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Het is niet eens zo lang geleden 
dat een mens, om te weten hoe hij 
zich tot de werkelijkheid moest 
verhouden, afhankelijk was van 
de mensen waarmee hij zich 
verbonden voelde. Natuurlijk lazen 
mensen de krant. Gezaghebbende 
commentatoren schreven wat een 
fatsoenlijk mens moest vinden 
en denken. En anders luisterde je 
naar de pastoor, de vakbond of 
een andere autoriteit. Natuurlijk 
was een mens vrij om te denken 
wat hij of zij wilde. Vrij naar 
Schopenhauer; je kunt wel doen 
wat je wilt, je kunt alleen niet 
willen wat je wilt. Het valt met 
andere woorden niet mee om 
buiten je kaders te denken. 

Dat een mens deel uitmaakt van 
een gemeenschap is geen zekerheid 
meer. Laat staan dat er een min of 
meer algemeen aanvaarde ‘waarheid’ 
of gedeelde opinie is. 
Het ontbreekt aan kaders: de mens 
moet het zelf maar uitzoeken. Dat 
valt niet altijd mee. Het aantal 
tegenstrijdige opinies over letterlijk 
ieder onderwerp lijkt eindeloos. 
Niet zo lang geleden was de wereld 
overzichtelijk: wie katholiek was 
stemde KVP, wie socialist was PvdA. 
Later werden partijprogramma’s en 
verkiezingsposters belangrijker. Nog 
later tv-debatten. Tegenwoordig 
zijn de nabeschouwingen van deze 
debatten door ‘onafhankelijke’ 
experts cruciaal om de verkiezingen 
te kunnen winnen. Deskundigen 
op gebied van stemgebruik en 
lichaamshouding kunnen ‘voorbij 
de woorden kijken’, opiniepeilers 
duiden op basis van algoritmen de 
algemene trend. De hijgerigheid aan 
de ene kant, zorgt er ook voor dat 

een substantieel deel van de mensen 
compleet is afgehaakt en aan de 
andere kant op politiek vlak verzandt 
in lethargie. 

Net als bij de verkiezingen geldt 
voor de corona-crisis: iedere dokter, 
viroloog, politicus, opiniepeiler en 
dansleraar heeft een mening. Dat 
doet iets met mensen. Niet voor 
niets staat in het ‘Coronadashboard’ 
van de Rijksoverheid, naast allerlei 
cijfers over ziekenhuisopname en 
reproductiegetallen, een aparte 
grafiek voor het draagvlak voor 
de coronamaatregelen. En niet 
voor niets zet zelfs de overheid 
‘influencers’ in om dit draagvlak 
hoog te houden. Eigenlijk is het 
best vermoeiend om je gedwongen 
te voelen overal een mening over 
te hebben. Denker des vaderlands 
Paul van Tongeren verwoordt het 
als volgt: “Iedereen is altijd maar 
geneigd om in de maatschappelijke 
discussie partij te kiezen. Ik vind het 
vooral belangrijk te zorgen dat mensen 
zich realiseren dat hun blik beperkt 
is, zodat ze zichzelf misschien wat 
minder serieus nemen.’’ Misschien 
heeft Van Tongeren gelijk en is het 
wel zo gezond om niet de hele dag 
coronacijfers, opiniepeilingen of 
het laatste nieuws bij te houden 
en overal direct een uitgesproken 
mening over te moeten hebben. 
Aristoteles spreekt van het gulden 
midden. Iets tussen hijgerigheid en 
lethargie in. Ook een aanrader voor 
politici. 

René Peters 
is docent, Tweede Kamerlid voor het 

CDA, vader van een dochter. Hij schrijft 
over wat hem bezig houdt.

Hijgerigheid of lethargie

DOOR RENÉ PETERS

2 WWW.DEROEROM.NL



Hoofdredacteur
LIESBETH DE MOOR

INHOUD

Beste lezer,  

Inmiddels zitten we op het dieptepunt c.q. hoogtepunt 
van de derde golf van het coronavirus. Met vaccineren 
loopt het niet soepeltjes maar misschien bent u al aan 
de beurt geweest. Mogen we elkaar alweer bezoeken, 
omhelzen? Het duurt lang. De kunst is om het goede te 
blijven zien, velen van u slagen daarin! Waar haalt u uw 
kracht, plezier, geduld vandaan? Laat het ons weten! 
Cliché maar waar; het zit hem in de kleine dingen; Saskia 
en Serge zongen er al over. Een muziekje, mooie tekst, 
een extra telefoontje, een bemoedigend kaartje een fijn 
boek of een kop koffie. Zo komen we er uiteindelijk wel. 

Met een kijktafel, een opstelling vol betekenis, roep je 
iets op uit je herinnering, besteed je aandacht aan het 
seizoen, een feest of thema. Ellie Keller-Hoonhout, werkt 
met kleur en symbolen om het onzichtbare zichtbaar 
te maken. Ellie neemt na 18 jaar afscheid van “Geloven 
thuis” dat zij mede oprichtte. Voor haar is de kijktafel hét 
hulpmiddel kinderen mee te nemen in de verhalen  en 
hen te leren over het geloof. 

