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De duivel heeft veel gezichten. En 
ook verschillende namen. Satan in 
het Hebreeuws. En diabolos in het 
Grieks. Letterlijk betekent diabolos 
‘doorelkaargooier’, ‘verwarrer’. 
De duivel is hier dus niet het 
pure kwaad. Maar iemand die de 
gemeenschap uit elkaar speelt met 
valse informatie, een lasteraar. 

Een interessant gegeven in het 
huidige tijdsgewricht. Het is immers 
gemakkelijker mensen te verwarren 
dan mensen te overtuigen. Terwijl 
het om je doelen te bereiken even 
effectief kan zijn. In het Nederlands 
gebruiken we voor de duivel ook wel 
het woord ‘lucifer’. Wat in het latijn 
‘lichtbrenger’ betekent. De duivel 
als een gevallen engel. Wegens 
hoogmoed verbannen uit de hemel. 
In 2 Korinthiers 11:14 staat: “Dat is ook 
geen wonder, want niemand minder 
dan satan vermomt zich als een engel 
van het licht.” 

De mens is een hulpeloos wezen. In 
tegenstelling tot vrijwel alle andere 
dieren tot relatief hoge leeftijd 
afhankelijk van de ouders. En de rest 
van zijn leven van de mensen om zich 
heen. Zonder gemeenschap gaat het 
niet. Eenzaamheid maakt mensen 
bang, verdrietig en uiteindelijk ziek. 
Uit elkaar spelen, verwarren en het 
verstrekken van valse informatie 
kan heel goed werken om je doelen 
te bereiken. Zeker wanneer je je 
voordoet als een brenger van het 
licht. Maar het is schadelijk voor 
de gemeenschap. En in die zin 
levensgevaarlijk. In verwarrende 
tijden moeten we op zoek naar wat 
ons bindt. Verbinden werkt helend. 

En niet alleen op de EHBO in het 
ziekenhuis. We zullen moeten kiezen 
tussen verwarren en verbinden. En 
dat geldt zeker voor mensen met 
een voorbeeldfunctie of in een 
leidinggevende rol. Op social media 
is die keuze het beste zichtbaar. De 
president van de Verenigde Staten 
gebruikt op Twitter de naam 
@realdonaldtrump. Sowieso al een 
verwarrende naam omdat het niet 
over de man maar over de functie zou 
moeten gaan. Als een lichtbrenger 
twittert hij er driftig op los. Waarbij hij 
geen poging doet te verbergen dat 
verdeel en heers wat hem betreft een 
prima combinatie zijn. Paus Franciscus 
pakt het anders aan. Als leider 
van de kerk in de eenentwintigste 
eeuw twittert ook de paus. En zijn 
twitternaam is @pontifex. De leider 
van de kerk wordt niet aangesproken 
met chef, baas of grote roerganger. 
En zelfs niet met zijn eigen of zijn 
pauselijke naam. Maar met pontifex, 
bruggenbouwer of wegbereider. En 
zo twittert hij dus ook. Verbindend 
en letterlijk voorbeeldig. Een groter 
contrast dan tussen Trump en 
Franciscus is haast niet denkbaar. 
Natuurlijk is kiezen moeilijk. Maar 
een mens is op aarde gezet om 
verantwoordelijk te zijn, om antwoord 
te geven. Zeker in deze tijd is het een 
dwingende vraag voor ons allemaal. 
Wat wil ik zijn? Een verwarrer of een 
verbinder? En wie zal ik volgen?   

René Peters
 historicus, docent, Tweede Kamerlid voor 

het CDA, vader van een dochter. 
Hij schrijft hier over wat hem 

persoonlijk bezig houdt.

Verwarren of verbinden
DOOR RENÉ PETERS
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Hoofdredacteur
LIESBETH DE MOOR

INHOUD
HOOP EN IDEAAL 

Het oktobernummer van de Roerom ligt voor u. 

Af en toe weer naar het terras om elkaar te ontmoeten, een 
vakantie naar Zeeland of toch iets verder…? Aan het begin 
van de zomer waren we met zijn allen voorzichtig en blij 
met wat weer kon.   

We zijn niet meer zo eensgezind en voorzichtig meer als 
een paar maanden geleden. Al loopt het aantal besmettin-
gen als ik dit schrijf weer flink op. Het nieuwe (ab)normaal 
is steeds net weer anders. We maken daarom dit nummer 
met ‘hoop’ in ons achterhoofd en schrijven even wat min-
der over het virus.

In deze Roerom spreken we met twee inspirerende vrou-
wen die staan voor hun idealen. 
Directeur van de stichting Leergeld Gaby van den Biggelaar 
zou het liefst haar stichting morgen opheffen. Maar een op 
de twaalf kinderen groeit op in armoede. Zij hebben geen 
laptop voor schoolwerk of hun ouders kunnen het studie-
materiaal niet betalen. Leergeld biedt de kinderen de kans 
om deel te nemen aan activiteiten op en rond school. Ze  
bloeien op, ontwikkelen zich en dat is goed voor hun ei-
genwaarde. 

Simone Kennedy, raadslid voor de ChristenUnie in Amers-
foort maakt zich al jaren sterk voor vluchtelingen. Als het 
aan haar - en haar partij – ligt, vangt Nederland veel meer 
vluchtelingen op uit het Griekse kamp Moria, zoals Amers-
foort dat deed met vooral Syrische vluchtelingen in 2015. 
In De Roerom vertelt ze hoe het de vluchtelingen van toen 
nu vergaat.

Hoop ligt in het NU, niet het verleden of de toekomst, Gert 
Bremer, musicus en zenleraar ervaart dat sterk na een lange 
zoektocht in zijn leven. Lees zijn inspirerende verhaal. 
 
En Mirjam van Noord (19) vraagt zich in haar column af 
of de kloof tussen ouderen en jongeren ooit helemaal 
overbrugd zal worden. Maar toch is ze hoopvol.  ‘Als je zo  
denkt, is de vraag: waarom zouden we het nog proberen? 
Omdat we ons er wel beter van gaan voelen. En dus zullen 
we het altijd samen blijven proberen. Dat is mijn kracht, dat 
is mijn hoop’.

Wij wensen u  inspiratie en lees-en kijkplezier! 

Dank voor de vele positieve reacties op de eerste vernieuwde 
uitgave. We hebben het lettertype omwille van een nog betere 
leesbaarheid aangepast.

Gaby van den Biggelaar  
over ‘het kind van de 

rekening’.4
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Twee van uw uitspraken vielen mij op: 
“Alle kinderen mogen meedoen, want 
nu meedoen is straks meetellen!” en “ons 
uiteindelijke doel is om onszelf te kunnen 
opheffen omdat onze ondersteuning niet 
langer noodzakelijk is.” Hoe bereik je dit doel 
als particuliere stichting?
‘In Nederland groeit een op de twaalf  kinderen 
op in armoede, dat zijn ruim 312.000 kinderen. 
Zij kunnen om financiële redenen niet meedoen 
aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes 
heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan 
de zijlijn, kunnen bijvoorbeeld niet mee op 
schoolreis, niet bij een sportclub of op dansles, 
hebben geen fiets om naar school te gaan 
of geen laptop om hun huiswerk te maken. 
Leergeld kan dit wel mogelijk maken. Het 
tweede doel, onszelf opheffen, is voorlopig 
niet te voorzien. Integendeel: de coronacrisis 
zal waarschijnlijk leiden tot vergroting van de 
doelgroep’.
 
Wat is precies jullie doelgroep?
‘Schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 
tot 18 jaar zijn onze doelgroep. De kinderen 
zijn niet arm, ze groeien op in gezinnen met 
een laag inkomen. Er bestaat een vooroordeel 
dat het daarbij altijd gaat om ouders met een 
(bijstands)uitkering of om mensen zonder werk. 
Maar het zijn niet alleen de gezinnen met het 
sociale minimuminkomen die getroffen worden. 
Er is veel verborgen armoede bij ZZP’ers en bij 
kleine ondernemers. Bovendien hebben veel 
werkenden te weinig uren, een laag uurloon 
of een flexbaan met grote onzekerheid. 
Het grootste probleem zit bij ouders met 
een migratieachtergrond, alleenstaande 
ouders, laaggeletterden en mensen met een 
verstandelijke beperking’. 

De oorzaak ligt in de financiële problemen 
die ouders hebben. Hoe los je die op?
‘Het besteedbare inkomen is niet toereikend 
voor de minimale uitgaven van voedsel, kleding, 
wonen, zorgkosten en deelname aan zaken als 
clubs en sport. Bovendien zijn al die kosten ook 

Het zijn woorden van Gaby van den Biggelaar, directeur van stichting 
Leergeld Nederland, die in driekwart van alle Nederlandse gemeentes 
actief is. Leergeld biedt kinderen in armoede kansen om deel te nemen 
aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo kunnen ze opbloeien, 
kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Peter van 
Overbruggen sprak met haar over ‘het kind van de rekening’.

‘Het uiteindelijke doel is om onszelf op te heffen’

Mr. dr. Gaby van den 

Biggelaar (1960) is sinds 

2012 directeur-bestuurder  

van de landelijke stichting 

Leergeld. Ze is al twintig jaar 

betrokken bij het onderwerp 

‘kinderen en armoede’, eerst 

als gemeenteraadslid in 

Eindhoven en daarna ook als 

voorzitter van de stichting 

Leergeld Eindhoven 

www.leergeld.nl
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gestegen, terwijl het inkomen niet is 
meegegroeid. Door echtscheiding, 
baanverlies of faillissement, vooral 
nu in coronatijd, kan een gezin 
ineens in grote financiële problemen 
terechtkomen. Als Leergeld lossen wij 
de armoede niet op’.

Er zijn  ook andere sociale 
hulpinstanties, bijvoorbeeld de 
gemeente, waar mensen een 
beroep op kunnen doen. Wanneer 
komt de Stichting Leergeld dan in 
beeld?
‘Als we een hulpvraag krijgen, 
zijn onze vrijwilligers vaak de 
eersten die in een gezin komen 
en mensen het gevoel geven dat 
ze echt gehoord worden. Ten 
opzichte van de gemeentelijke 
en overheidsinstanties is er bij 
veel mensen vaak wantrouwen en 
onwetendheid. Mensen vinden 
de stap te groot of kennen de 
mogelijkheden niet. Leergeld is 
daarentegen laagdrempelig en 
heeft een persoonlijke benadering. 
Natuurlijk vullen wij aan op wat 
andere instanties aan ondersteuning 
bieden. Maar het belangrijkste is 
dat we middelen verstrekken die 
altijd direct ten goede komen aan de 
kinderen. Wij geven de ouders geen 
geld in handen’.

Hoe bepalen jullie dan wat er in 
een gezin echt nodig is?
‘Na een aanvraag brengt een 
vrijwilliger standaard een 
huisbezoek. Hierbij wordt de totale 
gezinssituatie bekeken en een 
inkomens-check gedaan. Daarna 
bepalen we wat een kind nodig 
heeft. De bijdrage wordt in natura 
verstrekt. Dat kan een cheque zijn 
voor een fiets of een computer die 
kan worden aangeschaft bij een 
bepaald adres. Daar zit dan ook 
een onderhoudscontract bij. De 
contributie voor een club, een cursus 
of de bijdrage voor schoolgeld, 

excursie of leermiddelen wordt door 
ons aan de betreffende instelling 
betaald’. 

