. Tijdens de vie-
ring gaat voor mij de deur open naar de diep-
te van de werkelijkheid. Je neemt actief deel 
aan Gods heilsplan. God doet iets met je, met 
heel de wereld eigenlijk. 
Na de mis drinken wij, paters en personeel, 
samen koffie in de communiteitszaal. De ge-
middelde leeftijd is hoog, ergens in de tachtig. 
Vaak neemt een gesprek een onverwachte 
en boeiende wending. Gisteren spraken we 
bijvoorbeeld over de mysticus Johannes van 
het Kruis. De dag daarvoor ging het over het 
Concilie. “Wat is een concilie?” vroeg kokkin 
Regine. Pater Ewals vertelde over kardinalen 
die worden ‘gecreëerd’: “De paus maakt iets uit 
het niets”. Waarop Regine zei: “Dat kan ik in de 
keuken ook.”

Voetbal
Het gaat ook over voetbal - helaas heeft N.E.C. 
de plek nog niet herwonnen in de eredivisie 
- maar waar anders dan in een klooster kun 
je zo goed praten over “de wederzijdse in-
woning”: over hoe God in ons woont, en wij 
in God? Die term leerde ik kennen via pater 
Harrie Verhoeven sss, de eerste Sacramentijn 
(Congregatie van het Heilig Sacrament) die ik 
heb ontmoet. In 2003 had het Centrum voor 
Parochiespiritualiteit (CPS), een instituut van 

de Sacramentijnen een vacature voor een staf-
medewerker. En zo ben ik beland in het Nij-
meegse klooster Brakkenstein, waar het CPS 
gevestigd is. 

Eucharistie
Niet gebruikelijk: een getrouwde Amerikaan, 
vader van twee kinderen, werkzaam in een 
Nederlands klooster. Maar zo gaat het vaker in 
het leven, via een omweg. In de jaren negen-
tig werd ik als seminarist van het aartsbisdom 
Seattle naar Leuven gestuurd, om theologie 
te studeren. Uiteindelijk ben ik geen priester 
geworden, maar ik zette de studie theologie 
wel door en ik kreeg na mijn promotie in 2003 
de baan bij het CPS. Collega Mirjam Spruit en 
ik werken landelijk met parochies, om ze te 
steunen in hun zending. De band met de Sa-
cramentijnen is wezenlijk voor ons werk. Het 
parochieleven moet voortkomen uit de leven-
de relatie met God en waar wordt die beter 
gevoed dan in de Eucharistie? Dat weten de 
Sacramentijnen als geen ander. De Eucharistie 
staat centraal in hun missie en communiteits-
leven. Onze deelname als medewerkers van 
het CPS aan de mis is dus zeker geen onder-
breking van ons werk, maar de werkelijke in-
spiratie van waaruit we werken. Bidden doen 
we structureel. Met zijn tweeën aan het begin 
van al onze planningsgesprekken, want als 
God de leiding niet heeft, dan zal het zeker 
misgaan. 

Voor personeel dat gewend is aan een “zake-
lijke” omgeving, kan het wennen zijn om te 
werken in het klooster. Van concurrentie, een 

DOOR TIM SCHILLING

moordend werktempo en wantrouwende ba-
zen is geen sprake. Toen Regine hier aan haar 
baan begon, zei ze: “Ik voel hier alleen maar 
liefde.” En zeker, het is een vreedzame omge-
ving. “Rustig” was het vandaag, zeg ik tegen 
mijn vrouw aan het eind van bijna elke werk-
dag. Maar dat wil niet zeggen dat de gewone 
menselijke fricties ontbreken. Vroeger at ik 
soms mee met de paters en broeders, en dan 
had je twee paters die het geregeld met el-
kaar oneens waren. De overste zocht verzoe-
ning tussen die twee, maar volgens mij is dat 
nooit honderd procent gelukt. Het geeft niks, 
want verschillen horen bij het leven, ook in 
het klooster. 

In de loop der jaren heb ik de unieke karak-
ters van de kloosterlingen leren kennen, en 
ik heb een diep respect ontwikkeld voor hun 
jaren van dienst in parochies, ziekenhuizen, 
zorginstellingen en scholen. Mooie verhalen 
hebben ze, en mooie levens. Met tranen heb ik 
afscheid genomen van velen in de afgelopen 
achttien jaar. Zij liggen nu begraven op het 
kerkhof achter het klooster. Soms loop ik naar 
hen toe en spreek ik in stilte hun namen uit. 
Ik bid dat ik recht mag doen aan hun goede 
voorbeeld, en dat ik effectief hun dienstwerk 
voort zal zetten. 
Ik voel me bevoorrecht in mijn werk. Voor mij 
is het spannend genoeg.

Tim Schilling is stafmedewerker van het 
Centrum voor Parochiespiritualiteit 

in Nijmegen.

klooster Brakkenstein
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Het uitbreken van het coronavirus 
en de getroffen maatregelen zijn 
van grote invloed op het leven van 
iedereen. Maar zeker op het leven 
van mensen met een verstandelijke 
beperking.  Onderzoekers van de 
Academische Werkplaats “Leven met 
een verstandelijke beperking“ (AWVB) 
Universiteit Tilburg besloten onder 
leiding van  bijzonder hoogleraar Petri 
Embregts de impact van de lockdown 
te onderzoeken op mensen met een 
verstandelijke beperking, hun familie 
en hun zorgbegeleiders. 

Geen enkele regering kan er omheen. Als 
we besmetting en verspreiding van het 
virus zo klein willen houden, dan moet 
iedereen zoveel mogelijk thuisblijven 
en onderling anderhalve meter afstand 
houden. Dat betekende aanvankelijk dat 
scholen en dagverblijven gesloten bleven 
en dat zorginstellingen niet meer bezocht 
mochten worden. Zeker voor mensen 
met een verstandelijke beperking was 
dat niet te bevatten.  Van de ene op de 
andere dag zaten zij thuis of moesten 
ze binnen blijven en hadden ze geen of 
weinig contacten. De regering bedacht er 
een naam voor: ‘de intelligente lockdown 
periode’. Onderzoekster Petri Embregts: 
“Door in die periode regelmatig 
mensen te interviewen hebben we de 
ervaringen van zes mensen met een 
licht verstandelijke beperking in kaart 
gebracht.” Opmerking erbij: ze woonden 
allemaal (deels) zelfstandig binnen een 
woongroep of zorginstelling en hadden 
een vrijwilligersbaan.

Wat is de invloed?
Uit het onderzoek kwamen drie 
hoofdthema’s naar voren: het 
contact wordt enorm gemist, de 
geïnterviewden hadden het gevoel 
geen vaste dagindeling te hebben en 

de maatregelen waren voor hen vaak 
zeer onduidelijk. Vooral het contact 
met andere mensen werd gevoeld als 
een groot gemis. Sommigen zagen wel 
wat in videobellen, anderen hadden er 
absoluut niets mee: het was niet echt! 
Thuis werken vonden velen lastig. De 
onduidelijkheid over de maatregelingen 
bezorgde hen angst en stress. Angst om 
zichzelf en anderen te besmetten. 

Zes moeders 
Zes moeders met een kind met een 
verstandelijke beperking werden in 
dezelfde periode geïnterviewd. Ook op 
hen had het virus een grote impact. Het 
ging om moeders van wie de kinderen 
thuis wonen, normaliter naar school 
of dagcentrum gaan en ambulante 
ondersteuning van zorgbegeleiders 
en/of verpleegkundigen krijgen. Een 
aantal gaat ook regelmatig naar een 
logeeropvang. Al deze vormen van 
ondersteuning vervielen in deze periode, 
waardoor de kinderen fulltime thuis 
waren. 

Uit het onderzoek bij deze gezinnen 
kwamen vier hoofdthema’s naar voren: 
de angst voor besmetting groeide, in 
de eerste plaats van zoon of dochter. De 
kinderen zijn vanwege hun kwetsbare 
gezondheid extra vatbaar voor virussen 
en infecties. Daarnaast zouden ze 
mogelijk ernstige gevolgen van het 
coronavirus kunnen ondervinden. De 
moeders waren bang zelf besmet te raken 
en konden daarmee het risico voor hun 
kind vergroten. Het bleek in de praktijk 

moeilijk om een nieuw dagritme te 
vinden. Er groeide angst om overgeleverd 
te zijn aan het besluit van anderen: zou 
bij keuze op de IC dan wel voor hun kind 
gekozen worden?  Bij de ouders was de 
impact van de genomen maatregelen 
zeer onduidelijk. Vooral hoe anderen er 
mee omgingen.

Zorgbegeleiders
Elf geïnterviewde zorgbegeleiders 
maakten gebruik van modernere 
middelen en stuurden regelmatig 
audioberichten van hun ervaringen. 
Deze groep werkt met mensen 
met een verschillende mate van 
verstandelijke beperking. Van licht 
tot ernstig meervoudig beperkt. 
De zorgbegeleiders werken voor 
vijf verschillende zorgorganisaties. 
Meerdere malen, gemiddeld drie tot 
vier keer, werden audioberichten 
opgestuurd en reflecteerden ze op hun 
ervaringen. Die ervaringen laten drie 
hoofdthema’s zien: ze voelen een grote 
verantwoordelijkheid, ze moeten

behoorlijk flexibel zijn en doorzettings
vermogen hebben. Heel prettig is het 
als de praktische voorzorgsmaatregelen 
genomen zijn en de samenwerking goed 
is. Het is bovendien heel fijn als ze met 
collega- zorgbegeleiders kunnen werken 
en met begeleiders van de opvangcentra 
waar de cliënten in normale 
omstandigheden naar toe zouden gaan.
Het onderzoek gaat in de toekomst nog 
door. Dit alles ten dienste van praktijk en 
wetenschap. En zo helpt de een de ander.

DOOR NEL BEEX-ROOS

Lockdown en de mensen 
met een verstandelijke beperking

Zou bij keuze op de IC 
wel voor hun kind gekozen worden?