Peter van Overbruggen sprak met “mystiekprofessor” 
Marc de Kesel over Spiritualiteit, mystiek, mindfulness, 
over wat mystiek eigenlijk is. 
Religiewetenschapper Tineke Nugteren sluit daar mooi 
bij aan met haar analyse van het  boek “In de huid van 
Boeddha” van Paul van der Velde. Over happiness-
boeddhisme en boeddhabeelden  in het fitnesscentrum.   

En de politiek? We hebben na de verkiezingen een paar 
woelige weken achter de rug Op Witte Donderdag van 
dit jaar ontkwam je niet aan een vergelijking tussen de 
Passion én de lijdensweg en het tribunaal in de Tweede 
Kamer, tegelijkertijd op tv. Rob van de Zwan staat stil bij 
de het aandeel van populistisch-rechts in de kamer dat 
is gegroeid. Wat zijn onderliggende motieven van de 
kiezers?

Het zit hem in de kleine dingen; lees zeker het mooie 
eerbetoon van Joost Koopmans aan Els. Zij  overleed 
onlangs, 89 jaar oud. Joost beschrijft met liefde de 
kleinzoon van Els: Jelle, met het syndroom van Down. Bij 
het afscheid van zijn oma droeg hij het wijwater plechtig 
voor de kist uit.  

Ik wens u inspiratie en leesplezier met de Roerom van 
april. 
En neem een kijkje op onze site www.deroerom.nl

Reageren? redactie@deroerom.nl

Kijktafels
Het onzichtbare zichtbaar 
maken4

We mogen  ons 
gezegend weten dat 

we hier samen zijn

8Mystiek 
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naar het ik
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7 Samenleving | Wie ziet mij staan? Wat is mijn thuis? 

11 Alledaagse mijmering

14 Religies in Nederland | Vele boeddha's, vele boeddhismen

15 Brood van Els en van Christus

16 Samen op pad | Nederland, het land van de rolstoelen!?

17 Uit kijk & luister

18 Berichten | Selectie van www.deroerom.nl

20 Recensies

21 Bijbel als inspiratiebron | Twijfel

22 Kerken aan het werk | Uit de verschillende bladen

23 Spiritueel | Blijf niet staren op wat vroeger was

24 Het gevoel van gemeenschap
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“Geloofscommunicatie is een van 
de sleutelwoorden in mijn leven. 
Daar werk ik dagelijks aan. Voor 
Geloven thuis zijn we met een team 
van vijf redacteuren, ieder met een 
eigen expertise, we werken nauw 
samen en vullen elkaar uitstekend 
aan. We volgen het (school)jaar en 
je zou denken: alles is geweest: de 
seizoenen, het kerkelijk jaar, maar we 
bedenken altijd weer wat nieuws. 
We halen wel eens iets terug van 
wat we eerder deden maar leggen 
een ander accent. Nu zitten we 

bijvoorbeeld in de vastentijd. Het 
thema is “Vonkelend”, geïnspireerd 
op Aswoensdag. Het gaat dit jaar 
over corona en hoopvol leven. We 
hebben een ritueel ontwikkeld 
waarbij kinderen briefjes kunnen 
verbranden met daarop geschreven 
wat ze rot vinden aan deze periode. 
Van de as maken we een kruisje op 
elkaars voorhoofd. Daarbij zeggen 
ze iets tegen elkaar over hoop. We 
hebben er een filmpje bij gemaakt”

Geloven thuis is ook echt bedoeld 
voor thuis? 
“Ja. Er reageren leerkrachten maar het 
is bedoeld voor de geloofsopvoeding 
thuis. Reacties krijgen we via onze 
facebookpagina, daar zit onze 
community; ongeveer 5000 volgers. 
De site heeft per maand 30.000 tot 
50.000 bezoekers, die voor de helft 
regelmatig terugkomen. We weten 
niet helemaal precies uit welke 
hoek de mensen komen, maar vaak 
zijn het ouders, soms grootouders, 
die niet zo goed weten wat ze hun 
kinderen willen meegeven of wat 
ze aan moeten met het geloof. We 
hebben steeds meer volgers. We 

begonnen ooit met tweehonderd 
belangstellenden op de website. Dat 
zijn er veel meer geworden”

Ik denk bij het begrip “kijktafel” 
meteen aan de antroposofie, klopt 
dat? 
“Dat is ook een van mijn 
inspiratiebronnen, maar ik werk niet 
met van die lappen, antroposofische 
poppetjes. Een zus van mij was juf 
op een Vrije School, dus ik heb daar 
allicht iets van meegekregen.”