De vrijwilligers moeten dus goede 
voelsprieten en sociale kennis 
hebben om problematische 
situaties goed te kunnen 
inschatten?
‘Onze vrijwilligers zijn meestal 
personen die uit ervaring, 
bijvoorbeeld in hun werkzame 
leven, gewend zijn om te gaan 
met bijzondere situaties en sociale 
problematiek. Zij horen vaak 
schrijnende verhalen, zoals van 
een kind dat twee dagen voor zijn 
verjaardag ziek wordt gemeld. Zo’n 
kind gaat dan niet naar school, 
omdat de ouders geen traktaties 
kunnen betalen en het kind zich 
schaamt. Je kunt je voorstellen 
dat kinderen dan in een sociaal 
isolement terechtkomen. Als je niet 
op een sportclub zit en nauwelijks 
contact hebt met leeftijdsgenoten, 
loop je heel veel mis. Kinderen 

missen daardoor ook een belangrijk 
stuk opvoeding: hoe ga je om met 
anderen, met winnen of verliezen, 
hoe leer je omgangsvormen of 
rekening houden met andere 
gewoontes.’ 

Zijn er nog andere, vergelijkbare 
organisaties zoals Leergeld, die 
gericht zijn op ondersteuning van 
kinderen? 
‘Een heel specifieke organisatie, 
waar we mee samenwerken, is de 
Stichting Jarige Job. Deze club 
maakt het mogelijk dat kinderen 
hun verjaardag kunnen vieren, een 
cadeautje krijgen, kunnen trakteren 
en een feestje geven. Ook hebben 
we contact met het Nationaal 
Fonds Kinderhulp, dat werkt met 
professionele intermediairs vanuit 
welzijnsorganisaties. Zo hebben 
we vorig jaar 6.000 aanvragen van 
ons naar hen doorgestuurd. Een 
schrijnend geval was een grafsteen 
voor overleden ouders, die de 
kinderen niet konden betalen’. ▸

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN
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Leergeld ondersteunt dus met 
materiële middelen. Maar wat 
gebeurt er aan de achterliggende 
problemen of juist de gevolgen 
van armoede?
‘Inderdaad zijn de psychosociale 
problemen in sommige gezinnen 
groot, zowel bij ouders als kinderen. 
Die laatsten hebben vaak een 
laag zelfbeeld en lopen risico op 
lagere schoolresultaten en later op 
probleemgedrag. Je ziet vaak, dat 
kinderen hun emoties en impulsen 
niet goed kunnen beheersen. 
Kinderen nemen het stressgedrag 
van hun ouders over. Sociaal 
isolement heeft ook gevolgen 
voor hun (hersen)ontwikkeling. Er 
zijn volwassenen die later nog last 
hebben van het feit dat ze vroeger 
bepaalde dingen hebben moeten 
missen of ze zijn door een instabiele 
thuissituatie in de criminaliteit 
beland’. 

Waar kunnen zij dan met deze 
problemen terecht?
‘Leergeld kan deze problemen niet 

zelf aanpakken. Onze vrijwilligers zijn 
bekend met de ‘sociale kaart’ in een 
gemeente. Wij verwijzen ouders naar 
instellingen waar ze ondersteuning 
en advies kunnen krijgen of we 
helpen bij het (vaak digitaal!) invullen 
van de formulieren. Om privacy-
redenen kunnen we niet zelf de 
namen van gezinnen doorgeven aan 
een hulpinstantie’. 

Hoe komt Leergeld als particuliere 
organisatie aan geld? 
‘Stichting leergeld is voortgekomen 
uit een katholieke caritas-instelling 
in Tilburg en heeft zich aanvankelijk 
in Brabant en daarna naar Limburg 
en Zeeland uitgebreid. In de loop 
van de tijd is de Stichting Leergeld 
uitgegroeid van 68 naar 109 
plaatselijke stichtingen die inkomsten 
ontvangen van particulieren 
(20.000 – 30.000 euro), fondsen, 
kerken, serviceclubs en bedrijven. 
In 2019 werden er 127.00 kinderen 
ondersteund uit 50.000 gezinnen, 
voor een bedrag van bijna 40 miljoen 
euro, ongeveer 300 euro per kind’.

Wat doet de overheid? Hebben 
jullie ook contacten op landelijk 
politiek niveau?
‘De politiek kan niet verwachten dat 
wij de (kinder)armoede oplossen. 
Wij kunnen alleen pleisters 
plakken. Als we dat niet doen, 
dan bloeden de kinderen dood. 
Leergeld is gesprekspartner van de 
Ministeries van Sociale Zaken  en 
Onderwijs. Zo pleiten we voor een 
overheidsvergoeding voor laptops, 
die door het rijk tot nu toe niet tot 
de noodzakelijke leermiddelen voor 
schoolgaande kinderen worden 
gerekend, terwijl scholen die wel 
verplicht stellen. Vanaf 2017 krijgen 
de gemeentes van de rijksoverheid 
een niet geoormerkt bedrag 
van zo’n 84 miljoen dat ook voor 
armoedebestrijding kan worden 
ingezet, waarvan 2,5 miljoen naar 
Leergeld gaat’.  

Armoede gaat toenemen
Tot slot merkt Gaby van den 
Biggelaar op dat het recente rapport 
van het Sociaal Cultureel Planbureau 
en het centraal Planbureau ‘kansrijk 
armoedebeleid’ (juni 2020) helaas 
maar weinig aandacht heeft 
gekregen. In dit 218 pagina’s 
tellende rapport staat te lezen dat 
met het huidige kabinetsbeleid de 
armoede in Nederland de komende 
jaren flink toeneemt; met ruim een 
kwart, met name door de verlaging 
van de bijstand tot en met 2035. 
Dit terwijl armoede in Nederland 
een hardnekkig probleem is en de 
kwaliteit van leven voor circa één 
miljoen mensen dagelijks ondermijnt. 

Ook minister Sigrid Kaag, gekozen 
tot lijsttrekker van D66 en kandidaat 
voor het Torentje, kan het zich 
aantrekken. Zij zei afgelopen 
september in Trouw: “260.000 
Nederlandse kinderen leven in 
armoede, hier, in de zeventiende 
economie van de wereld. We moeten 
dus meer doen aan scholing, aan 
omscholing en het creëren van 
banen. Want als ouders werken, 
stijgen de kansen van kinderen.” 
Het is maar goed dat ‘Leergeld’ er 
nog is. ▪

olieverfschilderij 
door Ans Markus 
(Expositie Verborgen 
Verdriet, Leeuwarden 
2018)
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In arren moede spande de universiteit 
dit jaar een rechtszaak aan bij de 
ondernemingskamer tegen de 
bisschoppenconferentie. Al sinds 
2014 is er sprake van een patstelling 
tussen universiteit en bisschoppen. 
Het  draait om de benoeming van 
leden van het bestuur - Raad van 
Toezicht - van de universiteit.  Volgens 
de statuten  hebben de bisschoppen 
het recht van benoeming. Sinds 
2014 worden voordrachten voor 
bestuursleden van het zittende 
bestuur door de bisschoppen 
afgewezen omdat de bisschoppen 
het ‘katholieke gehalte’ van de 
kandidaten onvoldoende vinden. 
Kandidaten die de bisschoppen 
voordragen hebben naar de mening 
van het zittende bestuur te weinig 
bestuurlijke bagage. Het bestuur van  
de universiteit is daardoor minimaal 
bezet en sommige leden zitten er al 
te lang bij gebrek aan opvolgers. 

In de uitspraak laat de 
ondernemingskamer weinig heel 
van de rol van de bisschoppen: ‘De 
Bisschoppenconferentie gebruikt 
haar statutaire bevoegdheden om 
haar opvatting over de katholieke 
identiteit van de Radboud Universiteit 
en het Radboud UMC gestalte 
te geven. Die opvatting strookt 
niet met de huidige betekenis 
van de katholieke identiteit voor 
de universiteit en het UMC. Het 
is bovendien niet denkbaar dat 
de universiteit en het UMC aan 
hun katholieke identiteit invulling 
gaan geven op de door de 
Bisschoppenconferentie gewenste 
wijze.’ 
Dat leidt tot een impasse die is 
schadelijk is voor de universiteit 
en geen recht doet aan het 
maatschappelijk belang van 

een goed bestuur van de 
universiteit. Vervolgens wijst de 
ondernemingskamer vonnis: het 
bestuur kan zichzelf aanvullen en ook 
de splitsing van universiteit en het 
Medisch Centrum van de Radboud 
(ook onderdeel van de impasse) kan 
doorgaan. De bisschoppen staan met 
die uitspraak buitenspel.  

De uitspraak van de ondernemings-
kamer laat nog eens zien hoezeer 
de bisschoppenconferentie niet 
meer in verbinding staat met grote 
maatschappelijke instituties en niet 
meer weet welke rol ze speelt in onze  
geseculariseerde post-christelijke 
cultuur. Met het wapen van de 
statutaire machtspositie proberen de 
bisschoppen hun opvattingen door 
te drukken. Terwijl het gesprek over 
katholieke -christelijke - traditie en 
wetenschapsbeoefening - onderwijs 
en onderzoek - op talloze manieren 
gevoerd zou moeten en kunnen 
worden, kiezen de bisschoppen 
er blijkbaar voor via de wettelijke 
bevoegdheid het gesprek te 
voeren. Het is onvermijdelijk een  
doodlopende weg. 

Aziatische katholieken
Tijdens de tien jaar dat ik voor 
Cordaid werkte ben ik ervan 
overtuigd geraakt dat de West-
Europese katholieke kerk te rade 
moet gaan bij Aziatische katholieken. 
Zij kunnen ons leren hoe je je als 
minderheidskerk opstelt in de 
samenleving. In India, Bangladesh, 
Indonesië vormen katholieken een 
kleine minderheid, soms niet groter 
dan een procent  van de bevolking. 
In die verhouding weten ze  van 
betekenis te zijn met hun caritas-
organisaties, met het katholieke 
onderwijs en met de initiatieven van 

ordes en congregaties. Ze weten 
heel goed dat zij de samenleving 
niet bepalen en dat ze niet in 
de positie zijn om aan te geven 
wat kan en mag. West-Europese 
bisschoppenconferenties hebben 
daarom veel te leren van hun 
ambtsgenoten in Azië.

In Europa hebben de christelijke 
kerken eeuwenlang een dominante 
rol gespeeld. Moraal en recht werden 
langs de meetlat van de christelijke 
kerken gelegd. Het lijkt erop dat  
althans een deel van de bisschoppen 
maar moeilijk afscheid kan nemen 
van die machtspositie. Het vonnis 
van de ondernemingskamer laat 
niets aan duidelijkheid te wensen 
over als het gaat over die strategie. 
Doorgaan op die weg betekent een 
steeds groter isolement met het risico 
van een sektarische positie in de 
samenleving. Veel gelovigen en veel 
maatschappelijke organisaties die de 
waarden van de katholieke traditie 
koesteren, zullen hen daarin niet 
volgen. 