Samen op pad
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Otterlo, september | 'Zonneharpen' | foto Ad Wagemakers | tekst Pierre Kemp (1886-1967) uit 'Het licht is rond & kritisch' 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten

de bergen op en af, de dalen door,

de wezens in en uit en langs de planten

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.

Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,

omdat mijn handen en mijn voeten,

mijn ogen en mijn hart zo moeten

en ik het licht nu eenmaal zo versta.

9
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Een lach en een traan
Onlangs voltrok zich een bizar drama. 
Jongeren veroorzaakten een auto-ongeluk 
met dodelijke afloop. Kennelijk hadden ze 
lachgas gebruikt…
Naar aanleiding van dit trieste ongeval las 
ik een reactie van iemand die zich afvroeg: 
“Waarom heeft een mens lachgas nodig? 
Is hij soms het lachen verleerd? Ik ben van 
mening,” zo vervolgde de schrijver, “dat we 
juist meer traangas nodig hebben.“  

Zijn reactie komt wellicht wat merkwaardig 
over, want een tragisch ongeluk is nou niet 
direct een aanleiding voor een cynisch 
klinkende opmerking. Maar zo was het 
door de schrijver zeker niet bedoeld. Zijn 
‘woordspelingen’ waren uiterst serieus en ze 
zetten mij aan het denken. In deze coronatijd 
worden we allemaal - iedereen op een andere 
manier - geconfronteerd met de gevolgen 
van een akelig virus. Aanvankelijk vatten 
sommigen het nog niet ernstig op. Het leidde 
zelfs tot allerlei filmpjes en komische appjes 
die werden rondgestuurd. Natuurlijk allemaal 

in een poging om de crisis te relativeren, het 
leed te verzachten, het gebrek aan sociale 
contacten te compenseren of het leven 
wat draaglijker te maken.  We konden erom 
glimlachen, want gaandeweg konden we een 
beetje ‘lachgas’ wel gebruiken.

Maar dat ‘traangas’ dan? We hebben gezien 
hoe het onlangs in de VS werd ingezet bij anti-
racismebetogingen: als een heftig middel om 
met geweld oplaaiende emoties en agressie 
te bedwingen. Maar gelukkig, ook dat woord 
werd hierboven gebruikt als een metafoor 
voor echte ‘bekommernis’ om de ander. 
Traangas als een hulpmiddel om oogvocht 
te laten vloeien, om gevoel van medelijden 
te prikkelen en óm te zien naar de naaste. 
Door je tranen heen zien hoe je iemand in 
zijn eenzaamheid of ziekte kunt helpen en 
troosten.  

Dat is wat deze crisis ook heeft laten zien: 
vaker een vriendelijk gezicht, meer aandacht 
voor anderen, zelfs onbekenden, niet altijd 

meer dringen in een rij. Het is opvallend 
hoe mensen elkaar passeren, anders dan 
voorheen. We wijken voor elkaar uit, maar 
wel met een extra vriendelijke, begrijpende 
glimlach, een blik van verstandhouding. 

Verpleegkundigen, artsen, mensen van de 
thuiszorg, verbergen hun glimlach achter 
een mondkapje, maar uit hun ogen straalt 
de enthousiaste twinkeling. Hoe groter de 
afstand die we ten opzichte van elkaar in 
acht moeten nemen, hoe sterker naar de 
nabijheid wordt verlangd. Hoe meer de 
fysieke sociale contacten beperkt worden, hoe 
meer mensen voor elkaar willen doen. ‘Zal ik 
even je voortuin in orde maken? Heb je nog 
boodschappen nodig?’ Het zijn vragen die 
vaker dan ooit gehoord worden. We bellen, 
appen, zoomen en skypen nog meer dan 
voorheen, ook en vooral met mensen die we 
misschien langer niet gezien of gesproken 
hadden. We kijken met andere ogen naar de 
dingen en gewoontes. De crisis haalt veel 
moois uit mensen naar boven. 

Hoe verder?
Maar intussen klinkt steeds luider de vraag: 
gaan we dit goede gedrag van het begin wel 
doorzetten? Wat nemen we voor positiefs 
mee voor de toekomst? Wat willen we achter 
ons laten en wat kunnen we behouden? 
Natuurlijk, we willen liever niet nog langer 
afgescheiden zijn van degenen die we 
liefhebben. We verlangen intens naar een 
warme handdruk, een omhelzing of een 
knuffel. We hebben de stilte op straat en de 
relatieve rust in ons leven gekoesterd. De 
schone lucht was een verademing. 

Maar nu het dagelijkse ritme en de druk 
ons bestaan weer steeds meer beheersen, 
raakt bij een groeiende groep landgenoten 
het geduld op. Zij vervloeken de lockdown 
en gaan met luid klinkende protesten de 
straat op. Cafébazen willen af van de regels. 
Grootschalige illegale feesten moeten worden 
stilgelegd. Mensen gaan steeds nonchalanter 
met de anderhalvemeterplicht om. Veel 
jongeren hebben de vakantie aangegrepen 
om de vrijheid te vieren. En zo worden de 
teugels steeds meer losgelaten.
In het begin was er nog de hoop dat we iets 
zouden leren van deze crisis. Vallen we nu 
langzaam terug in onze oude modus? Nemen 
we afscheid van de authentieke lach en traan?

DOOR PETER VAN OVERBRUGGEN

foto Leo Mesman, Amelisweerd
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Een hele serie boerenkarren gaat mee met 
prachtig opgetuigde paarden ervoor. En 
ook: een heuse harmonie. De wandelaars 
lopen, praten en zingen. Op een niet erg 
brave manier worden er alleen Marialiedjes 
gezongen; als de harmonie speelt, gaat het 
marstempo flink omhoog. Elk jaar, maar nu 
dus niet.
Als je niet samen mag lopen, dan kun je 
dat nog wel alleen doen. En dus was ik 
zaterdagmorgen om 6 uur in Valkenswaard 
en begon aan de tocht. In de stilte van de 
ochtend heb ik in mijn uppie ‘Kinderen van 
Maria’ gezongen. 

Er waren er meer die er net zo over dachten 
als ik. Lopen er normaal een dikke duizend 
mensen mee, nu telde ik verspreid over 
de dag een wandelaar of vijftig, net als ik 
alleen lopend, met z’n tweeën of in kleine 

groepjes. Bij Aalst-Waalre al passeerde ik drie 
vrolijk pratende vrouwen, twee moeders en 
een dochter. De ene vrouw vertelde dat dit de 
vijfenveertigste keer was dat ze meeliep, ze 
was begonnen toen ze 10 was. Het gezin had 
zeven kinderen, vader speelde in de harmonie 
en nam de oudste zes mee; moeder bleef 
achter met de jongste: zij moest de koude 
schotel maken voor bij thuiskomst. Zo fris en 
vrolijk als zij ’s morgens vroeg was geweest, zo 
slecht zag ik haar later in Beek en Donk lopen, 
en dan is het nog tien kilometer te gaan. Toen 
ik zei ‘je kunt hier toch stoppen en je laten 
ophalen’ werd ze bijna boos.  
Waarom loop ik eigenlijk? Al dat gedoe met 
onrustig slapen, vroeg opstaan, twijfel of ik 
het wel kan, vervoer, ontzettend vermoeide 
benen. Televisieman Martin de Vries liep in 
2019 naar Santiago en maakte er een fraaie, 

DOOR FRANK VAN DE POEL 

Bedevaart van Valkenswaard

Het is vaste prik. Elk jaar wordt in het derde weekend van juni 
de bedevaart van Valkenswaard naar Handel gelopen, veertig 
kilometer heen en de volgende dag evenveel weer terug. Iedereen 
die de tocht loopt heeft wel een persoonlijke reden en dat merk je 
aan de sfeer.

vrijwel stomme, documentaire over. Als reden 
om te gaan zei hij: ‘alles in me zei dat ik het 
moest doen’. Zo eenvoudig is het uiteindelijk.  

Ik haalde een man in; hij kwam uit Gerwen en 
zei: ‘Ik doe dit al bijna veertig jaar. Dit is míjn 
dag, de langste van het jaar en bijna altijd 
warm.’ In Nuenen stond een vrouw in de deur: 
‘gaode naar Handel? Veul devotie!’ 

Frank van de Poel is 

theoloog en was geestelijk verzorger 

in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. 

     

Be
de
va
art
sp
lei
n V

alk
en

sw
aa

rd
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in Valkenswaard Handelse processie
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Beeld: Marianne Schellekens Tekst: Helma Michielsen

Erratum:
Helaas heeft de redactie bij de publicatie van de 

vorige reeks afbeeldingen van Marianne Schellekens 
abusievelijk de gedichten van Helma Michielsen 

geplaatst die bij een andere serie schilderijen horen.
Onze excuses hiervoor. In overleg met de kunstenares 

en de dichter is besloten om deze fout niet te 
herstellen, maar in deze uitgave hun volgende serie 

van zes te publiceren.

Zoals zij zijn verpakt. Onomstootbaar licht hun kleding 
in nacht en ontij op. Ver van infecties afgedreven.

Of zorg en liefde minder nu? Dagenlang de beelden 

die als beitelslagen hart en voorhoofd raken. Lawines
van gemerkt verdriet, een zee van ongevraagd, van 
straks de scherven en de dood. Troost als sluitpost.

Er heerst een ogenschijnlijke balans van doorgaan. 
Niet In een afgrond raken, niet verdwijnen. Jij, patiënt 
en ik, wij zijn een nieuw verbond van hoop en leven.

Als ijswater is het bevroren lichaam. Handen vol sneeuw
in de gewijzigde longen. Je legt je neer in het aardvlak
van verwachting, onbestemd. Of het tij keert is de vraag.

De verlossing dient zich niet aan. Kilometers worden
meters en niets dan een geschuifeld patroon bepaalt
de richting. Op je hoofd een rotsblok en kermende pijn.