Hoe is het maken van kijktafels 
ontstaan?
“Ik zoek een manier om het 
onzichtbare zichtbaar te maken, 
een idee, iets dat me bezig houdt. 
Toen ik werkte als basispastor had ik 
een vergadering in een ontzettend 
saaie pastorie. Ik zou openen met 
een gebed. Ik dacht: dát doe ik 
niet. Het was ook in die periode 
veertigdagentijd. Dus: ik neem een 
schaal, vul hem met zand, leg er wat 
stenen in, ik doe een kaarsje aan en ik 
zeg kom, we gaan beginnen, we zijn 
op weg door de woestijn. Dat werd 
heel goed ontvangen. 

Beelden, symbolen en poëzie 
vormen ons symbolisch 
bewustzijn en voeden de 
religieuze ervaring van kleine 
en grote mensen.’ Ellie Keller-
Hoonhout vertelt gedreven, met 
een enorme energie. Na 18 jaar 
neemt ze afscheid als webmaster 
en redacteur van “Geloven thuis”. 
Haar specialiteit is het maken 
van zogenoemde “kijktafels”. 
De pensioengerechtigde 
leeftijd nadert, daarnaast 
heeft ze te maken met enkele 
fysieke beperkingen die het 
werk bemoeilijken waaronder 
problemen met haar gehoor. Best 
frustrerend, zeker als je ambitieus 
bent en niet rust voordat iets 
goed is. Haar opvolging is 
geregeld, dat maakt het vertrek 
iets gemakkelijker. 

Ellie Keller van Geloven Thuis: 

‘HET ONZICHTBARE ZICHTBAAR MAKEN’
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‘Geloven thuis’ is een Nederlands-
Vlaams project dat ouders van 

kinderen in de basisschoolleeftijd 
helpt aan ideeën en materialen om 

thuis hun gelovige inspiratie door 
te geven. Dit gebeurt vanuit een 
katholieke achtergrond, gericht 

op christenen die werk willen 
maken van hun inspiratie. Wat ooit 
begon met 'geloofskoffertjes' voor 

drie leeftijden groeide uit tot een 
website, www.geloventhuis.nl, een 

Facebook community met 5000 
volgers en een Youtube kanaal.

De kijktafels hebben zich in de 
loop van de tijd ontwikkeld. Bij 
de voorbereiding van een eerste 
communie gebruikte ik ooit een 
prentenboek over een jongetje 
dat een oude mevrouw ontmoet. 
Zij is haar geheugen kwijt, hij 
zoekt voorwerpen bij woorden, zij 
gaan daarmee haar herinneringen 
ophalen. Ik vroeg vervolgens de 
kinderen en ouders om een voorwerp 
met een herinnering mee te brengen. 
Ik had zo een tafel vol voorwerpen, 
van de bril van opa tot een steen 
van de vakantie. Ik legde uit hoe 
de elementen brood en wijn Jezus 
symboliseren. Voilà. Het gaat om 
voorwerpen die met herinneringen 
verwijzen naar een niet zichtbare 
realiteit. Op een kijktafel heb je 
een ondergrond, iets uit de natuur, 
een symbool en een lichtje. Samen 
zeggen deze voorwerpen iets. 
Hier op tafel -zie foto red.- heb je 
mijn volwassen kijktafel voor de 
veertigdagentijd: Je ziet een beeldje 
van een Jezus, gekregen van mijn 
dochter, een onderzetter met “een 
betere wereld “ erop, een tak klimop, 
die staat voor trouw. Hier aanwezig 

dus: trouw, verbondenheid met Jezus 
en met mijn dochter. Het lichtje 
steek ik aan op momenten dat het zo 
uitkomt.”

Kunt u nog normaal kijken naar 
dingen? 
“Nee! Ik loop met religieuze ogen 
door de winkels, -lacht- maar het is 
gegroeid uit mijn eigen pastorale 
praktijk en we kwamen erachter dat 
het een heel kostbaar middel is, juist 
voor mensen die iets willen laten zien 
van wat hen bezighoudt, je kunt zo 
heel goed visualiseren. 
Een mooie, simpele manier om 
kinderen te bereiken, maar ook 
mensen die niet bezig zijn met geloof 
of zelfs niet geloven. Zet het neer 
in het fitnesscentrum, inloophuis, 
verpleeghuis en het werkt!”

Je kunt eigenlijk met elk 
onderwerp een kijktafel maken?
“Bij ons thuis hadden we voorwerpen 
die stonden voor het geloof; 
een kruisbeeld, palmtakjes, een 
wijwaterbakje. Mijn vader gaf ons 
een kruisje op het voorhoofd. Maar 
realiseer je dat iedereen soortgelijke 

dingen, symbolen heeft. Misschien 
heb je oorbelletjes of een steentje 
in je tas, een kistje of iets anders van 
vroeger, foto’s? Je kunt het religieus 
duiden maar dat hoeft niet.”