Dit artikel verscheen eerder op 
www.de Bezieling.nl  

René Grotenhuis is theoloog, 
was o.a. directeur van Cordaid

V e r b i n d i n g  
V e r b r o k e n

DOOR 
RENÉ GROTENHUIS

Het zal de meesten zijn ontgaan: de uitspraak van de ondernemingskamer in de rechtszaak van 
de Radbouduniversiteit tegen de bisschoppenconferentie. Het heeft bij mijn weten de krant niet 
gehaald. Toch is het een belangrijke moment in de relatie van de bisschoppen met de samenleving. 

Fo
to

 w
w

w
.ru

.n
l



8 WWW.DEROEROM.NL

Wat doet eenzaamheid met iemand?
Ineens kwam de maatregel dat 
iedereen op een afstand van 
anderhalve meter van elkaar moet 
blijven. Dat was even schrikken, want 
hoe doe je dat in de praktijk van het 
dagelijkse leven? Het ontlokte de 
uitspraak: ‘Ik heb niet eens iemand 
om afstand van te houden.’ Niet 
alleen een keiharde uitspraak maar 
wat zijn de consequenties? Wat 
blijkt uit onderzoek van Handicap.nl? 
Bijna een kwart van de vrouwen 
met een beperking ervaart sociale 
uitsluiting. Vriendschap en contact 
onderhouden is in deze periode voor 
hen nog lastiger. 

Iets meer begrip?
Misschien dat we in deze moeilijke 
tijd door het coronavirus beter 
kunnen aanvoelen wat uitsluiting 
doet met mensen. Het leidt vrijwel 
zeker tot eenzaamheid. Het gemis 
van contact met anderen en van 
meedoen aan sociale activiteiten valt 
velen zeer zwaar. En eenzaamheid 
wordt vaak onderschat. 

Een oplossing?
Voor mensen met een handicap? 
Zeker, ze hebben of kunnen raad 
en ondersteuning krijgen van 
Handicap.nl. Soms is er een crisis 
voor nodig om ook de ogen van 
mensen zonder beperking te openen. 
Dat mochten we toch onlangs nog 
ervaren. Denk aan de gebarentolk 
bij de persconferenties. Ze liet aan 
heel Nederland zien, dat er ook 
mensen bestaan die niet-horend of 
slechthorend zijn. 
En ik denk ook graag terug aan 
de kaartenacties onder meer van 
Handicap.nl/liefs-voor-jou. Die 
leverden in één week bijna duizend 
kaarten op voor alle mensen met een 

beperking die zich eenzaam voelden. 
Zoiets is toch geweldig. Je hoefde er 
niet de deur voor uit en jong en oud 
kon er aan meedoen.

Een maatje
Het allerfijnste zou zijn als iedereen 
met een handicap, ongeacht geslacht 
of leeftijd, een goed maatje zou 
hebben. Iemand die er regelmatig 
is, die laat weten dat jij er mag 
zijn. Met wie je graag op pad gaat. 
Iemand die er voor je is, wanneer je 
het moeilijk of juist fijn hebt. En daar 
wringt de schoen. Wie kan het en wie 
wil maatje zijn? Handicap.nl zal niet 
rusten voor iedereen geholpen is.

Verrassend
Mijn ogen mogen dan wel veel 
minder goed zijn, ik blijf aan het 
lezen, ondanks mijn beperking maar 
dankzij allerlei hulpmiddelen van 
deze tijd. Zo viel me het volgende op: 
‘Eenzaamheid als een vriend’.
Het artikel was weliswaar geschreven 
vóórdat de wereld er behoefte aan 
had, voordat corona in Europa was 
aangekomen en juist daarom raakte 
het mij misschien zo. De strekking 
was dat eenzaamheid niet persé 
iets hoeft te zijn waarvoor je moet 
vluchten. Eenzaamheid bestaat niet 
alleen omdat er fysiek niemand is, 
maar ook door de wetenschap dat we 
niet al onze problemen zelf kunnen 
oplossen.’

Wat kan helpen?
Als je er mag zijn, zoals je bent, 
ongeacht de omstandigheden 
waarin je leeft, dan zou het best 
eens kunnen zijn dat jij je op een 
goede dag vrij voelt. Door allerlei 
mooie meestal kleine dingetjes: een 
mooie zin die je opvalt, omdat je een 
lief berichtje krijgt, omdat je je niet 

vergeten voelt, en ook omdat jij iets 
voor andere mensen kunt betekenen 
in een mooi gesprek. Kortom, je mag 
er zijn, je doet er toe.

Waarom zou je helpen?
Nogmaals, eenzaamheid wordt 
onderschat. Volwaardig meedoen in 
de maatschappij is onmogelijk als 
activiteiten niet toegankelijk voor je 
zijn. Daardoor maak je  geen eerlijke 
kans op volwaardig sociaal leven. 
Ieder wil vrienden maken, samen met 
anderen naar school gaan, wonen 
en leven zoals ieder ander. Samen 
lossen we eenzaamheid op. Wie weet 
hoeveel creativiteit er is bij jongeren 
en ouderen om er samen voor te 
gaan, letterlijk en figuurlijk. 

Niet vrijblijvend
Nu is het niet mogelijk, maar er 
komt weer een tijd, dat een concert 
bezoeken, boodschappen doen of 
naar je werk gaan weer kan. Maar 
ook dan is dat voor een grote groep 
mensen nog steeds allesbehalve 
vanzelfsprekend. Voor hen zijn er 
zoveel obstakels om überhaupt de 
deur uit te kunnen. Laten we daar ook 
aandacht voor houden en mee blijven 
denken over een oplossing of hulp.
Nederland heeft trouwens in 2016 het 
VN-verdrag Handicap geratificeerd. 
Maar er moet nog veel gebeuren voor 
alle afspraken zijn geïmplementeerd.

DOOR NEL BEEX-ROOS

Samen op pad

Voor meer informatie:
https://handicap.nl heeft een speciaal 

vriendschapsprogramma. 

https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/rechten-van-mensen-met-

een-handicap. 

https://iederin.nl 

VRIENDSCHAP (G)EEN ILLUSIE!

Twee miljoen Nederlanders hebben te maken met een beperking. 
Gewoon meedoen is voor hen lang niet vanzelfsprekend. In deze 
coronaperiode is contact onderhouden nog moeilijker.  
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Kil 
De herfst wordt nu kil 

De meeste bomen houden hun groen vol 

maar de berken, van vorm en tint toch al ijl

slinken tot geesten

Hun schemerende skeletten zijn behangen 

met dunne gouden munten waar de zon doorheen schijnt

versleten dukaten die zullen 

vallen op vochtige Hollandse zandgrond 

Bronst op de Hoge Veluwe | foto Ad Wagemakers | tekst Hans Andreus | Uit: Groen Land | Amsterdam: uitgeverij Holland, (De Windroos nr. 60) 1961
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‘Ik was bij een bijeenkomst met 
Amersfoortse huisartsen die 
eerder in het gebied van kamp 
Moria waren. Vol vuur vertelden 
zij over hun  wens om hulp te 
bieden aan mensen in zo’n grote 
nood. Ik moest denken aan 2015 
toen ik er zelf precies zo in stond. 
En ik herkende de onmacht die zij 
voelden.’

Snelle hulp
‘Mensen zijn onderling sneller 
in staat  hulp te verlenen dan 
instanties, heb ik ervaren. Vijf jaar 
geleden kwamen vluchtelingen 
massaal op bootjes uit Syrië en 
Eritrea. Het COA kon de toestroom 
niet aan en vroeg gemeenten 
om sporthallen en scholen ter 
beschikking te stellen. Ik heb toen 
een facebookgroep aangemaakt 
om zo mensen in Amersfoort 
onderdak en eten aan te bieden. 
Nadat de gemeente ons om 
hulp vroeg, hebben we contact 
gezocht met de drie moskeeën, 
vrijwilligers en vertalers, we 
kregen meteen heel veel hulp.  
Alles ging budgetneutraal. Via 
een petitie werd de burgemeester 
gevraagd om de vluchtelingen 

Simone Kennedy-Doornbos (49) is bijna veertien jaar raadslid 

voor de ChristenUnie in Amersfoort. Ze is reisleider, vertaler en 

moeder van drie kinderen van 23, 21, en 19, en een Syrische 

pleegdochter van 15. Diens veertien jarige zusje komt ook eens per 

vier weken.  Het gezin Kennedy biedt in de weekends ook een thuis 

aan een Irakese pleegzoon (13) en een Nederlands-Marokkaanse  

pleegzoon(16).  Gedachten aan het  vluchtelingenkamp Moria 

kunnen Simone intussen wakker houden. ‘We zien nu leed waarvan 

ik dacht dat het was uitgebannen.’

uit dit netwerk een woning te 
geven in Amersfoort als zij een 
verblijfsvergunning zouden krijgen. 
Hij regelde dit met het COA, zonder 
dat de stad meer statushouders 
hoefde te huisvesten dan het anders 
zou moeten doen. Het bijzondere 
was dat het hele netwerk dat vanaf 
het begin om deze vluchtelingen 
heen stond in stand kon blijven. Dat 
was heel belangrijk. 
De eerste periode verbleven mensen 
in een sporthal en een school op 
de slooplijst. Daarna maakten ze 
een reis door het land langs AZC’s.  
Onze Amersfoortse vrijwilligers 
reisden hen overal achterna om te 
helpen. Contact is er nog steeds 
tussen vluchtelingen en vrijwilligers. 
Sommigen van de ex-vluchtelingen 
zijn succesvol, met een eigen bedrijf: 
een kapperszaak, een cateringbedrijf 
of een sishalounge. Vaak ook 
hebben ze  banen onderaan de 
markt, sommige jongeren zijn gaan 
studeren, sommigen zitten nog in 
een uitkering. We begonnen met 
102 mensen in de sporthal en na het 
doorlopen van de procedures en de 
gezinshereniging zijn er ongeveer 
125 vluchtelingen uit dit netwerk in 
Amersfoort.’ 

Amersfoorts CU-raadslid Simone  Kennedy: altijd op de bres voor vluchtelingen
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Amersfoorts CU-raadslid Simone  Kennedy: altijd op de bres voor vluchtelingen

 ‘We zien leed waarvan ik dacht dat het 
was uitgebannen’

Angst
‘Ik bemerkt best achterdocht in 
wijken waar vrouwen bedekt lopen. 
Zelf denk ik ook weleens als ik zoveel 
verschillende talen hoor in een klein 
gebied: ‘wat is er gebeurd?’ Dus ik 
snap dat gevoel heel goed.  Maar 
door de omgang met vrienden uit 
de vluchtelingenopvang  begrijpen 
we elkaar. Er zíjn verschillen: hoe je 
met kinderen omgaat bijvoorbeeld. 
Of een man spreekt  zijn vrouw 
commanderend toe door de telefoon. 
Daar zeg ik dan wat van, ja. Lachend: 
‘ja dan is hij een beetje  gepikeerd. Ik 
benoem alles wat me dwars zit, maar 
wel op vriendelijke toon. Je kunt dat 
beter meteen uitspreken.’