Dit heet overleven of je wilt of niet. Voor jou is het
heelal verduisterd, het verstikt en je roept om wat
was, de adem die je had, ooit en of die terugkomt.

13 Verpakt
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18   Wat je overhoudt 

Een cyclus van feiten en troost 3
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Terrasbezoek zoekt naar een eigen vorm. Onrust heerst
bij wachtenden. Een hoogbejaarde tante pakt mijn hand, 
dat ik weer, er weer iemand. In winkels stormloop op het 

kleding passen, straten lopen vol en alle toegangswegen 
razend. Vakantie, park  en strand. De wereld is niet boos 
meer, toont haar pracht. Geluid op mijn mobiel, het

laatste nieuws. Tweede golf uitgebroken. Migranten, maar 
ook jij en ik. Iedereen weer teruggeworpen. Er flitst een
glimp van alweer. Voorbij? Nee het is nog niet voorbij.

Zijn dagen, nachten en uren hetzelfde als jouw huid nooit
meer een huid, we met gesloten ogen een weg zoeken in 
het woud van gepantserde vrijheid, uit steen gesneden?

Waar is het stille wegkruipen in golven van warmte? Jij die
mijn lippen leest. In het gebedenboek staat elke hunkering 
beschreven. Nooit zoeken in veelvoud, nooit tasten in een

verlaten duister. Nu er over afstand wordt gezegd dat die 
heilig, niet overbrugbaar, wakkert het verlangen aan naar 
teder, naar een bruikbare formule, zo zacht en dichtbij.

16  De grote manifestatie
Alle punten gezet, kruisen, stippen. Want er was onrust,

Na zes minuten en de keelklem veranderde het leven van
George Floyd in een wrede dood. En toen barstte de bom. 

De wereld ging los. Eigenlijk was hij te klein. Uit alle hoeken,
uit alle landen. Eén grote explosie. Men huilde, schreeuwde

om gelijkheid, om liefde, in een keerkring van aandacht. 

Dat het, met zovelen, zo dicht bij elkaar werd, was een
zegen, was eenheid en verdreef de bange gedachte dat 

Corona, zij het maar voor even, onze heer en meester was.

Land dat gesloten. Zoals het maanden en nog ligt de
meetlat op grenzen. Verschoven protocollen hebben
zich verspreid, bepalen de route van waar en waarheen.

Nu het luchtruim zich opent krijgt de verplaatsing een
verbeten gelaat. Wij zijn toch wereldreizigers, beslaan
elke oppervlakte, elk land, elke plaats. Een wanhopige

beknelling lokt je, verzamelt verlangen, onschuldige flirt
als een bruingebrand lichaam witte stranden siert. Zo 
ongerept lijkt het, geen nachtmerrie. Die is vergeten.
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     Grenzen open
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Wegwijzers naar 
de toekomst

Er zijn optimisten en pessimisten. Optimisten 
zeggen dat alles wel weer goed komt, of  dat 
alles zelfs beter wordt, terwijl pessimisten 
menen dat we steeds verder achteruit 
kachelen en dat we onze eigen ondergang 
tegemoet hollen. Dat laatste is niet uit de lucht 
gegrepen, want we kampen wereldwijd met 
gigantische problemen, zoals de opwarming 
van de aarde, een dreigend tekort aan 
voedsel, massale volksverhuizingen, en nu ook 
nog eens een pandemie die ons persoonlijk 
leven bedreigt en ons maatschappelijk bestel 
aan het ontwrichten is.

Goed en kwaad
Ook in de Bijbel wisselen goede en slechte 
tijden elkaar af. Maar de grondtoon is daar 
toch steeds dat het goede sterker is dan het 
kwaad. De Bijbel begint met een blauwdruk 
van een ideale wereld, van de wereld zoals 
die worden moet, en het laatste Bijbelboek 
eindigt met een groots visioen van een 
nieuwe aarde, een paradijselijke stad, waaruit 
alle kwaad voorgoed verdwenen is.
Volgens sommige Bijbelteksten is het nu 
allemaal zo bar en boos dat alleen God 
ons nog kan redden, door standvastige 
gelovigen in zijn paradijs op te nemen. Deze 
toekomstvisie klinkt fantastisch, maar kan ons 
toch niet helemaal bekoren. Want de nieuwe 
wereld is niet de vervanging van de oude 
aardse werkelijkheid, maar de vernieuwing 
daarvan. Ook is er in deze vorm van denken 
nauwelijks plaats voor een actieve en 
creatieve bijdrage van de mensheid zelf aan 

een andere wereld en aan een betere 
toekomst. 

Wegwijzers
Om deze valkuilen te vermijden kunnen 
we ons laten inspireren door de acht 
gelukwensen oftewel zaligsprekingen aan 
het begin van de Bergrede (Matteüs 5:3-10). 
Deze gelukwensen zijn wegwijzers die laten 
zien waar onze toekomst ligt en hoe we daar 
naar toe kunnen leven en naar toe kunnen 
werken. Volgens de Jezus van Matteüs zijn wij 
op weg naar het koninkrijk van de hemel, naar 
de nieuwe wereld van God. Dat koninkrijk 
moeten we niet ver weg zoeken, het is heel 
dicht bij ons, misschien wel in ons binnenste. 
Het moet nog komen en tegelijk is het er al. 
We krijgen het van God zelf, die ons troost, 
die ons draagt, die voor ons een thuis is, die 
ons met zijn barmhartigheid omringt. Hij is de 
toekomst die ons wacht, kome wat komt.
Aan wie valt dat koninkrijk dan ten deel? 
Aan mensen die zachtmoedig zijn en 
barmhartig, die zuiver van hart zijn en vrede 
brengen. Mensen dus met prijzenswaardige 
eigenschappen, een positieve levenshouding. 
Daarom staan er ook gelukwensen bij. 
Gelukkig ben je als je zo bent, als je een mens 
bent uit één stuk. Maar de tekst is niet overal 
zo rimpelloos, je krijgt ook felicitaties als je 
treurt en verdriet hebt omdat de wereld pijn 
doet aan je ziel, als je gebukt gaat onder 
het onrecht en geweld waarvan onze aarde 
vergeven is. Proficiat als je daar geen vrede 
mee hebt.

DOOR WIM WEREN

Bijbel als inspiratiebron

We laten ons door het coronavirus niet kisten, want diep in ons 
sluimert een lichtje, het licht van de hoop, dat ons vandaag moed 
geeft en morgen kracht. Vol vertrouwen zien we uit naar betere tijden, 
niet per se naar een andere wereld, ver buiten de onze, maar eerst en 
vooral naar een wereld die anders en beter is dan nu.

Twee wegen
De zaligsprekingen tekenen een portret 
van mensen die hun eigen wezen zuiver 
proberen te bewaren, die nederig van hart 
zijn en zachtmoedig. Ze kiezen voor de weg 
naar binnen, voor persoonlijke integriteit. 
Ze staren zich niet blind op hun eigen ego. 
En daarmee opent zich een tweede weg, die 
naar buiten voert. Mensen die geloven zijn 
geen navelstaarders; ze zijn actief betrokken 
op hun sociale omgeving. Ze ijveren voor 
gerechtigheid en proberen vrede te stichten in 
een gebroken wereld. 
De weg naar binnen en de weg naar 
buiten horen bij elkaar. Ze wisselen elkaar 
voortdurend af. Wie aan zichzelf vijlt en 
schaaft, zal de wereld om zich heen niet aan 
zijn lot overlaten. Wie zelf is uitgegroeid tot 
een gaaf mens, wordt ook een licht voor de 
omgeving, en omgekeerd zal wie zich inzet 
voor vrede en gerechtigheid uiteindelijk ook 
in harmonie met zichzelf leven. Voor wie zo 
leeft is de toekomst, waarvan de voltooiing 
ons nog te wachten staat, eigenlijk al 
begonnen.

Wim Weren was hoogleraar 
Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van 

Tilburg en bijbelvertaler.
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Pas enkele maanden in 

mijn nieuwe functie van 

geestelijk verzorger in 

het ziekenhuis vroeg een 

bekende mij: ‘Wat is het 

verschil met het werk dat 

je eerder in de kerk hebt 

gedaan?’ Spontaan moest 

ik denken aan het verschil 

tussen marathonlopers en 

sprinters. In de kerk heb 

ik  jarenlang marathons 

gelopen. In het ziekenhuis 

trek ik dagelijks sprintjes 

met allerlei mensen 

met uiteenlopende 

achtergronden. Een gevolg 

van de steeds kortere 

ligduur van patiënten 

maar beslist ook van de 

grote verschuivingen 

op levensbeschouwelijk 

gebied. 

Op huisbezoek in het kerkelijk pastoraat kon 
het wel een kwartier of langer duren voordat 
het gesprek wat meer de diepte in ging, in 
het ziekenhuis kom ik als geestelijk verzorger 
vaak binnen de kortste keren ‘ter zake’. Dat 
is goed verklaarbaar: bij een opname in het 
ziekenhuis, zeker als het iets ernstigs betreft, 
valt er veel franje en buitenkant weg. Alsof je 
ineens geconfronteerd wordt met de vraag: 
wat is nu eigenlijk ècht van belang? Of: moet 
ik toch geen andere keuzes gaan maken, 
moet ik niet ànders gaan  leven? 