U hebt heel veel gedaan. Wat is uw 
drijfveer? 
“Ik wil graag dat mensen middelen 
vinden om hun inspiratie door te 
geven; de binnenwereld naar buiten 
brengen. Mensen helpen om vanuit 
een actief en gevuld symbolisch 
bewustzijn te leven. Ik ben er 
van overtuigd dat een dergelijk 
bewustzijn een voorwaarde is tot 
religieuze groei en een ankerpunt 
van elke godsdienst, ook voor het 
christendom.”

Wat is uw inspiratiebron? 
“Het besef dat het goddelijke ook in 
mij aanwezig is; een bron van waaruit 
ik alle dingen doe. Ik ben praktisch 
maar probeer ook te leven vanuit de 
stilte. Een ommekeer ervoer ik jaren 
geleden toen ik, moeder van drie 
kleine kinderen, erg ziek was en een 
jaar op bed heb gelegen. Met maar 
twee vierkante meter leefruimte. 

DOOR 
LIESBETH DE MOOR
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Ik realiseerde me: ik verrek van de 
pijn, maar ik leef, ik ben. Ik merkte 
dat zelfs binnen die beperkingen 
er mogelijkheden zijn. Mijn eigen 
ziel, hoe God mij geschapen heeft, 
van daaruit wil ik leven. Dat is een 
groeiproces. Ik was al jong moeder; 
op mijn 21e Ik was gelovig, getrouwd 
in de jaren 70. Ik heb best heftige 
dingen meegemaakt. Daar wil ik 
verder niet zoveel over zeggen, maar 
dat vormt je, dat vormde mij. Dat 
kun je op enig moment niet negeren. 
Het besef dat God met mij meetrekt 
in goede en slechte tijden is iets dat 
ik telkens weer ervaar en dat mij 
gaande houdt.’
 
Haalt u plezier en voldoening uit 
het werk?
‘Ja, Ik vind het erg om te stoppen, 
maar aan de andere kant moet ik 
het gewoon doen vanwege mijn 
gezondheid. Elke zes weken zo’n 

thema maken kost veel energie. 
Edith Vos en Meike Hettinga zullen 
het overnemen. Het meeste doen 
we tegen een onkostenvergoeding, 
dus daar worden we niet rijk van. 
Eigenlijk is het van de gekke dat 
we dit zo gaande houden maar 
ik ben heel blij dat het doorgaat, 
er zijn plannen om een boek uit 
te brengen, rond de dagelijkse 
(gezins-)thema’s als eten, slapen 
gaan, omgang met de natuur.” 

Wat zult u het meeste missen?  
“Ik denk de redactievergaderingen 
en het moment dat de bijdragen 
binnenkomen: Yes! Het is weer 
gelukt, nog beter dan ik gehoopt 
had. Echt doorleefd, creatief, 
origineel, spiritueel, verrassend. Wat 
een bijzondere bijdrage is dit weer 
geworden van Tim, Nelleke, Marjet 
of Ruth! Het wordt weer een mooie 
diamant!”

Ellie Keller-Hoonhout
Na een afgebroken 

studie aan de Academie 

voor Beeldende Vorming, werd Ellie 

catechete en was ze werkzaam in 

het voortgezet onderwijs als docent 

levensbeschouwelijke vorming. Na 

haar theologiestudies werkte ze in 

verschillende pastorale functies. In 2004 

startte ze met Geloven Thuis. Samen met 

haar man heeft ze drie volwassen dochters 

en drie kleinkinderen. Geïnspireerd 

door haar beeldende opleiding is ze een 

theologe die al vanaf haar twintigste 

tracht om in woord en symbool het 

onzichtbare zichtbaar te maken. Sinds 

2004 werkt ze voor Geloven Thuis.

De dragende partners van Geloven 

thuis zijn uitgeverij Adveniat in Baarn en 

het Centrum voor Parochiespiritualiteit in 

Nijmegen. 

www.kijktafel.nl   

foto kijktafel.nl
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DOOR
ROB VAN DER ZWAN

Samenleving

De progressieve verzuchting
Als u dit leest is de verkiezingsuitslag 
oud nieuws. Toch wil ik aanknopen 
bij verzuchting die ik vaak hoorde 
in mijn omgeving vlak daarna: ‘het 
aandeel van populistisch rechts in het 
Nederlandse politieke landschap is 
weer groter geworden!’Een analyse 
van de verkiezingsuitslag toont 
een groeiende polarisatie tussen 
nationalisten en kosmopolieten, 
aldus de Volkskrant op 18 maart. 
Kind van de rekening zijn de 
klassieke volkspartijen CDA, PvdA 
en SP, die vroeger zowel hoog- en 
laagopgeleiden als stadsbewoners 
en plattelanders aan zich wisten te 
binden.