Verantwoordelijk
‘Syrische mannen voelen zich 
verantwoordelijk voor de keus hun 
gezin naar Nederland te halen. Ze 
hebben stress over het feit dat ze 
geen baan kunnen vinden of hebben 
een oorlogstrauma. Daardoor leren 
ze  de taal soms niet snel, hun hoofd 
is te vol. Vrouwen doen  traditioneel 
het huishouden en hebben minder 
zorgen. Zij leren de taal vaak sneller 
en vinden  eerder een baan. Mannen 
voelen zich dan mislukt. Hij verbittert 
en trekt zich terug en verleert zo  
de taal. Ondertussen wil hij nog 
wél de bevelen uitdelen. Kinderen 
houden daar niet van en gaan dan 
de straat op, dat is niet goed. Contact 
houden is belangrijk. Dan kun je die 
ontwikkelingen tijdig zien en met 
elkaar bespreken. ‘  

Moria. 
‘De ChristenUnie  heeft bakzeil 
gehaald in de coalitie bij de opvang 
van vluchtelingen uit Moria. Ik 
ben zeer teleurgesteld dat er 
maar honderd  vluchtelingen naar 
Nederland worden gehaald. In 
nood moet je helpen. Tegelijkertijd 
kunnen we ook niet  alle mensen 
naar Europa laten komen. De boel 
in de fik steken is niet de manier om 
beslissingen te forceren. Opvang 
moet zoveel mogelijk plaatsvinden 
in de regio, maar wel onder westerse 
supervisie en de kwaliteit van de 
vluchtelingenkampen moet absoluut 
verbeterd worden. In de kampen 
moet het eigen initiatief van mensen 
worden gestimuleerd en ze moeten 
toegankelijk zijn voor journalisten en 
vrijwilligers. Daarvoor zijn Europese 
afspraken essentieel. ‘ 

Landelijke politiek 
Simone zou best graag  de landelijke 
politiek in willen om invloed uit te 

oefenen maar het lukt niet om een 
verkiesbare plek te bemachtigen. 
‘Lokaal kan ik wel verbinding 
bewerkstelligen en veel bereiken. 
Binnen de stad kunnen we elkaar 
steunen en helpen.
We worden geconfronteerd met 
leed, waarvan ik dacht dat het 
uitgebannen was… 
Ik kan serieus minder goed van 
het leven genieten als er zoveel 
ellende is in de wereld, dat heeft 
zeker te maken met mijn christelijke 
achtergrond. Wij zijn allemaal gelijk 
geschapen naar het beeld van 
God… je kunt niet zeggen: ik ben 
Nederlander en ik heb DUS recht op 
een beter leven.’

Haar inspanningen voor de 
opvang van vluchtelingen in 
de loop van de jaren zijn niet 

onopgemerkt gebleven: 
In 2017  werd ze benoemd 

tot lid in de orde van 
Oranje Nassau.

TEKST EN FOTO'S 
LIESBETH DE MOOR

foto GiovanniCancemi
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Een cyclus van feiten en troost  4
19 Zoektocht 
Al maanden, in opeengehoopte haast, onafgebroken
het vizier op oneindig, de eerste maatstaven van wat 
het doel straks, het plussen en minnen, welk land zal
 
eerst, genade van een onverhoeds vaccin en eindelijk 
het niet meer ziek, voor jou, voor mij. Wij verlaten het 
achterland van mist en verwaaide wolken. Misschien 
 
dat wij wel tijdmachines met afweerstoffen en vrijheid 
tastbaar. Tranen dat de overwinning binnen. Verlost
van dreiging, van angst, van het bang gefluister. 

20 Als leeftijd het dilemma wordt
Geschiedenis die leeftijd is. En of je hem wilt noemen? 

Verlies raakt aan de horizon. Je bent een lichaam dat 
is vastgekluisterd. Vol ongeloof het omslagpunt. 

 
Als dit de norm voor dood en leven? Beelden komen
vliegensvlug als vogels die hun trektocht maken. Die
over land en zee, seizoenen achterlatend. Breek dan

 
maar glas tot scherven. Vanuit een uitkijktoren zicht 

op het schavot. Het is het uitgestelde wachten van of
we nog, hoe lang we nog en of er ooit een later volgt.

21 Mondkapjes
En dat er nooit een dag meer die de angst
blokkeert of dempt en die getooid gaat als
een spiegelbeeld van stof op huid. Wordt

dit een tocht van kleur en maskerade? Je 
perst twee lippen tegen doek aan, ademen 
is zwaar. En of het uitmaakt wie nog wie is 

en dat je wees wordt in zo’n niemandsland. 
Zon schroeit de buitenkant. Brandplekken 
van pijn, van onthechting, van verlies. 
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Beeld: Marianne Schellekens 

Tekst: Helma Michielsen

22 Quarantaine
Er was een aarde, een zee. Een rivier van
verkoeling. In alle straten wandelaars, de 
reis om de wereld in zoveel dagen. Vanaf

nu botsende barricades. Eén stap te ver
creëert een explosie. Je wilt toch de dood
niet, je wilt toch van niemand de dood.

Mensen zonder glimlach bevolken het
huis. Afgesneden zijn door de virtuele
operatie. Verdoving wordt niet toegepast.

23 Wildparken en nog meer dierenleed
Olifanten, tijger, aap, de antiloop en alle

dieren. In zeven dagen was de schepping 
voltooid. Nu doemt er honger in Afrika en 

geldt de wet van buigen of barsten. In elk
wildpark een slagveld als een kogelregen

het op neushoorn en gorilla heeft gemunt. 

Dichtbij worden nertsen in hun bontjas 
vergast. Nog één keer raakt de spitse snoet

het getralied universum, slaapt voorgoed.

24 Tegenbeweging 
Dit tomeloos verzet dat even heer en
meester. Regen, wind en zon staan
buitenspel, geen tijd voor beloftes.

Nu de besmetting groeit als kool en 
jij in een cocon, neemt het ongeloof
toe, zwelt het valse schreeuwen. 

Als dit geen dwaasheid, een vulkaan,
woede en verloren tijd. Hier raast 
onbegrip, de menigte verstomt niet.
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Dankbaar
Het is twee, misschien al drie jaar 
geleden als mij door de uitgever van 
een boek waaraan ik meewerkte wordt 
gevraagd, toestemming te verlenen mijn 
adres door te geven. Er is iemand die 
erom heeft gevraagd.
Ik twijfel geen moment. Het is altijd 
leuk als iemand interesse toont in wat je 
schrijft of zegt.
Na een poos van stilzwijgen, ik was het 
bijna weer vergeten, komt er een bericht. 
Een naam die ik ken, een oud-leerling. 
Geen gezicht daarbij, geen school ook. 
Eindhoven, Den Bosch, Tilburg? Dat zijn 
de drie mogelijkheden. Mijn geheugen 
laat me in de steek. Maar toch…, die 
naam…
Ze heeft lang naar me gezocht, meldt ze. 
Ze wil graag contact; wil mij bedanken. 
Waarvoor blijft nog even in het 
ongewisse. Ik heb geen idee, Ze heeft 
intussen een andere naam, Getrouwd, 
gescheiden? Het klinkt van ver over de 
grens. Een beetje Oosters.  Nu twijfel ik 
wel. Waar begin ik aan?

Ik reageer voorzichtig, wil graag eerst iets 
meer over haar weten. Mijn bedenkingen 
klinken door, dat blijkt uit wat ze zegt in 
een tweede mail. ‘Ik leid een fatsoenlijk 
leven, heb een baan, een huis, een kind’.
Schaamte aan mijn kant. Natuurlijk wil ik 
haar ontmoeten, ben eigenlijk ook heel 
benieuwd wat ze te vertellen heeft en 
waarom na zoveel jaren.

Ontmoeting
Er gaat tijd overheen; we spreken af op 
neutraal terrein. Ze nodigt mij uit op een 
dure locatie in mijn woonplaats. Drinken 
er in de ochtend een kopje koffie, op 
een leeg terras. Ze huilt als ze me ziet. 
Ik herken haar nog steeds niet, maar 
leg daar niet de nadruk op. De school 
waar ik toen lesgaf van 1968 tot 1976, 
een mavo in de experimenteerfase van 
de Mammoetwet. Ik moet begin dertig 

geweest zijn en zij de helft jonger. 
Haar verhaal gaat naar schatting over 
vijfenveertig jaar geleden.

‘U hebt mijn leven gered’, zegt ze en 
herhaalt ze meerdere keren. Het hoge 
woord; een tipje van de sluier. Te hoog in 
mijn bevinding. Wat heb ik in godsnaam 
gedaan dat tot dit effect leidt? Een meisje 
nog destijds, een volwassen vrouw nu, 
moeder van een grote dochter. Hoe 
serieus moet ik haar nemen?
Ze wilde haar slechte jeugd met suīcide 
beëindigen. Ze kwam destijds met de 
fiets naar mijn huis, vertelt ze; een plant 
onder de snelbinders; een cadeautje voor 
de aandacht die ik haar gaf. Ze passeerde 
de overweg, zag de trein...
 
Geleidelijk begint mij iets te dagen; zie ik 
in de keurig verzorgde vrouw, het meisje 
met het wat bolle voorhoofd en de lange 
sluike haren van toen. Op het spoor 
gezet van een opstel, denk ik achteraf, 
heb ik wellicht iets vermoed; van haar 
thuissituatie geweten.
Ben ik niet zelfs een keer bij haar thuis 
geweest? Een vage herinnering aan een 
zoektocht in een onbekende woonwijk. 
Een moeder die alles ontkende wat ik te 
berde bracht. Alles teruggebracht naar 
het rijk der fabelen. Tot een wilde fantasie 
van een puberdochter.
Ik had het kunnen weten; het komt 
immers vaker voor. Het gevolg, een 
beschaamde aftocht in mijn overijverig 
leraarschap.

Hoe het verder ging?
Met drie flessen wijn en een 
vervolgafspraak ben ik wat 
ongemakkelijk naar huis gegaan.
Uitbundige dankwoorden, nog dezelfde 
dag via de mail en een fotokaart van het 
hotel waar we elkaar ontmoet hebben 
in de brievenbus. Voor het herwonnen 
contact en het luisterend oor. Te 

TEKST EN FOTO 
RIA SCHOENMAKERS - VAN OSCH

overdadig voor mijn bescheiden rol in 
het geheel.

We hebben elkaar nog een keer ontmoet 
bij mij thuis. Ze laat me foto’s zien van 
haar dochter. Een mooie jonge vrouw 
waar grote zorgen achter schuil gaan; 
gezondheidsproblemen. De ziekte van 
Lyme als uiteindelijke diagnose, na 
omzwerving langs diverse artsen. Geen 
vader in beeld.  
Voor de moeder betekent het keihard 
werken om alle ballen in de lucht te 
houden.  Te zwaar belast, overuren, 
rugklachten. Een nieuwe relatie die niet 
alleen geluk brengt. 