Ik maak het vaak mee dat patiënten de 
behoefte voelen om juist daarover in gesprek 
te gaan met iemand die de tijd neemt om 
te luisteren naar het verhaal dat ze willen 
vertellen. Laat ik een open deur intrappen: 
aandacht en tijd zijn schaarse artikelen in 
onze moderne en jachtige samenleving. De 
Indiase jezuïet en psychotherapeut Anthony 
de Mello vertelt in ‘Het lied van de vogel’ over 
een vergadering van dieren die zich beklagen 
over de mensen die hen steeds van alles 
ontnemen. ‘Ze nemen mijn melk’,  brengt de 
koe naar voren. De kip zegt: ‘Ze nemen mijn 
eieren’. Het zwijn: ‘Ze nemen mijn spek’. De 
walvis laat zich ook al niet onbetuigd: ‘Om 
mijn olie maken ze jacht op mij’. Als laatste 
brengt de slak naar voren: ‘Ik heb iets dat zij 
mij zeker zouden afnemen als zij het konden. 
Ik heb de tijd’. 
Als ik bij een patiënt die behoefte bespeur 
om te praten  is mijn eerste vraag: ‘Vindt u 
het goed als ik er even een stoel bij pak?’ 
Daarmee zeg ik: ik heb tijd voor u. En dan wil 
ik graag op ooghoogte met iemand kunnen 
verkeren. 

Een patiënt  kan na een consult van een 
arts of verpleegkundige een beroep doen 
op geestelijke verzorging. In veel gevallen 
gebeurt dat bij de anamnese, het gesprek 

Naar heil en genezing

Geestelijk verzorger

HARRY TACKEN

Wat ik kom doen...? 

bij de opname in het ziekenhuis.  Maar 
geestelijk verzorgers nemen ook de 
vrijheid om zelf contact te leggen met een 
patiënt. Het is niet altijd zo dat deze  pas 
in beeld komt als het einde van alles of 
van het leven in zicht komt. Ook in andere 
of minder bedreigende omstandigheden 
kan het goed of heilzaam zijn om het 
gesprek aan te gaan over ingrijpende 
dingen die zich in het  leven afspelen. 
Als ik zelf contact opneem met een 
patiënt presenteer ik mijzelf doorgaans 
met mijn naam en ik vermeld uitsluitend 
mijn functie: ‘geestelijk verzorger’. Soms 
krijg ik dan de vraag of ik ‘van de kerk’ ben 
‘of zoiets’. ‘Bent u geestelijke of pastoor?’ 
Die vraag snap ik wel. Meestal geef ik aan 
dat ik in dienst ben van het ziekenhuis en 
dat ik als geestelijk verzorger met mensen 
van uiteenlopende levensbeschouwelijke 
achtergronden in gesprek mag gaan. 
En ja, ik heb zelf natuurlijk ook een 
achtergrond, maar die is voor het contact 
van ondergeschikt belang. Wie er op 
doorvraagt krijgt ongecensureerd van 
mij te horen hoe het precies zit. En nogal 
eens krijg ik ook de vraag ‘Wat komt u 
eigenlijk doen?’ Ook begrijpelijk als je 
weet dat zo ongeveer iedereen die aan 
het bed verschijnt wel iets komt doen: 
de specialist, de verpleegkundige, de 
maatschappelijk werker, de psycholoog, 
de diëtist, … allemaal hebben ze een 
agenda. ‘Ik kom niks doen’ wil ik nog 
wel eens zeggen, ‘eigenlijk alleen maar 
vragen: ‘Hoe gaat het met u?’ En dat kan 
dan zomaar het begin zijn van een zinnig 
gesprek…

Harry Tacken is geestelijk verzorger in het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch. Hij schrijft 

elke twee maanden een column voor de Roerom. 
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Schuilen voor de bom
Hans Küng in Tilburg
Op 9 november 1989 zat ik ‘s avonds in de 
aula van de Tilburgse universiteit. Hans 
Küng, de Zwitserse theoloog, gaf een lezing. 
Hij was de reden dat ik daar zat, ik wilde de 
beroemde theoloog weleens horen spreken. 
Hij verraste zijn publiek door de lezing in 
het Nederlands te houden, maar de charme 
ervan vervloog hierdoor. Zijn voordracht 
in steeds hakkeliger Nederlands werd een 
uitputtingsslag voor zowel de spreker als 
zijn publiek. De theologie mocht voor Küng 
dan geen geheimen meer hebben, voor de 
Nederlandse taal lag dat toch anders. Nee, 
de opwinding kwam die avond van buiten. 
Opeens ging er een golf van gefluister door 
de zaal. De lezing werd onderbroken. Er waren 
berichten dat de Berlijnse muur was gevallen. 
Enkele aanwezigen hadden inmiddels 
telefonisch contact gezocht met bekenden in 
West-Duitsland met de vraag of zij dit nieuws 
konden bevestigen. Ja, het was echt zo! Het 
zorgde voor een kleine euforie. 

De finale van de koude oorlog
Ruim een maand later - op 22 december 
- stond ik als dertigjarige midden in 
de kolkende mensenmassa voor de 
Brandenburger Tor, het symbool van de 
verbinding tussen West- en Oost-Berlijn. In de 
verte zag ik twee figuurtjes: bondskanselier 
Helmut Kohl en de Oost-Duitse voorzitter 
van de ministerraad Hans Modrow, die 
gezamenlijk de Brandenburger Tor voor 
open verklaarden. “Das Tor ist auf!” Ik was 
diep onder de indruk van het historische 
moment én van de enorme vreugde bij 
de mensen om mij heen. De finale van 
de koude oorlog was ingezet. Het was 
ook de afsluiting van een decennium 
waarin in West-Europa fel geprotesteerd 
werd tegen kernwapens en de opslag van 
kernwapens (‘Stop de neutronenbom’). Met 
de veranderde verhoudingen tussen ‘Oost’ 
en ‘West’ verdween de atoomdreiging en 
de atoomangst, zo typerend voor de koude 
oorlog, langzaam naar de achtergrond. 

Als de bom valt
Ruim 30 jaar na de val van de muur - in juli 
2020 - maak ik deel uit van een rondleiding 
in Bad Neuenahr, een plaatsje tussen Bonn 
en Koblenz. Ik loop door de voormalige 
atoomschuilkelder van de Duitse regering 
die nu een museum is. Voor even loop ik 

de grimmigheid van de koude oorlog weer 
in. Niet zonder trots zegt de gids dat deze 
regeringsbunker het grootste geheime 
bouwwerk was in de geschiedenis van 
Bondsrepubliek Duitsland. Diep verscholen 
in een berg werd in de jaren 50 het 
toevluchtsoord gemaakt voor de Duitse 
regering, mocht de oorlog uitbreken. Wat 
indruk maakt, is het kolossale karakter 
ervan. Mocht ‘de bom’ vallen dan bood deze 
regeringsbunker bescherming aan een 
geselecteerde groep van 3000 mensen, zoals 
de bondskanselier en de bondspresident 
(maar niet hun echtgenotes en kinderen!). 

Overlevingscapsule
Met een druk op de knop konden de stalen 
toegangsdeuren en ventilatiekleppen in 
korte tijd hermetisch gesloten worden 
en ontstond er de overlevingscapsule 
voor deze groep uitverkorenen. Alles was 
afgesloten voor atomaire straling. Enorme 
installaties maakten de capsule leefbaar. 
Uiteraard waren er werkruimtes voor de 
bondskanselier en de bondspresident, ook 
waren er vergaderruimtes voor de Bondsdag 
en de Bondsraad. Aan alles was gedacht om 
slapen, eten, ontspanning mogelijk te maken. 
Men kon naar de film, maar ook kerkdiensten 
bezoeken. Er was een ziekenboeg, een 
tandarts, een kapsalon alsmede een kleine 
televisiestudio van waaruit de bevolking kon 
worden toegesproken. Tot eind jaren tachtig 
werd regelmatig een 'onderduik' geoefend. 
De toenmalige geheime documenten hierover 
hangen nu aan de wand en zijn voor iedereen 
te lezen. Bijzonder intrigerend is de toespraak 
die de bondspresident zou houden zodra 
de 3e Wereldoorlog daadwerkelijk zou zijn 
uitgebroken.

Wat doe je op de 32e dag?
“Hoelang denkt u dat de onderduikers zo van 
de buitenwereld afgesloten konden leven?” 
vroeg de gids aan de groep. “Twee jaar,” zei 
de een, “een half jaar, “ zei de ander. Het juiste 
antwoord was… 31 dagen. Wat doe je dan 
op de 32e dag - vroeg ik mij af -  als je weet 
dat de wereld daarbuiten een door straling 
geteisterde woestenij is? Zo ziet atoomangst 
in beton gegoten er dus uit. Ondanks de 
bescherming gaat er weinig geruststellends 
vanuit. Na de val van de muur en het 
verhuizen van de regering naar Berlijn verloor 
de bunker zijn functie. 

DOOR ROB VAN DER ZWAN

Brandenburger Tor
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Toen ik in de jaren 70 en 
80 van de vorige eeuw 
het voorrecht had te 
mogen wonen in het 
Van Goghhuis, de oude 
pastorie in Nuenen, waar 
Vincent van Goghs vader 
als dominee woonde 
en waar Van Gogh zelf 
ook enige tijd verbleef, 
vond ik  in een container 
tegenover ons huis een 
aantal oude luiken. 
Ze  kwamen van een 
karakteristiek huis dat aan 
de overkant stond. Ik ging 
kijken en was gefascineerd 
door een klein paneeltje 
dat uit die luiken op de 
container gevallen was, 
half weggeschoven onder 
die grote bak met vuil.  
Ik pakte het op en zag 
onmiddellijk dat wat ik 
in mijn handen had een 
prachtige ondergrond zou 
vormen voor een schilderijtje dat ik erop 
zou kunnen maken. Ik keek in de container 
en zag  nog vier paneeltjes liggen. Ik haalde 
ze onder het puin vandaan, nam ze mee en 
borg ze weg in de schuur van de pastorie. 
Toen de verhuiswagen in 1985 onze inboedel 
vanuit Nuenen naar Groningen bracht, 
gingen de paneeltjes mee. Na meer dan 
twintig jaar haalde ik ze in Soest van de 
zolder. Daar maakte ik uiteindelijk van die vijf 
panelen schilderijen met in het midden van 
elk paneel de Hebreeuwse beginletter van 
elk van de vijf boeken, die het begin van de 
bijbel vormen en in de Joodse traditie de vijf 
boeken van Mozes genoemd worden. In een 
vijftal artikelen in de Roerom ga ik over elk 
van die schilderijen iets vertellen.