Wanneer je partijprogramma’s 
en websites van de PVV, Forum 
voor Democratie en JA21bekijkt, 
kun je eigenlijk niet tot een 
andere conclusie komen. 
Zonder uitzondering klinkt hier 
het nationalistische geluid. De 
Nederlandse cultuur staat centraal. 
Deze nationalistische aanvliegroute 
wordt door niet-populisten gehekeld 
als kortzichtig en vreemdelingen-
onvriendelijk. 

Lotgenoten
Vreemdelingenhaat en racisme 
vormen niet de kurk waarop het 
nationalistische populisme drijft 
of zich drijvende kán houden. 
Het zijn uitingen van onvrede 
en zorg over andere thema’s 
die mensen waarschijnlijk veel 
meer in beslagnemen. De (pre-
corona)tafels in de huiskamer van 
het MST, het ontmoetings- en 
ondersteuningscentrum in Tilburg 
waar ik werk, worden gedeeld 
door migranten, vluchtelingen, 
Nederlanders. Bij die Nederlanders 
zitten hoogstwaarschijnlijk ook 
mensen die kiezen voor rechts-
populistische partijen. Dat laatste 
maak ik op uit gesprekken die ik 

soms opvang en ook uit besmuikte 
opmerkingen als '…dat mag ik 
zeker niet van jou zeggen, hè, Rob?' 
Ondanks dit soort gesprekken 
blijft de sfeer welwillend. Men is 
vriendelijk en waar nodig dienstbaar 
aan elkaar, zonder aanziens des 
persoons. Dat opvattingen en gedrag 
zo uiteen kunnen lopen, heeft mij 
lang verbaasd. Totdat ik besefte dat 
de migranten en die Nederlanders 
in zekere zin vaak in hetzelfde 
schuitje zitten. Je kunt misschien 
niet spreken van bondgenoten, maar 
wel van lotgenoten. Beide groepen 
proberen iets van hun leven te 
maken. Ze moeten beiden het hoofd 
boven water zien te houden in een 
complexe samenleving waarin het 
moeilijk participeren is wanneer je 
op achterstand staat. Beide groepen 
worstelen, ondanks verschillende 
aanlooproutes, met dezelfde 
praktische, maar o zo fundamentele 
levensvragen: ‘Wie ziet mij staan? En 
‘Wat is mijn thuis?’ 

Larmoyant nationalisme
Populistisch-rechtse partijen hebben 
duidelijke opvattingen over dat ‘thuis’. 
Op de website van Ja21 lezen we: 
‘...We zijn trots op onze identiteit. 
Deze willen wij beschermen. 
Nieuwkomers dienen in de 
heersende cultuur te integreren. 
Nederlandse wetten en westerse 
waarden gaan boven de 
islam…het uitwissen van onze 
geschiedenis…, splijt het land en 
moet worden tegengegaan. Wij 
maken géén excuses voor wie we 
zijn.’ Met de nationalistische insteek 
onderscheiden de populistisch-
rechtse partijen zich van de meeste 
andere partijen die ervan uitgaan 
dat hun kiezer een wereldburger 
is voor wie bijvoorbeeld het 
klimaatprobleem hoog op de agenda 
staat.
Wat is mijn thuis? Wat is Nederland? 
Hoe waarderen we de Nederlandse 

cultuur? Zowel progressieve- als 
middenpartijen hebben in hun 
politieke programma’s geen 
werk gemaakt van dit thema. 
Het ideaal van de multiculturele 
samenleving is in de jaren negentig 
ten ondergegaan en men wil niet 
terechtkomen in het troebele water 
van het nationalisme. Nationalisme 
wortelt in de negentiende eeuw, 
toen het een belangrijk thema werd 
bij de opkomst van de natiestaten. 
Elk ‘volk’ -ook zo’n negentiende-
eeuws, romantisch begrip- was 
op zoek naar een groots verleden 
om de grandeur van de natie te 
onderstrepen. Zo werd in Nederland 
de 17e eeuw tot onze Gouden 
Eeuw benoemd. De populistische 
bewakers van Nederland en het 
Nederlands cultureel erfgoed 
omarmen een larmoyant soort 
nationalisme. Het is een knutselwerk 
van in de negentiende eeuw hoog 
gewaardeerde onderdelen van het 
nationalistische tafelzilver waarvan 
inmiddels de houdbaarheidsdatum 
is verstreken: de VOC, Piet Hein, 
Rembrandt, hand in hand met 
Sinterklaas en Zwarte Piet…dat 
ongeveer. 

De keerzijde van de medaille
De terughoudendheid van 
de progressieve partijen en 
middenpartijen om zich met 
nationalistische thema’s in te laten 
is dus begrijpelijk. De keerzijde 
van de medaille is dat zij dit terrein 
hebben prijsgegeven aan de rechts-
populistische opvattingen waarin 
ook racistische en antisemitische 
onder- en boventonen doorklinken. 
Hieraan tegenwicht bieden begint 
ermee door explicieter aan te geven 
hoe een inclusieve Nederlandse 
samenleving eruit ziet, op een manier 
die aansluit bij de vragen van rechts-
populistische kiezers: Wie ziet mij 
staan? Wat is mijn thuis. 