De zorgelijke omstandigheden waarover 
ze summier verslag doet, zijn de opmaat 
naar wat ze tenslotte in tranen vertelt. 
Jarenlang seksueel misbruik in haar 
kindertijd, door een familielid en diverse 
andere ‘liefhebbers’. Met details te 
gruwelijk voor woorden. Logeerpartijtjes 
gearrangeerd door haar eigen vader. En 
naam die ze niet meer wil dragen.

Toen ze wegreed wist ik dat ze niet meer 
terug zou komen.
In verwarring bleef ik achter.

Drie flessen wijn. Ik heb er nog twee. Haar naam staat nog in mijn 
computer. Het e-mailadres is niet meer in gebruik.
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‘wie de tijd doodt 
doodt ook zichzelf ‘
Hoop
Negenenzestig jaar ben ik nu en als een 
‘adventskindje’ geboren op de rand van 
november en december. In spiritueel 
opzicht hebben adventsgroen en 
adventsmuziek mijn leven gekleurd en 
ook psalm 130 die zingt ‘Ik wacht als wie 
wacht op de morgen, meer nog als dat 
waken’. 
Doorheen de wederwaardigheden van 
mijn leven heb ik hoop leren koesteren. 
Als je het boek ‘Twintigduizend citaten’ 
naslaat op dat woord, lees je daar talloze 
positieve uitspraken over. Begrijpelijk 
want voor wie is het heden niet 
makkelijker te dragen met het geloof dat 
het morgen beter zal zijn?
Hoop maakt sterk en in gelovige zin 
vond ik dat ik het ‘heel goed deed’. 
Liedjes daarover zong ik graag, behalve 
dan die draak ‘Stil maar wacht maar alles 
wordt nieuw’. Toen ik dat moest zingen 
in de jaren zestig dacht ik al: Ja, maar 
wacht eens even…

Monnik
Wat ik later ooit voelde bij elfduizend 
zingende Acht-Mei-gangers in ‘De 
steppe zal bloeien’ vergeet ik nooit meer: 
kracht van hoop, magisch en bezwerend. 
Ik heb hopen altijd gekoppeld aan het 
totaalpakket ‘Geloof, Hoop en Liefde’ 
dat mensen soms om de nek hebben 
hangen, bijna als een gebod en zonder 
er verder over na te denken. Toch ben ik 
dat wel gaan doen op mijn weg naar- en 
weer uit de abdij van Zundert waar ik elf 
jaar cisterciënzer monnik was. 

Zen
Maar rond de advent van 2016 verdween 
alle hoop en vertrok ik met lege handen 
naar de wereld waarvan ik met hart 
en ziel afscheid had genomen. Die 

donkerste nacht duurde over vele 
morgens heen maar bracht mij ook, en 
misschien wel eindelijk, bij mijn diepste 
zelf in de gewoonste wereld. 
De strohalm waar ik mij toen aan 
vastgreep was de zen, een Japanse 
meditatievorm die voortkomt uit 
de brede moederschoot van het 
boeddhisme en die ik in de abdij heb 
leren beoefenen. Ik ging cursussen 
volgen bij Zen.nl Amersfoort en deed 
de opleiding tot zenleraar. Langzaam 
ontdek ik nu dat er geen breuk met 
mijn monnik-zijn meer is maar dat die 
monnik juist nog steeds met mij op weg 
is. Het gewoonste dag-dagelijkse leven 
is nu mijn abdij met de boeddhistische 
wijsheid dat alles verandert, alles één is 
en met elkaar verbonden en vooral dat 
de wereld niet is die ik er van wil maken 
vanuit eigen ideeën, wensen, geloof, 
opvoeding of noem maar op.

Boeddhisme
Vanuit dat boeddhistische perspectief 
ben ik de hoop gaan zien als een 
obstakel om voluit te leven in het NU. 
Hoop is toekomstgericht en niet zelden 
ingegeven door het verleden dus niet 
voluit bezig zijn met wat er gewoon IS.
Bij alle gebeuren in je leven en in 
de wereld kun je bevriezen en jezelf 
opsluiten in de hoop dat het vanzelf 
wel verandert. Vrijuit leven vanuit het 
moment en wat de dag dan brengt is 
dan een lastige opgave.
‘Kom daar in beweging - houd ik 
cursisten dan voor -  en ga op zoek naar 
jouw waarde die onder je frustratie ligt. 
En als je die gevonden hebt, als je weet 
wat er ten diepste door jou heen geleefd 
wil worden, zet daar dan stapjes in en ga 
die waarde realiseren. Zo voed je jouw 
leven in heel gewone dagelijkse dingen 
en maak je jezelf gelukkig in een leven 
dat jou mede maakte. Gelukkiger omdat 
je het leven in de hand neemt en de 
wereld helpt maken die jou maakt. Jij 
en de wereld worden er beter van. En ja, 

Spiritueel

leven is worden en als je dat niet wilt 
ben je eigenlijk al een beetje dood. 
Floor, een vrouwelijke zenmeester, 
gaf mij tijdens haar weekretraite deze 
wijze les:

‘Wees dankbaar voor 
wat er is 
 en wees dankbaar 
voor dat het er is‘

TEKST EN FOTO 
GERT BREMER

O v e r  'H o o p '
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Ontbijten met facebook - 
lunchen met instagram - dineren met twitter
Feiten en meningen
Eind september  ontbrandde in 
de media een steekvlammetje, 
aangestoken door een groep 
'rebellerende BN'ers'. Zij waren een 
Instagram-actie begonnen tegen het 
coronabeleid van de regering. Onder 
de hashtag #ikdoenietmeermee 
eisten ze "duidelijkheid, eerlijkheid 
en transparantie". Wat is het nut van 
niet-medische mondkapjes en de 
1,5 meter? Ook wilden ze weten "…
waarom kritische artsen de mond 
wordt gesnoerd" en "hoe dodelijk 
het coronavirus is". "We houden onze 
'bek' niet meer", aldus de BN'ers op 
Instagram. 
Een aantal van hen deed hun 
verhaal in de talkshows. Gênante 
televisie was het resultaat, wat de 
volgende dag weer aanleiding was 
tot genadeloos gesabel van de 
televisierecensenten. Angela de Jong 
in het AD nam ‘influencer’ Famke 
Louise op de korrel ‘…waarvan haar 
‘opgespoten lippen…duidelijk 

meer inhoud hebben dan haar 
bovenkamer. ‘#Ikdoenietmeermee’ 
- zo besloot Angela de Jong haar 
column – ‘is exemplarisch voor deze 
tijd waarin een aanzienlijk deel van 
de bevolking - en dat geldt heus 
niet alleen voor de sterretjes van 
Instagram - feiten en meningen niet 
meer van elkaar kan onderscheiden.’ 

De ogen van een valk en de oren 
van een olifant
Als mensen feiten en meningen 
niet meer van elkaar kunnen 
onderscheiden dan volgt daaruit 
dat we met zijn allen dommer zijn 
geworden. In het licht van onze 
hoogontwikkelde samenleving is 
dat een heel wonderlijke conclusie. 
Hierover reflecterend kwam ik uit bij 
de valk en de olifant.
Een klein online onderzoekje leerde 
mij over de superieure zintuigen van 
de valk en de olifant. De blik van de 
valk is ongeëvenaard. Hij kan een 
muis op een afstand van 1500 meter 
zien en erop jagen. De grote oren 
van de olifant maken dat de olifant 
een fenomenaal gehoor heeft. De 
olifant kan informatie verzenden 
en ontvangen door middel van 
laagfrequente geluiden die vele 
kilometers onder de grond van de 
savanne kunnen reizen.
Internettechnologie heeft er voor 
gezorgd dat in minder dan 25 jaar 
tijd sociale media een explosieve 
ontwikkeling hebben doorgemaakt. 
Zij hebben ons de ogen van een valk 
verschaft en de oren van een olifant. 

Het woeden van de wereld
Wie ontbijt met facebook, luncht 
met Instagram, en dineert met 
zijn twitteraccount, kan niets 
meer ontgaan. De ogen staan 

DOOR 
ROB VAN DER ZWAN

voortdurend scherp en de oren 
staan wagenwijd open. Een 
samenballing van technologisering, 
informatisering en globalisering 
zorgt er vervolgens voor dat onze 
hersenpan wordt geteisterd door 
een constante stroom van berichten, 
beelden en emoties. Zijn het niet 
de vluchtelingen in Moria, dan wel 
een smeltende ijskap, een grimmige 
Zwarte Piet-discussie, een afwezige 
gouden koets tijdens Prinsjesdag of 
het zoveelste schandaalverhaal uit de 
kring rondom president Trump.

De menselijke maat
Die vloed aan indrukken doet iets 
met onze geest en onze ziel. Ze 
laat onze empathie concurreren 
met onverschilligheid, oprechte 
betrokkenheid opboksen tegen 
gevoelens van onmacht, laat 
optimisme geleidelijk aan het veld 
ruimen voor sombere gevoelens en 
wantrouwen: Wat is waar? Wat doet 
er toe? Wie ziet mij staan? Wat voor 
wereld is dit? …Wie zit hier achter? 
Afsluitend kom ik tot het volgende 
inzicht. Als het woeden van de 
hele wereld binnenkomt via ons 
elektronisch roofvogeloog en 
elektronisch olifanten-oor maakt 
ons dat niet dommer. Eerder lijkt 
het erop dat de menselijke maat 
op het spel staat. Dat maakt ons 
ongelukkig. Wij merken dan pas echt 
dat wij misschien wel uit de goden 
voortkomen, maar niet tot de goden 
behoren. De weg naar een oplossing 
begint daar waar we bewuster en 
kritischer  omgaan met de constante 
stroom van berichten, beelden 
en emoties waaraan wij elke dag 
blootstaan. 

Rob van der Zwan is directeur van 
MST, huis van verbinding  in Tilburg. 

Dat ondersteunt  mensen en verzorgt 
educatie.  
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Een tweede 
bijdrage in woord 
en beeld over de 
beginwoorden 
van de eerste vijf 
bijbelboeken, 
de boeken van 
Mozes. Leraar 
Joodse mystiek en 
kunstenaar Ruud 
Bartlema bespreekt 
in deze aflevering de 
naam van het tweede 
bijbelboek Sjemot.

‘Sjemot’ (Dit zijn de 
namen). Zo begint 
het tweede boek 
van de Bijbel en in 
de Joodse traditie 
vormen die eerste 
woorden ook meteen 
de titel van dat 
bijbelboek. ‘Sjemot’ 
is het Hebreeuwse woord voor 
‘Namen’. In onze  christelijke Bijbel 
wordt dit tweede boek met Exodus 
(Uittocht) aangeduid en daar gaat 
het natuurlijk ook over: de uittocht 
van het volk Israël onder leiding 
van Mozes uit het slavenbestaan in 
Egypte. 

“Dit zijn de namen van de zonen die 
met Jakob naar Egypte gekomen 
zijn.”