De eerste vijf boeken
Als inleiding iets over het verschil in 
naamgeving van de eerste vijf boeken van 
de Bijbel in de joodse en in de christelijke 
traditie. 
Het gedeelte van de Bijbel dat we in de 
christelijke traditie het Oude Testament 
noemen  heet in het Jodendom TeNaCH. Dit 
woord is een samenstelling van drie 

Hebreeuwse letters: de T, de N en de Ch. Deze 
letters duiden de drie afdelingen aan 
waaruit het Eerste Testament bestaat. Het  
belangrijkste stuk is de Thora; het onderricht. 
Dan volgen de boeken van de Nebi’-iem; 
de profeten. De profeten verkondigen  
het onderricht. En ten slotte bevatten de 
Chetubiem de Geschriften, die de reacties 
vormen van de mensen op dat verkondigde 
onderricht. 
De vijf boeken van Mozes of de Thora, 
dragen in de christelijke traditie namen 
die de inhoud kort samenvatten: Genesis 
betekent ‘wording’, Exodus ‘uittocht’, Leviticus 
‘over de Levieten’, Numeri ‘de getallen’ en 
Deuteronomium ‘de wet opnieuw’. In de 
joodse traditie luiden de namen anders en 
worden ze gevormd door het eerste woord 
van elk boek. In het Hebreeuws heet Genesis 
‘Be’reshiet’, ‘In een begin’. Ons boek Exodus 
heet ‘Sjemot’, wat ‘Namen’ betekent. Het 
boek Leviticus heet in de joodse traditie 
‘Wajikra’, ‘En hij riep’. Numeri draagt de 
Hebreeuwse naam ‘Be’midbar’, wat ’In de 
woestijn’ betekent. Het vijfde boek van de 
Thora, draagt in het Hebreeuws de naam 
Deuteronomium: ‘woorden en daden’.

Gered uit de vuilcontainer
DOOR RUUD BARTLEMA

Het eerste paneel: 
Be’resjiet
Het eerste schilderij draagt 
dus de Hebreeuwse titel 
Be’resjiet, het beginwoord 
van de bijbel, bovenaan 
in goud geschreven, 
te  vertalen met ‘In den 
beginne’. In het latijn: in 
principio (in beginsel), wat 
de Hebreeuwse betekenis 
beter benadert. De 
naam van elk bijbelboek 
is programmatisch: in 
Be’resiet gaat het om de 
‘principia’, de beginselen 
van de hele bijbelse 
boodschap. Dat blijkt uit 
het feit dat Be’resjiet met 
een letter Beet begin, met 
getalswaarde twee. Het gaat 
om twee complementaire 
delen, als principe van 
het totale leven: eenheid 
in tweezaamheid. Beet  
betekent ook huis: ons leven 

heeft dus een plek op aarde. 

Kleuren en symbolen
De kleur van het schilderij is overwegend 
blauw en dat duidt op het universele karakter 
van Be’resjiet. Blauw gebruik ik waar het 
gaat om universeel spirituele kennis. De 
verhalen uit het boek Be’resjiet versta ik als 
verhalen waarin ons universele spirituele 
kennis wordt aangereikt. In de letter Beet 
staan op de achtergrond twee driehoeken, 
die elkaar aan de basis bijna raken. Het zijn 
de symbolen van hemel en aarde, die in de 
schepping als het ware ineenvloeien. De 
bovenste driehoek bestaat weer uit kleine 
gekleurde driehoeken. Deze verwijzen naar 
de tien Sefirot, de tien uitstralingen waarmee 
in de joods mystieke traditie het dynamische 
proces van  de schepping wordt beschreven. 
Op de rand van het paneel staat in het 
Hebreeuws, in goud geschreven, de beginzin 
van de bijbel: In den beginne schiep God de 
hemel en de aarde.

Ruud Bartlema (1944) is oud-predikant, beeldend 
kunstenaar en leraar joodse mystiek

https://ruudbartlema.nl
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Recensie

In 2018 verscheen een lijvig boek, dat door omstandigheden 
een paar jaar op de burelen van De Roerom is blijven liggen. 
Het gaat om een Nederlandse vertaling van deel 3 van het 
boek Scivias. Dat is een  Latijnse term voor:  Ken de wegen. 
De auteur is niemand minder dan de rijk getalenteerde 
Hildegard van Bingen (1098-1179), die in 2012 door paus 
Benedictus XVI is heiligverklaard en door hem ook verheven 
is tot kerklerares, waarmee zij een van de weinige vrouwen is 
aan wie deze titel is toegekend. 

Scivias bestaat in totaal uit drie delen. De Nederlandse vertaling 
van de delen 1 en 2 zijn verschenen in 2015. De drie delen zijn 
tussen 1141 en 1151 in niet het makkelijkste Latijn geschreven 
en bevatten een coherent verslag én een uitleg van de zieneres 
zelf van de 26 visioenen die zij in die periode heeft gehad. De 
betekenis van haar visioenen is niet altijd even duidelijk. Ze 
gaan allemaal over de weg van God naar de mens en over de 
weg van de mens naar God. Deel 1 belicht de spirituele reis van 
de ziel aan de hand van stof uit het Oude Testament. Deel 2 
vervolgt met de uitbloei daarvan in het Nieuwe Testament. Deel 
3 borduurt hierop voort en schetst de tocht van de gelovige 
naar het hemelse Jeruzalem. Op deze reis vindt de ziel kracht 
in 35 deugden, die als goddelijke krachtbronnen worden 
gepresenteerd. 
Omdat de praxis hier zo centraal staat, hoef je geen op en top 
gelovige te zijn om je door dit derde deel te laten inspireren. 
Het bevat levenswijsheden voor wie dan ook. In het boek staat 
de Latijnse grondtekst op de linker pagina afgedrukt en de 
vertaling op de rechter bladzijde. De drie delen zijn vertaald en 
toegelicht door de classica en filosofe Mieke Kock-Rademakers. 
Een uitzonderlijk knappe prestatie! 

Hildegard van Bingen, Scivias – Ken de wegen, deel 3, vertaald 
en ingeleid door Mieke Kock-Rademakers, Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, 2018, 718 blz., paperback, ISBN 978 90 8704 595 1, € 55,-

DOOR WIM WEREN

Over de weg naar God
Wat zou het mooi zijn, als je met een handboek het geluk kon vinden. 
Filosofen, denkers en doeners, wij allemaal zijn daar een leven 
lang mee bezig. De Italiaanse schrijver-filosoof Massimo Pigliucci 
(1964), hoogleraar aan het City College in New York, biedt ons een 
perspectief op geluk met zijn nieuwste publicatie ‘het zakboekje 
van de Epictetis herverteld voor het moderne leven’. Het boekje 
van Epictetis wordt beschouwd als de kortste en meest krachtige 
samenvatting van het gedachtegoed van de stoïcijnse filosofie. Als 
we de schrijver mogen geloven, maakt het lezen ervan je een beter 
mens, geeft betekenis aan de leven 
en schenkt je rust en veerkracht.

Wat zijn de 2000 jaar oude 
uitgangspunten van de stoïcijnen en 
waarom worden die vooral nu door 
velen nagevolgd en in praktijk gebracht? 
De stoïcijnse filosofie, waarvan de slaaf-
wijsgeer Epictetus uit de eerste eeuw 
na Christus de oervader is, heeft een 
belangrijke kerngedachte. De stoïcijnen 
zeggen, dat we duidelijk onderscheid 
moeten maken tussen de dingen die in 
onze macht liggen en zaken die buiten 
onze macht liggen. Als je ziek wordt, wanneer een geliefde overlijdt, of als 
er een pandemie uitbreekt, dan heb je daar geen invloed op. Maar waar 
je wel baas over bent, is hoe je met die tegenslag omgaat, hoe je probeert 
erboven te staan. Als je dat kunt, word je een gelukkiger mens. 

Wie denkt dat de stoïcijnse ideeën in deze recent verschenen gids als 
zware kost worden gepresenteerd kan gerust zijn. De schrijver hanteert 
een vertrouwelijke toon en zo wordt het boekje een echt vademecum 
(‘ga met mij mee’). Voor wie nog niets weet van deze stroming die al in 
de klassieke oudheid heel populair was, heeft de schrijver in het eerste 
deel een uitgebreide inleiding paraat. In het middendeel, de eigenlijke 
veldgids, zijn de teksten van Epictetis weergegeven, in eigentijdse 
en toegankelijke bewoordingen. In deze nieuwe versie blijft de oude 
boodschap hetzelfde, maar de voorbeelden komen uit de wereld van nu. 
De korte hoofdstukjes met Epictetis’ adviezen en levenslessen laten zich 
lezen alsof ze gisteren opgeschreven zijn. 

Deel drie gaat over het stoïcisme in onze tijd. De auteur stelt dat alle 
levensfilosofieën en religies na verloop van tijd veranderen. Dat was ook 
het standpunt van de stoïcijnen. De schrijver trekt een vergelijking met 
de steeds evoluerende interpretatie van de Heilige Schrift. Als we het 
woord van God kunnen vertalen naar onze tijd, dan is dat zeker mogelijk 
bij gewone stervelingen als Epictetis. Zo zijn er vanaf de tiende tot in onze 
eeuw steeds eigentijdse versies van zijn handboekje gemaakt.  

Op zoek dus naar geluk? Het boekje biedt niet aan iedereen een garantie 
voor succes, maar de oeroude stoïsche ideeën zouden heel goed 
bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld degenen die de corona-maatregelen 
bekritiseren of zelfs bestrijden. Voor hen biedt de stoa een nuttige 
oefening in zelfbeheersing, tot geluk van zichzelf en van hun naasten.  