Wie ziet mij staan? Wat is mijn thuis?
Gedachten bij het rechts-populisme
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Wat verstaat u onder mystiek? 
“De term ‘mystiek’ staat doorgaans voor 
een doorleefde relatie van de mens met 
God, het goddelijke, het heilige, of hoe 
je dit naamloze mysterie ook noemt. 
Bij het TBI beperken we ons tot de 
christelijke mystiek, en studeren we op 
een lange traditie van teksten waarin 
die relatie uitvoerig wordt beschreven. 
Topnamen hier zijn: Bernardus van 
Clairvaux, Hadewijch, Meister Eckhart, 
Ruusbroec, Teresa van Avila, Johannes 
van het Kruis, Simone Weil.“

Wat ziet u als de kerntaak van het 
Titus Brandsma Instituut?  
“We zijn geen missionaire instelling, 
maar we zijn ons wel bewust van onze 
erfenis en identiteit en die moeten we 
op de kaart houden. Daarom studeren 
we hard op de christelijke mystiek in 
de geest van onze naamgever Titus 
Brandsma. Ook al is de impact van 
de confessies tanende, religie blijft – 
ook via spiritualiteit en mystiek – in 
de samenleving een belangrijke rol 
spelen. De Radboud Universiteit heeft 
als taak het discours daarover levend 
te houden. Ze hoeft niet belijdend te 
zijn, maar wel leidend in de reflectie 
daarover.”

U neemt nieuwe mensen aan; het 
gaat dus goed met het instituut?
“Jazeker, ook de Karmelorde levert 
een voldoende aantal onderzoekers, 
wat mooi is, want de orde groeit 
niet meer. Het TBI gaat terug op een 
joint venture van de Nederlandse 
Karmel met de Nijmeegse universiteit. 
Bovendien is er een derde geldstroom 
vanuit congregaties en ordes ter 
ondersteuning van ons instituut.”

Mystiek lijkt een containerbegrip 
voor allerlei spirituele bewegingen, 
van vroeger tot nu. 
“Mystici vormen geen groep 
van gelijkgezinden en mystiek 

is geen allesomvattend en 
onveranderlijk verschijnsel, ze 
heeft ook steeds een andere 
inbedding, een andere plaats in 
een gegeven culturele context. 
Het begrip ‘mystiek’ dateert 
trouwens pas uit het eind van de 
16e eeuw. Vanaf de 17e -eeuwse 
mystiek, mijn specialisme, zien 
we de moderne tijd beginnen, 
waarin het zelfverzekerde 
‘ik’ zichzelf uitvindt. De mens 
wordt minder dogmatisch en 
minder gezagsgevoelig. Mensen 
voelden zich aangesproken 
door het idee van het ‘vrije ik’. 
Als we die lijn doortrekken naar 
nu, zien we dat in de mystiek 
alle problemen waarmee het 
moderne ‘ik’ worstelt aan bod 
komen. Vrij als we zijn, voelen 
we ons verantwoordelijk voor 
de héle wereld, we denken alles 
te kunnen. Vroeger spraken de 
mensen met de goden, van wie 
ze zich afhankelijk wisten; er 
was een eenheid van God, mens 
en aarde. Nu gaan we krabben 
in de bodem van verre planeten, 
we kappen het Amazonewoud en 
houden een woestijn over. De mens 
gedraagt zich grenzeloos en kent zijn 
beperkingen van macht en invloed 
niet meer. Hij is vervreemd van zijn 
eigen wereld. En in die situatie, grijpt 
hij naar God, om zijn eigen ik groter te 
maken, om zich nog zekerder in zijn 
vel te voelen. Wie de mystieke teksten 
uit onze traditie leest, ziet dat die juist 
tegen genoemde tendens ingaan. Zij 
verplichten de mens op zijn manier 
juist zijn eindigheid te onderzoeken 
en te erkennen.”

Wat is het verband tussen mystiek 
en religie? 
“Veel mensen keren zich af van hun 
traditionele religie en zoeken hun 
mystieke aspiraties in het oosten. 

Ik ben daar kritisch over. Ik heb alle 
eerbied voor die oosterse mystieke 
traditie. Maar wij zien niet dat we ons 
vaak als spirituele neo-kolonialen 
gedragen als we ons de mystiek uit 
die vreemde gebieden en culturen 
toe-eigenen. Wij pikken die in en 
passen die aan ons idee aan. Ik sta 
sceptisch tegenover het ‘ik’ dat meent 
in het oosterse denken de oplossing 
voor onze moderne problemen 
te vinden. Het is een manier om 
die problemen niet onder ogen te 
moeten zien.” 