Deze tekst staat in gouden letters 
op de rand van het schilderij 
uitgeschreven. In deze namen 
van Jakobs kinderen wordt ons de 
geschiedenis van de wording van 
het volk Israël verteld. Eén van de 
belangrijkste momenten uit dat 
verhaal is het ogenblik waarop 
de mensen voor het water van de 
Rode zee staan en Mozes zijn hand 
met daarin zijn staf opheft. Op dat 
gebaar wijken de golven uiteen 
en wordt een pad dwars door de 

zee heen zichtbaar,  zodat het volk 
daarlangs de overkant kan bereiken. 
Dat moment van vlak voor de zee 
staan is in het schilderij afgebeeld. 
Vanuit een onzichtbare hoek valt 
er licht over het water en wordt er 
plotseling een doorgang gecreëerd. 
Zoals een kind bij de geboorte uit 
de schoot van de moeder wordt 
getrokken, zo gaat het in dit 
schilderij over de geboorte van een 
volk, dat door het (vrucht)water 
heen getrokken wordt in een nieuwe 
situatie, een nieuwe wereld. 

De kleur van dit schilderij is 
dieprood. Het is de kleur van de 
liefde waarmee de Eeuwige zijn 
onderdrukte volk verloste en uit 
Egypte wegvoerde. De vurige 
vormen van de Hebreeuwse letter 
Sjin, een vlammende drietand, staan 
als de vurige wolk die vóór Mozes 
uitging, op het paneel afgebeeld. 
Die letter is de eerste van het woord 
Sjemot, de Namen, het meervoud 

Dit zijn de namen TEKST EN FOTO 
RUUD BARTLEMA

van het woordje Sjem, de Joodse 
naam  van ons boek Exodus dus. 
Maar het woord Naam als enkelvoud 
wordt ook vaak gebruikt als 
aanduiding van ons woordje God. 
Om de naam van God niet te hoeven 
zeggen, spreekt men in de Joodse 
traditie graag van Ha Sjem, de 
Naam. Zo wordt de letter Sjin in dit 
schilderij het symbool voor Israëls 
God die vanuit zijn bewogenheid 
en liefde beschermend achter 
zijn volk staat. De silhouetten van 
mensen vormen een lange rij van 
hen die de zee zien oplichten en 
opengaan. Zij zullen er doorheen 
trekken. Zo vertelt dit verhaal van de 
doortocht hoe er in elk mensenleven 
momenten van grote donkerte en 
angst zijn en hoe zich op de bodem 
van de diepste duisternis toch licht 
laat zien, een weg zichtbaar wordt 
waarlangs iemand zich weer naar 
het leven kan toewenden. Het 
verhaal kan zo een spiegel vormen 
voor ons eigen leven.

RuudBartlema is 

oud-predikant, 

beeldend kunstenaar 

en leraar joodse 

mystiek. 

Hij maakte vijf 

schilderijen met 

in het midden 

de Hebreeuwse  

beginletter van elk 

van de vijf boeken 

van Mozes, 

het begin van 

de Bijbel. 
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Hoogleraar islam Maurits Berger uit 
Leiden beschouwt zichzelf niet als 
voorvechter van de islam, staat voor 
waarden als gelijkheid, solidariteit, de 
rechtsstaat en bovenal vrijheid. In zijn 
boek  ‘De Halalborrel en de toekomst 
van islam in Nederland’ voert hij 
moslims op die zich betrokken voelen 
bij Nederland. Hun handelen wordt 
niet uitsluitend bepaald door de islam. 
Op de vraag ‘Wat vindt u van de islam?’ 
antwoordt Berger: ‘Mijn voor- of afkeer 
heeft te maken met wat moslims in de 
praktijk met de islam ‘doen’, niet met 
wat de Koran of hun godsdienst zegt.’ 
Maar de vaststelling dat bepaalde 
negatieve daden als terreur niets met 
de islam te maken hebben vindt hij ook 
weer te gemakkelijk. Die daden komen 
voort uit een interpretatie van de islam.

Vocabulaire, debatten, cijfers
Berger vermijdt in zijn boek woorden 
als jihad, sharia en salafisme vanwege 
de negatieve lading. Hij spreekt over 
‘gewapende strijd’, ‘regels van de 
islam,’ ‘godsdienstige gedragingen’ en 
kijkt wat daarvan in strijd is met de 
Nederlandse wetten. 
In debatten staan voor- en 
tegenstanders doorgaans tegenover 
elkaar. Witte politici, beleidsmakers, 
journalisten domineren het islamdebat. 
Sommige  media berichten over 
statistieken die een groeiend aantal 
moslims laten zien, terwijl het 
werkelijke aantal al jaren schommelt 
rond 5%.  

Onbewuste collectieve geschiedenis
Elke Nederlander heeft wel gehoord 
van de Slag bij Nieuwpoort. Maar wie 
kent de slag bij Hittin (1187), waar 
Saladin de kruisvaarders versloeg?  
Ons collectieve geheugen bevat 
ook nationalistische en emotionele 
herinneringen. Zoals de strijd tussen het 
christelijke Europa en de moslimwereld. 
Het oude beeld van de zogenaamde 
islamitische veroveringszucht ‘met 
vuur en zwaard’ duikt op als er een 
vluchtelingenstroom dreigt te komen. 
De positie van vrouwen en de profeet 
Mohammed zijn onderwerp van 
hardnekkige negatieve beeldvorming. 
Moslims hebben net zo goed een 
collectief geheugen. Zo kennen zij het 
beeld van de overheersende Europeaan 
die het Midden Oosten bezet, Israël 
heeft laten ontstaan met het Israëlisch 
Palestijns conflict als gevolg.

Islam en westerse waarden, 
Nederlanders en religie
In Nederland heeft religie vooral een 
plaats in het privédomein, terwijl in veel 
islamitische landen religie dominant en 
dwingend aanwezig is in alle (publieke) 
domeinen, vaak met uitsluiting van 
andere denkwijzen en gewoontes. De 
scheiding van kerk en staat zoals wij die 
kennen in Nederland staat niet letterlijk 
in de Nederlandse grondwet en wordt 
dus verschillend uitgelegd. Wat wel 
in onze grondwet staat is vrijheid van 
godsdienst en gelijke behandeling. 
Moslims kunnen zich, aldus Maurits 

Berger, prima verenigen met 
waarden als gelijkheid, vrijheid, 
solidariteit en democratie, maar 
minder met Nederlandse tradities 
zoals het sinterklaasfeest, Carnaval, 
lokale processies of kleding- en 
eetgewoontes. Vrijheid van 
meningsuiting vullen Nederlanders 
soms selectief in: spotten met de 
profeet  Mohammed mag wel, maar 
liever niet met Anne Frank. Recente 
bewegingen zoals MeToo en de ‘Black 
Lives Matter’ hebben ons met de neus 
op de feiten gedrukt als het gaat om 
uitsluiting of discriminatie van vrouwen 
of mensen van kleur. Moslims voelen 
zich gekwetst als ze niet mee mógen 
doen in onze maatschappij, terwijl niet-
moslims denken dat ze niet mee wíllen 
doen. 

Toekomst
Zolang moslims en andersdenkenden 
elkaar met achterdocht blijven 
benaderen en vast houden aan hun 
eigen identiteit, is er weinig zicht 
op verbetering. Integratie door 
economische emancipatie werkt, dat 
mag duidelijk zijn. Maar in hoeverre 
is integratie nodig? Bergers antwoord 
hierop is niet altijd duidelijk. Hij 
lijkt te suggereren dat moslims hun 
eigen sociale en culturele waarden 
kunnen behouden en toch kunnen 
integreren. Dit lijkt mij een discutabel 
punt. De oplossing voor polarisatie en 
tegenstellingen ligt mijns inziens in de 
ontmoeting. 

De Halalborrel en de toekomst van de 
islam in Nederland, 

Auteur: Maurits Berger, 

uitgeverij:  Atlascontact, 2020 

Omvang: 223 blz. 

ISBN 978 90 4504 188 9 

Kosten: € 19,99
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Islam, gezien door Nederlandse ogen 
Hoe komt het dat veel Nederlanders, ondanks alles wat de laatste jaren is ondernomen, vaak 
negatief kijken naar de islam? De jongste generatie moslims is immers veel ‘Nederlandser’ dan de 
vorige, maar toch lijken de tegenstellingen alleen maar toegenomen. 

foto: Piet Reesink
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Recensie

DOOR WIM WEREN

Soms verschijnt er een boek dat een echt juweel is. Het 
kijk- en leesboek ‘Het verdriet van Brabant’ is daar een 
voorbeeld van. Het is een monument-in-woorden over de 
coronacrisis in het bisdom Den Bosch in de eerste helft 
van dit jaar. Daags na het verschijnen van dit boek vond 
op 19 september in de Sint Jan een indrukwekkende 
viering plaats. Daarin werden alle religieuzen uit 
Nederland en andere coronaslachtoffers herdacht die 
gestorven zijn aan de gevolgen van het virus. 

Het boek heeft een flink formaat (21 bij 21 cm) en is voorzien 
van een hard cover. De rode draad in het geheel wordt 
gevormd door de twaalf ‘woorden ter bemoediging’ die 
mgr. Gerard de Korte tussen 13 maart en 29 juni gestuurd 
heeft aan alle parochies en kloosters in zijn bisdom. De 
rondzendbrieven van de bisschop zijn heel bijbels, en 
tegelijk sluiten ze aan bij hoogtepunten in het liturgisch 
jaar, zoals de Goede Week, Hemelvaart, Pinksteren, 
Sacramentsdag en het feest van de Zoete Moeder. Deze 
brieven tillen ons uit boven het gewone en zijn toch ook 
weer heel gewoon en diepzinnig. 

Zijn twaalf bijdragen 
worden afgewisseld 
met verhalen en 
getuigenissen van 
religieuzen en pastores 
die het verdriet van 
Brabant van heel nabij 
hebben beleefd. Ook 
hier worden spirituele 
vergezichten geboden. 
Het zijn geen verstarde 
geloofsformules, 
maar diep doorleefde 
troostwoorden die 

uitstijgen boven de besprekingen van de medische en 
economische aspecten die in talkshows veelal domineerden 
en waarin zingeving en religie vaak buiten het vizier bleven.
Daardoor is dit boek meer dan een tijdsdocument. Het blijft 
ook een bron van troost en bemoediging nu er een tweede 
golf op ons afkomt of als we geconfronteerd worden met 
andere vormen van rampspoed, ook in ons persoonlijk 
leven. Het boek kan ons nog extra aanspreken door de vele 
illustraties die erin staan, vaak paginagroot. Ze brengen 
mensen in beeld die in de frontlinie stonden, maar ook 
getuigenissen in steen zoals we die aantreffen in de Sint Jan 
en in vele andere kerken en kapellen. Deze illustraties zetten 
aan tot meditatie en als alles duister is, stralen ook zij als een 
licht dat altijd blijft.