De stoïcijnse gids voor geluk, Massimo Pigliucci. Ten Have 2020 
ISBN 978 90 2590 860 7, 160 pgs. € 17,50

De stoïcijnse gids voor geluk
DOOR PETER VAN OVERBRUGGEN
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In zijn 79ste levensjaar besloot voormalig pastor Adri Bosch 79 verhalen te schrijven onder de titel 
‘bijna tachtig’. Bosch beschrijft zijn leven in negen hoofdstukken. Ze vertellen de verhalen over zijn 
jeugd in Loosbroek, toen hij nog een braaf rooms jongetje was, zijn seminarietijd, over de rebel die 

hij werd toen verzet geboden was, over zijn werkzame leven als pastor-catecheet, de relatie met 
zijn Thérèse en hoe zijn leven verder ging na haar dood.

Uit mijn werkzame leven op het 
orthopedagogisch centrum La Salle volgt dit 
verhaal: 

Verhaal 65 - Ieder kind is er een 

Een oudere pedagoog zei over een van onze 
verstandelijk beperkte pubers: “Het groeit 
wel, maar er groeit niks in”. Deskundigen 
hadden in die tijd te weinig oog voor wat 
een jongere wél in huis had. Ik was blij dat de 
opeenvolgende directeuren Jan van der Kruis 
en Harrie Peppinck vonden dat die tijd voorbij 
was. Ik vroeg onze huistekenaar Marcel 
Jurriens om een poster te maken waarop die 
omslag in denken zichtbaar werd. Hij tekende 
een kind dat op een tafeltje gaat staan, zodat 
het op gelijke hoogte in gesprek kan gaan 
met iemand van de leiding. Die poster werd 
een icoon. Niet van een opstandig kind maar 
van een professionele groepsleiding die 
zonder dwang contact zoekt met zo’n kind.
Toen ik de posters uitdeelde en hier en daar 
al ophing, waren de reacties gemengd. 
Sommigen verscheurden ze. Anderen 
schreven er met vilstift correcties op. Hoe het 
ook zij, met die tekening is het begonnen: 
de gedachte dat ieder kind er één is. En dat 
je dat pas kunt begrijpen, als je zelf geen 
eenheidsworst meer wil zijn. Verzet was 
geboden.

Waarom juist dit stukje?
In 1962 ging op het Grootseminarie ons 
eerste bijbelcollege over de brief van de 
apostel Paulus aan de Galaten. Waarin Paulus 
de Galaten met felle woorden verzoekt de 
vrijheid van het evangelie niet te verruilen 
voor starre Farizese wetten. Dat verzet 
van Paulus, dat pleidooi voor vrijheid, dat 

werd in eigentijdse woorden mijn thema. 
Aangewakkerd door het nieuwe lied van Bob 
Dylan dat zong van andere tijden die zouden 
komen. “Times are changing” plus mijn eigen 
nieuwe lied dat zong van “ik moet niks”.
Na mijn eeuwige overgave aan het gezag 
begon ik me eindelijk te verzetten tegen de 
regels van het seminarie. Ik kwam op een 
avond ver na sluitingstijd binnen en werd voor 
straf een maand geschorst. Daarna mocht ik 
gewoon weer terugkomen. Ik had nergens 
spijt van. 
Ik voelde me de voorbode van een nieuwe 
tijd. Het grootseminarie was passé.
Dat koppige verzet van toen zit ook in 
voorgaand verhaaltje over La Salle. Er was 
daar in die tijd al veel jonge groepsleiding die 
vond dat het anders moest met de opvoeding. 
Dat het sleutelwoord niet meer dwang moest 
zijn, maar relatie. Maar als zo’n jonge leider in 
de groep ging werken, kreeg hij of zij steevast 
van de oude garde te horen: “Je moet de 
eerste dag al laten merken wie de baas is.” 
Dat moest afgelopen zijn. Iemand moest de 
poster ophangen. Iemand moest het doen. ‘In 
godsnaam,’ zou Paulus zeggen.

Tot besluit
Zo schreef een van de jongeren, toen ik met 
pensioen ging:
‘Ik kon vaak niet wachten om bijvoorbeeld bij 
de cliëntenraad aanwezig te zijn. 
Of weer eens een gedicht van mij met jou 
door te nemen. 
Zodat ik even weg kon zijn van de 
verstikkende sfeer in de woongroepen 
en me (al was het maar voor heel even) weer 
even gewoon kon voelen’. 

Was getekend: Sarah Moulaziem

Kerk en samenleving 

OVERGAVE EN VERZET: 
Times were changing 

ADRI BOSCH

Het boek ‘bijna tachtig’ van Adri Bosch 

is vanaf 28 september verkijgbaar bij 

boekhandels:

-Heinen in Den Bosch 

-Berne in Heeswijk-Dinther 

-De Omslag in Rosmalen.
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Wat is ons sinds half maart eigenlijk 
overkomen? Het is nog te vroeg om echt 
conclusies te trekken, maar er tekenen 
zich wel lijnen af. Dat we leven van wat ons 
gegeven wordt, ook in moeilijke situaties, 
bijvoorbeeld. Dat we ons niet hoeven te 
schamen als we het even niet weten, maar 
mogen vertrouwen op de draagkracht 
voor wat zich aandient. Theoloog Erik 
Borgman geeft na de zomer een reflectie, 
aansluitend bij zijn eigen ervaringen. 

Het kost moeite om het terug te halen, maar 
wat was het een schok toen half maart ineens 
alles moest worden afgelast. De viering van 
15 maart zou voorlopig de laatste blijken 
in de Utrechtse Dominicuskerk. Het kostte 
moeite de paradox te laten doordringen: we 
moesten onze zorg voor elkaar uitdrukken 
door elkaar niet te dicht te naderen! De extra 
Urbi et Orbi-zegen van paus Franciscus op 27 
maart vanaf een leeg Sint Pietersplein drukte 
goed uit hoe ik me op dat moment voelde. De 
omstandigheden zijn desolaat, maar toch is 
God erbij. 

In die eerste dagen werd ik gesticht door 
de herderlijke brief van de Vlaamse trappist 
Lode Van Hecke, sinds eind februari bisschop 
van Gent. Deze was te vinden op Kerknet, 
de website van de Belgische bisschoppen. 
Zijn centrale vraag: ‘Zou deze periode van 
verplichte afzondering niet de kans van jouw 
leven zijn om God op … het spoor te komen?’ 

God op het spoor komen
Hoe komen we in onze situatie God op 
het spoor? Dat is de vraag die wij willen 
beantwoorden door in de gebouwen van de 

Dominicuskerk een Huis van Dominicus op te 
bouwen, gedragen door een dominicaanse 
spiritualiteit. We besloten om te beginnen 
onze Mariakapel de hele dag en de hele week 
open te stellen. Er werden de eerste weken 
een recordaantal kaarsjes opgestoken en 
soms aangrijpende hartenkreten genoteerd 
in het intentieboek. In de media ging het over 
maatregelen om de pandemie onder controle 
te krijgen, maar velen verlangden blijkbaar in 
stilte naar Maria’s ‘barmhartige ogen’. 

Het was moeilijk niet alleen naar binnen te 
keren. Zeker de eerste tijd ging het vrijwel 
alleen over corona en alleen over Nederland. 
Of er geen stikstofprobleem meer was, 
geen vluchtelingen meer waren, en alsof de 
pandemie elders niet tot nog veel grotere 
problemen leidde dan bij ons. In de katholieke 
kerk, die toch over de hele wereld verspreid is, 
klonken in Nederland maar weinig verhalen 
van elders door. Surfend langs religieuze 
gemeenschappen op het internet zie ik vaak 
dingen die een nieuw licht werpen op onze 
situatie. Het troost en levert nieuwe ideeën op. 
We zouden hiermee in de toekomst veel meer 
mee moeten doen. 

Belang van verbondenheid 
De crisis bracht zaken aan het licht die we 
liever niet zien. Bijvoorbeeld dat er ook in 
Nederland volop ongelijkheid en uitsluiting 
is. Scholen maakten zich zorgen over de 
thuissituatie van kinderen en hun veiligheid 
en er werd gevreesd voor meer huiselijk 
geweld. De Voedselbank had meer vraag en 
aanvankelijk minder aanbod, maar om dat 
op te lossen kwamen op veel plaatsen acties 
op gang. Maar hadden we niet meer op zoek 

gemoeten naar de verhalen erachter? Hadden 
we niet moeten proberen de schrijnende 
verhalen uit de verzorgingstehuizen en GGZ-
instellingen, waar ook allemaal geestelijk 
verzorgers werken, een podium te geven? 
Zelf hoorde ik geregeld getuigenissen over 
diepe vervreemding en hartverscheurende 
ontreddering. Hoe laat je die doorklinken 
zonder dat we elkaar depressief maken? Hoe 
geven we elkaar op een realistische manier 
hoop, juist in moeilijke situaties. Is de kerk niet 
bij uitstek daarvoor? 

Het is van groot belang voor mensen zich 
verbonden te weten met anderen. Dit bleek 
toen onze pastoraatsgroep actief contact 
zocht met mensen die hun huis niet meer uit 
kwamen. De telefoontjes en kaartjes werd 
zeer op prijs gesteld. Onze Opbouwwerker 
en coördinator  Hermen van Dorp, maakte 
filmpjes waarin wijkgenoten vertellen hoe het 
hen vergaat. Vrijwel iedereen werkte graag 
mee en de filmpjes werden op onze website 
goed bekeken. Misschien is de belangrijkste 

les van de coronacrisis voor de kerk wel dat 
zij weer leert dat zij er niet is om gediend te 

"Hoe geven we elkaar 

op een realistische 

manier hoop, juist in 

moeilijke situaties"

God op het spoor komen tijdens de lockdown
DOOR ERIK BORGMAN

Sfeerfoto Dominicuskerk, Utrecht
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worden, maar om te dienen. Net als Degene 
die zij navolgt. En dat zij zich opnieuw afvraagt 
wat dit concreet betekent.