Is dat ook niet iets anders dan 
wat we in de christelijke mystiek 
vinden?
“Inderdaad laat de christelijk mystiek 
bijvoorbeeld in de razend moeilijke 
teksten van de middeleeuwse Eckhart 

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

MYSTIEK OF DE ZOEKTOCHT NAAR HET IK
Spiritualiteit, mystiek, mindfulness, het zijn populaire begrippen. Met Marc De Kesel, een van de twee directeuren 
van het Titus Brandsma Instituut (TBI) en ‘mystiekprofessor’ aan de Radboud Universiteit Nijmegen spreek ik over 
de zin en onzin in de wereld van de mystiek. 
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von Hochheim zien dat de mysticus 
zichzelf voortdurend ondergraaft. Als 
ik de teksten lees, zie ik dat lastige 
vraagstukken juist uitgebreid op tafel 
worden gehouden. Velen zien ‘mystiek’ 
graag als leverancier van kernachtige 
antwoorden en oplossingen, in de 
vorm van tegeltjeswijsheid. Maar 
de mystici gebruiken juist heel veel 
woorden om te zeggen dat ze iets 
niet weten. Veel mensen worden daar 
onzeker van.” 

Kun je mindfulness zien als een 
variant binnen de mystiek?
“Mindfulness -met aandacht in het 
moment zijn- is een element uit de 
boeddhistische spiritualiteit, een 
eerste stap in het meditatieve proces 
van de yoga, aangepast aan vereisten 
van onze westerse cultuur. Het is een 
voor iedereen bruikbare oefening 
om bij je diepe zelf te komen, om op 
te gaan in het nu. Dit alles zonder 
strikt religieuze pretentie. Op zich 
volstrekt legitiem, maar in de praktijk 
kun je ook hier vaak een vorm van 
‘spiritueel kolonialisme’ ontwaren. 
Want we halen een traditie binnen 
in de veronderstelling dat we die 
begrijpen en, nog erger, gebruiken 
om aan onze noden tegemoet te 
komen, als therapie bijvoorbeeld, 
ook als psychotherapie. Dat is 
niet zonder gevaar, want in de 
oorspronkelijke yogatraditie mag je 
aan yogameditatie enkel beginnen 
wanneer je psychisch zonder meer 
gezond bent. Als je los wilt komen 
van jezelf, moet je eerst goed in 
jezelf zitten, anders loop je het risico 
psychotisch of iets dergelijks te 
worden.”

Zijn die aanbieders van trainingen 
en therapie allemaal verkeerd 
bezig?
“Wanneer het als een gecommerci-
aliseerd product wordt aangeboden 

met het mystieke adagium ‘voorbij 
alle woorden ligt de oplossing’, dan 
wantrouw ik het. Dan heeft het veel 
weg van een leidinggevende die zijn 
werknemers in het gareel wil houden. 
Als er een conflict is op de werkvloer, 
dan moet er met elkaar gesproken 
worden en niet gemediteerd! Je kunt 
de oosterse mystiek niet gebruiken 
om de echte problemen te omzeilen 
of toe te dekken.” 

Kun je als westerse mens die 
mystieke meditatieoefeningen 
dan eigenlijk wel op een goede 
manier inzetten? U gaf laatst in een 
interview het voorbeeld van een 
werknemer die op weg naar huis in 
de trein zijn mindfulness-app opent 
om een kwartiertje tot zichzelf te 
komen.
“We zijn vandaag kennelijk 
gefascineerd door het oosten, omdat 
we ons graag laten inpakken door 
mystieke oneliners, zoals ‘ik weet 
dat ik niets weet’. Als ik mystieke 
teksten lees, lees ik een wantrouwen 
tegen dat soort oneliners. Als dit het 
mystieke weten is, is het een verkapte 
vorm van absoluut weten. Mystiek, 
en ook spiritualiteit en religie in 
het algemeen, zijn er juist om onze 
neiging tot zo’n schijnzekerheid 
kritisch te benaderen.” 

Houdt het TBI zich niet met die 
oosterse stromingen bezig?
“Nee, het is geen onderwerp van 
rechtstreeks onderzoek. We zijn 
nu een onderzoeksinstituut naar 

christelijke mystiek. Maar waar die 
raakvlakken heeft met oosterse 
mystiek, interesseert het ons wel. En 
zal het ons in onze veranderende 
cultuur ook steeds meer interesseren.”

Hebt u nog een opbeurende 
boodschap voor onze lezers in deze 
periode die hun en veel anderen 
steeds zwaarder begint te vallen?
“De mystiek kan je geen directe 
oplossingen bieden. Maar ze biedt 
je wel een traditie waarin vragen 
diepgaand aan de orde worden 
gesteld, vragen die op de een of 
andere manier altijd ook de jouwe 
zijn. De mystiek helpt je misschien 
niet je eigen vragen op te lossen, maar 
ze wel te stellen. Daarover gaat het in 
wat zo mooi het mystieke ‘niet-weten’ 
heet.”