Als alles duister is

Het verdriet van Brabant. Kerken en kloosters in het 
bisdom Den Bosch ten tijde van corona. 
Uitgeverij Adveniat, Baarn 2020 | Omvang: 144 blz.  | 
ISBN 978 94 9316 137 5 | Kosten: € 25,- 

Erik Borgman is bij de meeste lezers van De Roerom bekend. 
Naast schrijver van een aantal boeken is hij columnist en 
predikant. Hij is lekendominicaan, leerling van theoloog 
Edward Schillebeeckx en wordt wel gezien als diens 
opvolger. Hij geeft vaak zijn theologische commentaar op de 
actualiteit, zoals in De Roerom van september. Reeds lang 
kondigde hij een magnum opus aan, een groot werk met zijn 
visie op geloof en theologie: ‘Alle dingen nieuw.’ Het eerste 
deel van drie is nu verschenen: ‘Inleiding en Invocatio.’ Er zijn 
al veel commentaren op verschenen, meestal erg lovend, hier 
en daar ook kritisch. Hier wil ik een beeld geven van het boek 
en wat een niet-theoloog ermee kan. 
Het omvangrijke boek (326 
pagina’s) is wat inhoud en 
leesbaarheid betreft niet 
gemakkelijk, zeker niet voor 
mensen zonder theologische 
achtergrond. Het vormt de 
neerslag van jaren lezen en 
denken. Bekende en minder 
bekende schrijvers komen aan 
bod. Onder hen opvallend veel 
roman- en essayschrijvers die 
zichzelf niet als christen zagen 
of minstens op gespannen voet 
stonden met het heersende 
christelijk geloof. Zij vertegenwoordigen voor Borgman de 
strijd om een nieuwe visie op geloof en theologie in onze 
geseculariseerde wereld. De schrijver is ervan overtuigd dat hij 
die  heeft. En dat klopt. Het hele boek ademt een zienswijze die 
al wel eerder te lezen was, vooral in kritiek op het bestaande 
geloof. Maar niet eerder werd dat gedachtegoed zo uitvoerig, 
systematisch en theologisch verwoord. De kern: God openbaart 
zich in het dagelijkse leven, vooral in het lijden.

Het gaat om de 'onmogelijke' aanwezigheid van God in lijden, 
verworpenheid, zinloosheid en zwakte. De systematiek van 
het boek is echter niet zozeer logisch maar eerder poëtisch, als 
jazzmuziek. Meer vraag dan antwoord. Hoe dat werkt hangt voor 
een groot deel van de lezer zelf af: soms ga je mee, soms haak 
je af. Het beste is om het lezen te houden bij korte stukken. Die 
hoeven elkaar niet eens op te volgen. 
Opvallend is dat Borgman bij alle ervaringsverhalen steeds 
ook de Schrift betrekt, met name uitspraken van Jezus en 
beschouwingen van Paulus. De moderne filosofie komt weinig 
aan bod. Dat is jammer, er zijn zeker aanknopingspunten te 
vinden. Misschien komt het nog in de volgende delen, maar 
het past zeker ook in deze fundamentele theologie, wat deze 
Invocatio in feite is. Een boek voor doordenkers die er de tijd voor 
willen nemen.

DOOR JEF DE SCHEPPER

Alle dingen nieuw 

Erik Borgman, Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 
21ste eeuw.  Inleiding en Invocatio. 
KokBoekencentrum Utrecht 2020 | Omvang: 380 blz. | 
ISBN 978 90 4353 364 5 | Kosten €29,99.
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Holtus was de pastoor van de 
parochie waarin ik ben opgegroeid. 
Sinds de jaren vijftig van de vorige 
eeuw organiseerde hij - zeilliefhebber 
als hij was - zeilkampen voor 
jongeren en nog altijd bivakkeren 
er in de zomervakantie groepen 
jongens en meisjes in de tjalk 
die Ome Jan is gedoopt, naar de 
schenker van het eiland en de boot.

In tegenstelling tot veel 
leeftijdgenoten heb ik geen enkele 
slechte herinnering aan mijn roomse 
jeugd. De zeilkampen stonden 
model voor de sfeer van ‘samen’ in de 
aller-plezierigste omstandigheden. 
Over God hadden we het niet, dat 
hoefde niet. Hij was de lucht die we 
ademden, de geest die we zongen, 
de vanzelfsprekendheid die ons 
dagelijks leven bepaalde. Pastoor 
Louis Holtus - nooit aan gedacht 
dat de man een naam had anders 
dan Pastoor - deed veel voor de 
jeugd. Hij dacht niet in de toen vrij 

Ome Jan

gebruikelijke standsverschillen die 
zich in onze parochie aftekenden in 
de namen van wijken als Villapark en 
Woningbouw; de beterbedeelden 
liet hij gewoon betalen voor de 
minderbedeelden en het is de vraag 
of iemand dat ooit heeft geweten. 
Het artikel geeft veel nostalgisch 
stemmende info, inclusief een foto 
van de vriendelijke zeilpastoor zelf.

Ik was te jong om pastoor Holtus 
bewust te kennen. Voor mij was 
hij geen mens van vlees en bloed 
maar het onbetwiste gezag van de 
gemeenschap waartoe ik behoorde. 
De laatste herinnering aan hem 
was die van een stokoude, van de 
wereld afgedwaalde man die niet 
eens meer wist of hij wel of niet te 
communie wilde. ‘Doe maar’, zei An, 
zijn eeuwige dienstmaagd, die altijd 
in zijn buurt was. Waarop pastoor 
Holtus een vies gezicht trok en het 
ouweltje uit de hand van zijn collega 
sloeg.

Met één klap werd ik 

teruggegooid in de al lang 

voorbije tijd. Door een 

foto op de voorpagina van 

mijn krant zat ik ineens in 

pakweg 1970. Op de foto 

de Ome Jan, de boot bij 

het Holtus-eiland in de 

Loosdrechtse Plassen. 

DOOR 
MARJOLIJN SENGERS

Mijmering

Boot 'Ome Jan' Van Hasselstichting

Pastoor Holtus
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U I T  K I J K  &  L U I S T E R

Nood is hoog: Museumpark Oriëntalis gaat dicht voor 
individuele bezoeker
Museum Oriëntalis in Heilig Landstichting  is vanaf 1 
oktober alleen nog open voor groepen, zoals  scholen, en 
mogelijk op speciale momenten: kerst, Pasen en de zomer. 
De pas  aangetreden directeur Hans Jansen heeft besloten 
zijn functie neer te leggen: van drie parttimers wordt het 
contract niet verlengd of  is ontslag aangevraagd. ,,Ik moet 
ingrijpen. Het kan niet anders", zegt Walter Hamers, sinds 1 
juli bestuursvoorzitter van Oriëntalis.

Voor alle duidelijkheid: Museumpark Oriëntalis is altijd 
gesloten van 1 november tot 1 maart, de drie weken 
rond de jaarwisseling uitgezonderd. Dan vindt er het 
drukbezochte Feest van het Licht plaats. Maar de nood is 
hoog, zo blijkt ook uit een persbericht. ‘De formatie wordt 
ingekrompen, huisvestingskosten en vaste lasten worden 
gereduceerd. Gekeken wordt ook of de dieren elders 
ondergebracht kunnen worden’. 

(b ro n : A D  /G e ld e rla n d e r)

Luistertip: EO-podcast: uniek inkijkje in christelijk 
'Trump-land' 
Wat is er aan de hand in de Amerikaanse Bible Belt? 
Tientallen miljoenen evangelicals zien in Donald 
Trump een reddende engel, gezonden door God. Hoe 
komt dat en waarom blijven zij Trump zo steunen?  
In de EO-podcastserie God’s President probeert 
journalist Robin de Wever daar achter te komen. De 
Wever reisde deze zomer af naar het broeierige en 
religieuze Mississippi. Hij ontmoet er allerlei mensen  
van studenten  tot een fanatiek religieuze radio-
host.  Op zoek naar een totaal andere Trump dan die 
we kennen van tv. Het nieuws over impeachment 
en pornosterren maakt er weinig indruk op de 
inwoners, ze zijn onverminderd enthousiast over 
wat de president goéd doet. Robin probeert in die 
wereld te aarden. Wat gebeurt er met je, als iedereen 
om je heen Trump een held vindt? Robin groeide 
zelf op met één been in de evangelicale wereld. "Dat 
ik door de jaren heen veranderde, en kritisch werd, 
en progressiever, maakte de afstand groter", vertelt 
hij. Toen 'evangelicals' Trump omarmden, vroeg hij 
zich af wat hij gemist had. "Trump gaat zo creatief 
om met de waarheid dat hij zijn eigen werkelijkheid 
lijkt te creëren. Ik wilde weten: hoe is het om in die 
werkelijkheid te leven? En als je het eenmaal van die 
kant bekijkt, ga je Trump dan begrijpen?"
https://www.nporadio1.nl/podcasts/gods-president.   
Ook te beluisteren via de site van npo radio1 

12 november  Nijmegen: Radboud reflects: 
Alledaags racisme anno 2020 
Tijd: 20:00 uur tot 21:00 uur
Zijn de Black Lives Matters-protesten een kantelpunt 
in de strijd tegen racisme in Nederland?  Is het tijd  
voor structurele verandering die tijdens de eerste 
antiracismegolf? Denk mee met antropoloog Philomena 
Essed over menselijke waardigheid en de lange adem van 
de antiracismestrijd.
In 1984 publiceerde Philomena Essed het boek Alledaags 
racisme, dat toen veel teweegbracht. Zij was een van 
de eersten die racisme als een Nederlands probleem 
aankaartte, en haar boek werd een belangrijk onderdeel 
van de antiracismegolf van de jaren tachtig. Ze kreeg 
zoveel kritiek over zich heen dat ze besloot om haar werk 
in de VS voort te zetten. 
Big Idea (livestream) Philomena Essed (Lezing)

Tentoonstelling: #Blessed
Wat hebben historische heiligen en de popidolen van nu 
met elkaar gemeen? De tentoonstelling van kunstenaar 
Mathijs Vissers schijnt een modern licht op aanbidding. 
Tegenwoordig weten de popidolen precies hoe ze zichzelf 
via sociale media bijna bovenmenselijk neer kunnen 
zetten. Opmerkelijk genoeg gebruiken ze daar vaak 
religieuze symboliek voor.
Vissers maakt met zijn beelden vlijmscherpe observaties 
en legt interessante verbanden, tussen het aanbidden 
van toen en nu  zonder daar een oordeel over te 
vellen. Een kleurrijke, prikkelende tentoonstelling waar 
moderne kunst en oude ambacht in een spanningsveld 
samenkomen.
t/m 1 november 2020 Museum Krona Uden. Kijk op 
https://www.museumkrona.nl/nl/ontdek-krona/museum
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Kerken aan het werk 

Uit de verschillende bladen van de locaties: de keuze van Nel Beex-Roos. 
Hoe gaan de parochies en locaties verder?
Het verplichte thuisblijven in de coronatijd, waardoor vieringen in de kerk niet mogelijk waren heeft menig voorganger en mis-
schien ook gelovigen aan het denken gezet. Wat kan de parochie, mocht de voorganger of priester uitvallen? Hoe gaat de paro-
chie als geloofsgemeenschap dan verder?