Biddende en verkondigende gemeenschap
Bij het begin van de cisis begonnen we 
direct vanuit het Huis van Dominicus online-
vieringen te organiseren. Het gezamenlijk 
bidden en luisteren, overwegen en 
verkondigen moest hoe dan ook door gaan, 
vonden wij. Aanvankelijk tot en met de Goede 
Week en Pasen, Pinksteren. Uiteindelijk zijn we 
er pas eind juni mee opgehouden. Het bleek 
een goede manier ons te laten zien: er waren 
op YouTube aanzienlijk meer kijkers dan de 
zondagse kerkbezoekers. Dit geeft in allerlei 
opzichten te denken. 
Natuurlijk kunnen vieringen op internet het 
samenkomen in de kerk niet vervangen. 
Maar ze bieden eigen mogelijkheden. Zo 
bleek het mogelijk enkele nieuwe mensen 
in te schakelen voor wie voorgaan in de kerk 
een te hoge drempel is. Internet kan eraan 
bijdragen niet alleen een gemeenschap te 
worden waaraan wordt verkondigd, maar 
een gemeenschap die verkondigt. Missionair 
worden, inderdaad. 

Maar daarbij is realisme nodig. De kerk is ook 
in zijn zwakte zichtbaar geworden. Welke 
gemeenschappen mede door corona kopje-
onder zullen gaan: wie zal het zeggen? Voor 
zover gemeenschappen effectief zijn, zijn 
ze dat lokaal en nauw verbonden met hun 
concrete omgeving. Covid-19 maakt ons 
duidelijk dat we dit serieus moeten nemen 
en ons denken over toekomst bij dit heden 
moeten beginnen. De kerk, mensen van de 
kerk, een spiritueel centrum zal van daaruit 
zowel dienstbaarder als vromer moeten 
worden. Dienstbaarder door te beginnen 
met wat nodig is. Vromer door te zoeken naar 
manieren om uit te drukken dat wij in deze 
situatie Gods aanwezigheid zoeken en vinden. 

Erik Borgman is lekendominicaan en hoogleraar 
theologie aan Tilburg University. 

Hij is voorzitter van de programmaraad van het Huis 
van Dominicus.

Kijk voor zijn wekelijkse column ‘Tekenen in de tijd’: 
www.huisvandominicus : 

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in 
Tussentijds, het magazine van Katholiek Utrecht. 

In de bundel ‘Kerk in tijden van corona’: verscheen zijn 
artikel: Diagnose – Dilemma – Duurzame toekomst 

(Baarn: Adveniat 2020).

Ons lieve heer op solder  ‘Lieve Maria’ 
Al vanaf het prille begin van de huiskerk heeft dit 
prachtige Mariabeeld een plekje op zolder. Wie 
heeft zij de afgelopen eeuwen allemaal voorbij zien 
komen? Hoeveel Amsterdammers hebben even 
bij haar stilgestaan en gebeden om kracht? Om 
wijsheid? Om troost?
In de nieuwe presentatie ‘Lieve Maria’ staat het prachtig gesneden Mariabeeld (ca. 
1700) centraal. Het beeld staat normaal gesproken opgesteld op een speciaal altaar 
in de Mariakapel. Eeuwenlang hebben Amsterdammers hier troost en bemoediging 
gevonden. Na heropening afgelopen juni is een aangepaste route ingesteld die niet 
meer langs deze kapel loopt. Het Mariabeeld is nu tijdelijk verplaatst naar de kerkzaal. 
Prachtige bloemen en tientallen (elektrische) kaarsen omringen het beeld. Bezoekers 
kunnen een handgeschreven boodschap of wens voor Maria achterlaten. Ook ligt 
er een bidprentje klaar met een gedicht van Gershwin Bonevacia, stadsdichter van 
Amsterdam. Het gedicht ‘Heilige Maagd’ is speciaal voor deze presentatie geschreven. 
Oudezijdsvoorburgwal 38 Amsterdam. t/m 8 december.
https://opsolder.nl/project/lieve-maria/

Tentoonstelling  ‘Body Language’ Museum Catharijne Convent Utrecht
 Van wonden in de vorm van vagina’s en wandelende heiligen zonder hoofd tot Jezus 
die als een druif wordt uitgeperst. Welkom in de intrigerende belevingswereld van de 

middeleeuwer.
Vanaf 25 september toont Museum Catharijneconvent 
de meest fascinerende verbeeldingen van het lichaam 
uit het tijdvak 1300 - 1500. Het lichamelijke werd in die 
periode namelijk op een totaal nieuwe manier afgebeeld. 
Wat zat hier achter? En tot welke - in hedendaagse ogen 
- merkwaardige kunst leidde dit? Kruip in de huid van de 
middeleeuwer en ervaar een nooit eerder tentoongesteld 
fenomeen! Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur 
Let op: reserveer uw aankomsttijd. 

                    Tot en met 17 januari 2021. 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/body-language

Tentoonstelling ‘Moeder van Troost’ 
Museum Krona Uden. 
De zomer zag er voor veel Udenaren heel anders uit. Corona 
heeft Uden hard geraakt. Er zijn kopzorgen, onzekerheid, 
eenzaamheid, angst en verdriet. Toen en nu nog steeds. Naar 
eeuwenoude traditie kunnen Udenaren vanaf dinsdag 28 juli 
weer steun vinden bij Onze Lieve Vrouw ter Linde in Museum 
Krona. Het beeld was uitgeleend aan het Catharijneconvent in 
Utrecht voor de tentoonstelling ‘Allemaal wonderen’ en keert 
op verzoek van Krona vroegtijdig weer naar Uden terug.  Te zien tot en met 1 november 
2020.
https://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/troost

UIT KIJK & LUISTER!
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Kerken aan het werk 

Uit de verschillende bladen van de locaties: de keuze van Nel Beex-Roos. 

“Daar kun je moed uit putten”                                               
Nog steeds speelt het coronavirus ons de baas. En dus is gewoon doen waar je zin in hebt absoluut geen optie. Er kan immers 
niet zo veel, als afstand houden daarbij in het geding komt. Maar: houd ogen en oren open. We krijgen een steuntje in de rug 
om de moed  erin te houden. Inspiratie. 

Van Geloofsgemeenschap Antonius in Beweging, Best. 
De Roerom ontvangt een mooie kaart met de tekst: ‘Pel-
grimszegen (Peter Denneman smm)

Dat mag je lezen, geldt voor alle jaargetijden en het geeft je 
de mogelijkheid moedig verder te gaan. 

Waarmee helpt Solidair van Streekparochie ’t Eikske Landgraaf ons? 
‘Ze zaten in hetzelfde schuitje op het water , Jezus en zijn leerlingen. Plotseling stak 
er een stevige storm op… De situatie vroeg erom op elkaar te kunnen vertrouwen, 
om medeverantwoordelijkheid, saamhorigheid en doorzettingsvermogen van hen 
die in hetzelfde schuitje zaten. Hoop allen op de goede afloop… De wereldwijde 
coronacrisis laat ons beseffen dat we wereldwijd verbonden zijn. Opeens beseffen we: 
we zitten in hetzelfde schuitje. We wonen op dezelfde aarde die rondom de zon draait 
.Onze aarde, ons huis, ons thuis.  Door de huidige mondiale economische en sociale 
samenhang bereikte het virus iedere samenleving op deze aarde… Jared  Daimond, 
Amerikaans fysioloog , evolutionair bioloog, milieuwetenschapper is van mening 
dat onze aarde en onze mensensoort bedreigd worden door vier echte gevaren:  
het klimaatprobleem, uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, ongelijkheid 
tussen arm en rijk en kernwapenbedreiging… … Het is tijd om te kiezen, om te 
onderscheiden wat echt belangrijk is en wat niet…’ 
Als we het samen willen, moet het kunnen en lukken. Dat is pas moedig en geeft 
allen moed.

Een onderwerp van een heel andere orde, maar ik vind 
het wel mooi en het getuigt van moed.
Groene Blad, Walfried vanuit de Walfriedgemeenschap  
Groningen vernam op de valreep het volgende: 
’ Vlak voordat deze editie van Walfried naar de 
drukker gaat, horen we dat de Franse theologe en  
bijbelgeleerde dr. Anna Soupa zich kandidaat heeft 
gesteld voor de functie van aartsbisschop  van Lyon. 
Ze hoort bij de vooruitstrevende stroming binnen de 
Franse katholieke kerk  en is medeoprichtster van een 
hervormingsbeweging voor Franstalige katholieken. Tot 
nu toe is steeds aangevoerd dat alleen mannen priester 
kunnen worden. Omdat Christus alleen mannen koos 
als zijn discipelen. Het kerkelijk recht dat vernieuwingen 
tegen zou houden is van veel later datum dan de tijd 
dat Jezus leefde. Van de twaalf leerlingen die die hem 
omringden was niemand priester. Petrus was zelfs 
getrouwd. En de man van Nazareth zelf noemde Maria 
Magdalena de apostel van de apostelen… 
‘Er zijn nog veel meer goede redenen om haar te 
steunen, maar…kunnen we hier toch moed uit 
putten?’

Dat gezegend is deze tijd

van groei en bloei.

Dat gezegend is deze periode

van minderen en loslaten.

Dat je rennen wandelen 

en je prestatiezucht genieten wordt.

Dat jullie huis je thuis wordt

en vriendschapsbanden sterker worden. 

Neem de tijd om stil te staan

bij hetgeen je draagt.

Leef in verbondenheid met je ziel

en met respect voor je lichaam.

Geniet van wat mensen je bieden

en wat de natuur je schenkt. 

Heb een goede rijd en ga

met de kracht van de hemel

het licht van de zon

de jacht van de wind

de vastheid van de aarde.’