Nog een opdracht waar 
keihard aan gewerkt 
moet worden. 
Niet alleen nu maar ook in 
de toekomst. Dat laat de 
Salvatoriaan, Nieuwsbrief van Salvatorgemeenschap Den Bosch 
ons weten. 
#BLM staat voor Black Lives Matter. In het voorjaar werd 
wereldwijd gedemonstreerd om aandacht te vragen voor 
racisme. De aanleiding was de gewelddadige dood van George 
Floyd… Ook in ’s-Hertogenbosch was een demonstratie. 
Franneke Hoeks, redacteur: ‘Ik heb even getwijfeld (vanwege 
de coronamaatregelen,) maar ben met mondkapje op naar de 
Pettelaarse Schans gegaan om te demonstreren. Niet alleen! 
Een paar Salvatorianen en veel betrokken mensen met een 
diversiteit aan huidskleuren stonden daar samen met mij ‘Black 
Lives Matter’ te roepen, gevolgd door de levens van vrouwen, 
gehandicapten, transgender , vluchtelingen, kinderen, moslims 
en ouderen die werden meegenomen in deze BLM-uitspraak. 
Het raakte mij! Ik vond het bij vlagen ook ontroerend. Ik ben 
blank en kom uit een cultuur, waarin we anders kijken naar 
mensen met kleur…’  Een mooie opdracht. 

Het Parochieblad van de Titus 
Brandsmaparochie Oss wijst op een stevige 
opleiding. 
‘De kerk heeft mannen en vrouwen nodig die zich 
op de een of andere manier willen inzetten in het 
kerkenapostolaat. Daarom biedt het bisdom een 
stevige opleiding aan. Reden om inschrijving te 
overwegen. De kern van de christelijke boodschap 
mag dan misschien eenvoudig zijn, toch is 
het komen tot een verdiept inzicht op allerlei 
vlakken van de Openbaring, van de geschiedenis 
van de leer en van het leven van de kerk geen 
eenvoudige onderneming. Veel mensen weten 
nauwelijks of niet van welke rijkdommen er in de 
Schrift verscholen liggen, welke pareltjes er te 
ontdekken vallen in de werken van de kerkvaders, 
in de liturgische 
traditie, in de mystieke 
literatuur… Het lijkt 
mij, wanneer enkele 
parochianen zo’n 
cursus volgen, dat de 
toekomst van onze 
parochie verzekerd is. 
Wie biedt zich aan?’

En verder ook aantrekkelijke onderwerpen voor een 
parochiegemeenschap.
Waar kan in een parochie 
altijd aan gewerkt 
worden? Dat laat de 
pastoor van de Parochie H. Drieëenheid, Naarden zijn 
parochianen ervaren in Parochieblad  Klankkleur: 
‘Op 3 augustus mocht ik weer een jaartje ‘jonger’ worden. 
Wat was het mooi om dat samen met velen van de 
verschillende parochies , op anderhalve meter afstand van 
elkaar, te mogen vieren. Wat was ik extra blij mijn moeder 
ook in ons midden te mogen hebben om mijn verjaardag 
te vieren. Een corona-cadeautje? Veel dank voor alle 
cadeaus en ook voor de wijze waarop jullie mij hebben 
verwend en ook voor jullie aanwezigheid. Het gaf mij een 
diep familiegevoel. Daags voor mijn verjaardag was het 
twaalf jaar geleden dat ik door mgr. Punt tot pastoor werd 
benoemd in deze regio… Ik ben God dankbaar voor het 
werk  dat ik hier mag doen. U allen ben ik dankbaar voor 
uw steun en dierbare vriendschappen die ik heb gekregen 
en nog steeds krijg…’ 
Mooi als er in een grote parochie zo samen gevierd kan 
worden.

Ook de Effata-gemeenschap, Nijmegen is niet stil blijven 
staan. 
‘De nieuwe Effata-
gemeenschap, 
zo staat in een 
nieuw profiel, wil 
niet iets nieuws, 
maar het oude 
beter doen. Het 
gaat niet om 
kwaliteit in de kerntaken van de kerk: liturgie, pastoraat 
(inclusief catechese) en diaconie. De nieuwe gemeenschap 
wil investeren. Doel is mensen dichter in contact te brengen 
met hun ziel; met de plek in zichzelf waar ze het meest tot 
zichzelf komen én het meest uit zijn op verbinding met 
anderen, met de schepping en met God. Velen van ons zijn 
door de jaren heen zo gewend geraakt aan een minimale 
parochie, waarin het hoogstnoodzakelijke gedaan wordt, dat 
we ons er nauwelijks nog bewust van zijn. In dit document-
in-ontwikkeling worden ideeën verzameld die door de 
nieuwe gemeenschap zouden kunnen worden opgepakt om 
de nieuwe gemeenschap smoel, durf en karakter te geven…’ 
Vier tot vijf keer per seizoen organiseert de Effatakerk een 
stiltewandeling, de eerste op 27 oktober. Kijk op: https://
www.stefanus.nl/activiteiten-effata/449-stilte-wandeling-3
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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

DOOR BART VERREIJT 
EN LIEDBETH DE MOORBERICHTEN van de website

www.deroerom.nl

Het is hier fantastisch
Een verrassend geluid  kwam van 
de Vlaamse kerkjurist Rik Torfs. Hij 
schreef tijdens de lockdown in 
het voorjaar  het boek: De kerk is 
fantastisch. Ofschoon in dienst van 
Rome, voelt hij zich een vrij man. 
Die onafhankelijke geest ademt 
ook het boek. Torfs bezingt daarin 
de luister van de rooms-katholieke 
kerk: haar gebouwen, haar geloof 
in de verrijzenis, haar functie als 

veldhospitaal en oase (bijvoorbeeld voor kerkasiel), een 
plek van schoonheid en humor, een pleisterplaats voor 
(on)gelovigen en een oord van verrotting. 
Bron: Trouw en Nederlands  Dagblad 

Tip:
Kijk ook voor 
columns oa. 
Van Rome-
correspondent 
Frans Wijnands 
schrijft op www.
deroerom.nl voor 
vedere informatie: 
Ga naar de 
zoekfunctie, 
onderaan rechts 
op de startpagina, 
en vul het woord 
in dat u zoekt.

Paus Franciscus pleit schrijft zijn eigen “I have a dream”   
Op 4 oktober sprak paus Franciscus zich in zijn derde encycliek  – “Fratelli 
tutti”  -allemaal broeders- uit voor ruimhartig migratiebeleid. Tegen 
populisme, kapitalisme en een rechtvaardige oorlog. ‘De paus laat het 
realisme varen en schrijft zijn eigen  ‘I have a dream’ naar Martin Luther 
King, aldus hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. De paus vreest 
na de coronapandemie een terugval in consumentisme en zelfzucht. Hij 
benadrukt dat iedereen het recht heeft om geluk elders te zoeken, want 
rechten hebben geen grenzen. Ook spreekt Franciscus zich uit tegen het 
idee van een rechtvaardige oorlog, volgens van Geest een keerpunt in 
de kerkgeschiedenis.  De paus hamert op de kracht van het woord, meditatie en overleg.  
(Trouw) 
Bart Verreijt, webmaster van De Roerom.nl, noemt de parabel van de barmhartige Samaritaan 
als het beeldmerk van deze pauselijke brief… nu nog vanuit die overtuiging leven.

Student Teun Toebes woont met 
mensen met dementie: 
Teun Toebes (21), afgestudeerd als 
verpleegkundige en pas  begonnen 
aan de premaster Humanistiek, is 
veel in het nieuws geweest met 

zijn originele initiatieven waarmee hij een lans breekt 
voor humane omgang met mensen met dementie. Hij 
had nóg een grote wens: wonen in een verpleeghuis, 
mét mensen met dementie. Die wens kwam onlangs 
uit, toen hij verhuisde naar een verpleeghuis in Utrecht. 
In het Algemeen Dagblad een reportage. Volgens Teun 
is er nog een wereld te winnen in de manier waarop 
mensen naar dementie kijken. 
https://www.ad.nl/binnenland/de-volgens-rutte-
briljante-teun-21-woont-met-mensen-met-dementie-er-
gebeuren-hier-zoveel-mooie-dingen~a7abbe9a/

Kerkgangers Twente haken vaak af 
en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Praktisch 
theoloog Henk de Roest wijst  in AD-Tubantia, de krant 
voor Twente, op de gevolgen. Ook op het Twentse 
platteland  blijken kerkgangers af te haken als zij  een paar 
dorpen verderop geacht worden de kerk te bezoeken. Een 
bijdrage die te denken geeft, hopelijk ook bij bisschoppen. 
Het belang van de lokale geloofsgemeenschap blijft niet te 
onderschatten, aldus de Roest.  
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D 
e afgelopen tijd zijn er verschillende BN’ers 

         in het nieuws geweest omdat zij zich tegen de 
coronamaatregelen en het bestaande beleid keren. De hashtag 
#ikdoenietmeermee werd in korte tijd veel gebruikt op allerlei sociale 
mediaplatformen. 

Waar komt die onvrede toch vandaan? Verdriet dat je je vrienden 
minder ziet? Dat je minder mag optreden? Zijn deze BN’ers het 
gewoon zat om zo veel binnen te zitten? Waarschijnlijk heeft dat 
er ook mee te maken, maar als we deze opstandelingen mogen 
geloven, gaat het vooral om de andere mensen in de samenleving. 
Bijvoorbeeld om ouderen, die vanwege corona niet meer naar buiten 
komen en voor wie de eenzaamheid oneindig is. Maar ook om 
jongeren, die verscholen achter hun schermpjes ook geconfronteerd 
worden met eenzaamheid. Voor hen is het belangrijk dat het ‘normale 
leven’ zo snel mogelijk weer verder gaat. 

Het doel van deze actie is dus het samenbrengen van de 
samenleving, om onder andere de eenzaamheid te doen verdwijnen 
en de leefbaarheid terug te laten keren. Maar als we de samenleving 
weer samen willen brengen, werkt dat toch niet door je rug te keren 
naar de groep? Roepen dat je niet meer mee doet, is toch vast en 
zeker niet de juiste manier?!

Als we weer een samenleving willen vormen, moeten we dat ook 
samen doen. Met alle generaties, met rechts en links, met zwart en 
wit; we hebben iedereen nodig. Dat vergt best veel van ons, want 
dat betekent dat we respectvol met iedereen moeten omgaan – 
en dat blijkt nogal eens mis te gaan. Dat we vooroordelen hebben, 
daar kunnen we nu eenmaal weinig aan doen. Ieder mens heeft 
een vooroordelen-generator in zijn hoofd en die kunnen we helaas 
niet uitzetten. Maar wat we wel kunnen doen, is onze vooroordelen 
erkennen. Zodra we dat doen, maken we namelijk ruimte in ons 
hoofd voor nieuwe informatie. Op die manier hoeven we nooit meer 
te denken dat “jongeren zich toch niet aan de regels houden” of dat 
“ouderen zich toch niet bekommeren om klimaatverandering”. Als 
we dat soort gedachten zouden negeren, wordt het samen leven een 
stuk aangenamer. 

Op sommige dagen vraag je je misschien af of de kloof tussen 
ouderen en jongeren wel ooit helemaal overbrugd zal worden. Als 
je dat denkt, is de vraag: waarom zouden we het dan nog proberen? 
Omdat we ons er wel beter van gaan voelen. En dus zullen we het 
altijd samen blijven proberen. Dat is mijn kracht, dat is mijn hoop. 

Mirjam van Noord 
is tweedejaars student 
culturele antropologie

SAMENLEVEN 
IS SAMEN LEVEN!

DOOR MIRJAM VAN NOORD