Ook in Kruiswoord van de Parochie Heilig Kruis Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten gedachten die moed kunnen geven.  
‘Betrokkenheid en aandacht voor iedereen, daar wordt al tijden over 
nagedacht. Filosofe Joan Tronto legde de grondslag voor wat zij noemde 
de zorgethiek. Zij meent dat elke menselijke activiteit gericht moet zijn op 
het behoud van ons in deze wereld. Goed menselijk leven moet ook in de 
toekomst mogelijk zijn. Mensen leven nu eenmaal in een web dat complex is, 
en waarin onze lichamen, wij zelf en 
ook onze omgeving goed verweven 
dienen te zijn, nu maar ook later 
nog. In haar boek ‘Menslievende 
zorg’ schrijft Annelies van Heijst 
dat zorgen een manier van doen is, 
afgestemd op onze relatie met de 
ander en waarbij de zorgdrager zich 
eerst afvraagt hoe de ander 
verzorgd wil worden…’ Zorg, zo 
gegeven is een zegen en doet 
wonderen.
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Op de website  www.deRoerom.nl  vindt u actuele berichten en aankondigingen op gebied van zingeving, kerk 
en samenleving in binnen-en buitenland. Behalve dat biedt de site ook verrassende invalshoeken over kunst en 
spiritualiteit. Hebt u zelf een bericht of wilt u reageren mail dan naar deroerom@protonmail.com
Aanmelden voor de nieuwsbrief Opzien (gratis): opzien@protonmail.com

Maand van de schepping: paus Franciscus 
vraagt aandacht voor de aarde. 
Paus Franciscus en de aartsbisschop 
van Constantinopel, de oecumenisch 
patriarch Bartholomeus, hebben de maand 
september uitgeroepen tot de “Maand van 
de Schepping”. Deze maand duurt tot en 
met 4 oktober, de naamdag van de heilige 
Franciscus. Het is een oecumenisch initiatief.
Dit jaar sluit de website zich daarbij aan met 
speciale aandacht voor milieu, ecologie en 
bezinning op onze zorg voor onze aarde, 
ofwel “Het huis dat wij bewonen”, zoals 
paus Franciscus in zijn encycliek “Laudato 
Si'” de aarde noemt. Dit jaar zullen ook veel 
katholieke gemeenschappen activiteiten 
organiseren in verband met het speciale 
Laudato Si’ jaar. Voor Vlaanderen en 
Nederland is een uitgebreid katern gemaakt 
met suggesties om als gemeenschap stil te 
staan bij de Scheppingsperiode. Kijk voor 
meer informatie ook op  www.laudato-si.nl 
 https://www.groenekerken.nl/

Opnieuw de Bijbel lezen, 
maar dan anders?
Met het nieuwe leesplan van 
Bijbelgenootschap ontdek je op 30 
dagen de groene draad door de Schrift. 
Op je smartphone of aan je computer, 
de Bijbel lezen kan overal. Maar hoe 
begin je eraan? Welke handvatten 
helpen je? Het leesplan Van Adam en 
Eva tot Franciscus bevat 30 teksten, 
die zich ideaal laten lezen tijdens de 
Scheppingsperiode (1 september tot 
4 oktober). Ze inspireren tot zorgzame 
omgang met de aarde en al wat leeft. Te 
beginnen bij een kort citaat uit Genesis, 
met twee paragrafen uitleg, struin je 
door het Oude en Nieuwe Testament 
tot aan het boek Openbaring.
De uitleg bij de teksten in het leesplan 
komen van drie groene theologen: 
de protestantse Trees van Montfoort, 
franciscaan Krijn Pansters en Jannica 
de Prenter, predikant in Brugge. Het 
leesplan is online te volgen via 
debijbel.nl 

Liturgie en internet
Tijdens de eerste coronaperiode was strea-
men, het live uitzenden van vieringen via in-

ternet aan de orde van de (zon)dag, De ene 

geloofsgemeenschap ziet het als een moge-

lijkheid om de binding met de leden in stand 

te houden of te versterken, anderen vinden 

dat het juist afbreuk doet aan de persoonlijke 

aanwezigheid in de vieringen.
Bart Verreijt zet in een artikel een aantal aspec-

ten op een rij. https://www.deroerom.nl/co-

lumn/liturgie-in-coronatijdperk/

Naast de aandacht voor het nieuws besteedt 
de website van De Roerom ook aandacht aan 
spiritualiteit en kunst. Kijk en luister eens naar 
de serie over de Estlandse componist Arvo Pärt, 
met zijn verstilde muziek. Op de website van de 
Vlaamse bisdommen, kerknet.be, vind je een 
prachtige achtdelige serie aan met een com-
pleet overzicht met het werk van de geliefde 
componist

WEBMASTER BART VERREIJTBERICHTEN van de website
www.deroerom.nl

Bij het overlijden van kardinaal Ad Simonis

Bart Verreijt terugdenkend aan Simonis: 
‘In de loop van mijn twintig jaar bij het om-
roeppastoraat, als leidinggevende bij het 
toenmalige RKK/KRO en als pastoor van de 
Xaveriusparochie in Amersfoort heb ik heel 
wat vergaderingen, briefwisselingen en 
overleg met de kardinaal gehad. Typerend 
was dat hij aan het begin van een gesprek 
mij altijd eerst vroeg ‘hoe gaat het met ‘t 
Zand, meneer Verreijt?’ Daaruit sprak zijn 
pastorale hart en zijn betrokkenheid op 

mensen en hun geloof.  Overleg met de kardinaal was soms niet 
gemakkelijk. Hij leek weinig vertrouwen te hebben in de media, 
was soms argwanend, en toonde zich oprecht rechtlijnig in zijn vi-
sies en standpunten ten aanzien van de Kerk. Ook al wist hij dat hij 
daarmee koos voor de lastige weg’. (Kijk voor het hele artikel www.
deRoerom.nl) 

Journalist Stijn Fens in Trouw: “Simonis was tot in elke vezel ortho-
dox en trouw aan Rome. Toch won hij met zijn zachtaardige per-
soonlijkheid ook de sympathie van progressieve katholieken. Al 
zullen velen het hem dat ene Duitse zinnetje nooit vergeven’. Als Ad 
Simonis in ¬december 1983 wordt geïnstalleerd als aartsbisschop 
van Utrecht staan bij de kathedraal betogers met een spandoek: ‘Go 
¬Rome’. Simonis is dan al jarenlang samen met bisschop Gijsen de 
ideale schietschijf voor progressieve katholieken in ons land. Veel te 
conservatief, tegen homo’s en vrouwen en een zetbaas van Rome, 
klinkt het om hem heen.
Vijfentwintig jaar later, bij zijn afscheid als aartsbisschop van 
Utrecht, klinken er andere geluiden. Gelovigen zijn er inmiddels 
achter dat Simonis in de grond een zachtmoedige herder is die door 
zijn eenvoud mensen voor zich inneemt. Meer een dorpspastoor 
met ouderwetse ¬opvattingen dan een kille kerkleider’. 

Kardinaal Ad Simonis (Lisse, 26-11-1931) overleed op 2 september 
2020. 
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Ik geloof dat er voor alles een reden is; dat er een functie is 
    voor elk blaadje dat van de boom valt of elk glas melk dat ik 
omstoot. Die overtuiging helpt mij rust en vertrouwen te vinden 
in het leven. Als je ervan uit mag gaan dat God ervoor zorgt dat 
alles op zijn plek zal vallen, kan je immers elke moeilijke situatie 
en tegenslag relativeren. 

Zoals er voor alles een reden is, moet er ook een reden zijn 
voor alle impact van het coronavirus, dacht ik een paar weken 
geleden. Maar hoe kan zo veel narigheid in hemelsnaam deel van 
Gods plan zijn?

Als studente culturele antropologie heb ik geleerd dat de 
huidige fase van globalisering ruim baan heeft gemaakt voor 
de verspreiding van Covid-19. Doordat we op allerlei manieren 
verbonden zijn met alle delen van de wereld, kon het virus zich 
razendsnel verspreiden. Misschien moeten we een rem zetten 
op het ‘groter willen worden’ en ‘sneller willen gaan’ – want dat 
pakt kennelijk niet altijd goed uit.

Nu meer dan ooit zijn structurele problemen als ongelijkheid en 
eenzaamheid aan het licht gekomen. Laten we deze coronacrisis 
dus zien als een resetknop: een kans om over van alles na te 
denken en de omgeving op een mooiere en eerlijkere manier in 
te richten. De kans om opnieuw te beginnen moeten we grijpen; 
een beter moment dan de start van het nieuwe ∂aar bestaat 
haast niet! 

Ik begin nu aan mijn tweede jaar aan de universiteit in Utrecht 
en studeren ziet er heel anders uit. Wat het nog meer bijzonder 
maakt, is dat ik voorzitter word van mijn studievereniging. Als 
bestuurslid wordt het mijn taak om gezelligheid en verbinding 
bij de studenten te bewerkstelligen. Maar hoe moet dat in 
deze tijden? Waar ik bijvoorbeeld verontwaardigd over ben is 
het feit dat er alleen studie-gerelateerde activiteiten mochten 
plaatsvinden tijdens de introductie-week aan de universiteit. 
En dat terwijl we het afgelopen jaar hebben geleerd dat 
kennisoverdracht wél via het internet kan, maar de virtuele 
ontmoeting juist níet voldoet voor het gemeenschapsgevoel 
onder studenten. Waarom geeft men dan bij fysieke 
ontmoetingen toch de voorrang aan studiezaken, in plaats van 
gemeenschapsvorming en gezelligheid? Is dat niet minstens zo 
belangrijk voor het studentenwelzijn? 

Ik begin hierdoor te denken dat we de resetknop die ons wordt 
aangereikt nog niet voldoende benutten. Daarom wil ik de 
komende tijd over verschillende thema’s schrijven om uit te 
zoeken wat we kunnen doen om dichter bij een vernieuwde 
samenleving te komen. Laten we ons best doen om in onze 
omgeving – of dat nu Utrecht, de wereld of alleen ons eigen 
huishouden is -samen die weg van verbetering in te slaan. 

Mirjam van Noord 
is tweedejaars student 
culturele antropologie
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