Marc de Kesel (Gent, 1957) 
is directeur in- en externe betrekkingen van het Titus 
Brandsma Instituut en sinds juni 2020 bijzonder 
hoogleraar Theologie, Mystiek en Moderniteit aan de 
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies van 
de Radboud Universiteit. 

19 mei inaugurele rede van de Kesel ‘Een eigengereide 
Drievuldigheid. Over theologie, moderniteit en mystiek’, te volgen 
via: www.ru.nl/aula/livestream
Op woensdag 23 juni spreekt De Kesel over zijn nieuwste boek Ik, 
God & mezelf. Mystiek als deconstructie. Digitaal te volgen, Aanmelden: 
www.titusbrandsmainstituut.nl/nl/mystieke-salon

Het Titus Brandsma Instituut 
(TBI), opgericht in 1968, doet 
wetenschappelijk onderzoek 

naar joodse en christelijke 
mystiek en spiritualiteit. Het 
TBI is het resultaat van een 

samenwerkingsovereenkomst 
tussen de Radboud Universiteit en 
de Nederlandse Karmelprovincie, 

en staat al 50 jaar nationaal en 
internationaal hoog aangeschreven. 
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kunst verheft, verstilt en verbindt 

maar wat, als musea dicht zijn, 

theaters en galeries gesloten? 

kijk, kijk rond 

en geniet van wat je ziet 

in stad, bos of op het strand
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Bij het lezen van zijn mijmeringen 
word je meegenomen in zijn 
omzichtige schrijfstijl van wikken en 
wegen. Het meeste ontstond uit een 
dagelijkse schrijfdrang, waarmee 
de keuze voor de titel ‘Alledaagse 
mijmeringen’ een wat triviale 
woordspeling lijkt te zijn. De andere, 
meer diepzinnige verklaring laat 
zich afleiden uit de diversiteit van de 
filosofische mijmeringen over thema’s 
als ‘troosten’, ‘gij zult’, ‘snuffelen’, 
‘symboliek en moraal’, ‘Of onzin 
mogelijk is’, ‘de zin van het moeilijke’ 
en ‘Christus als antiklerikaal’.

Dat laatste onderwerp herinnerde 
me aan een autobiografisch 
boek van Cornelis Verhoeven: 
‘De glans van oud ijzer’ uit 1996. 
Daarin beschrijft hij uitgebreid 
herinneringen uit zijn jeugd en ook 
aan zijn seminarietijd (Beekvliet 
1941-1947). Toen ik onlangs deze 
memoires weer eens teruglas, viel 
me daarin de antiklerikale ondertoon 
op. Verhoeven constateert dat er bij 
de Brabantse katholieken, van boer 
tot intellectueel, altijd een latent 
antiklerikalisme aanwezig is geweest. 
Juist het feit dat de geestelijken uit 
de eigen gemeenschap en cultuur 
afkomstig waren, maakte dat zij als 
gezagsdragers niet altijd serieus 
werden genomen en binnenshuis 
soms met schampere opmerkingen 
werden besproken. Intussen heeft 
de clerus getalsmatig en ook aan 
gezag behoorlijk ingeboet. Daarmee 
staat Verhoevens beschouwing over 
‘Christus als antiklerikaal’ in een 
tijdgebonden context van de jaren 
60, hoewel zijn karakterisering van 
Jezus tegenover de wettische joodse 

priesters en Farizeeën natuurlijk op 
haar plaats is. 

‘Nagelaten mijmeringen’ betekent 
voor de lezer die bekend is met 
het werk van Verhoeven een 
vertrouwd weerzien en voor anderen 
-met beschouwelijke inslag- een 
onderhoudende kennismaking. 
Verwondering is voor Verhoeven 
een basisprincipe in zijn werk 
en een sleutel tot begrip ervan. 
Taal is daarbij voor hem een bijna 
magisch instrument met oneindige 
mogelijkheden om gewone 
verschijnselen opnieuw en anders te 
belichten. Zo herkennen we de stijl 
van de meester, als hij bijvoorbeeld 
het begrip ‘snuffelen’ in geuren en 
kleuren ontleedt en deze ‘triviale’ 
handeling tot een hoogstaande 
bezigheid wordt verheven. 
Al lezend beweeg je moeiteloos met 
de schrijver mee in zijn denkend 
en tastend formuleren. Je wordt 
ook geprikkeld om vooral ook zelf 
na te denken over zaken die toch 
minder vanzelfsprekend blijken te 
zijn dan je dacht. Maar juist het feit 
dat hij noch in taalgebruik noch op 
inhoud meebewoog in de modieuze 
woelingen van de jaren 70 heeft hem 
ook kritiek opgeleverd. 

45 boeken 
Onlangs, zo ongeveer tegelijk met 
de verschijning van zijn postume 
‘Alledaagse mijmeringen’, werd 
mijn ‘Verhoevenbibliotheek’ ineens 
uitgebreid met 45 boeken van 
zijn hand. Deze aanvulling viel 
mij gelukkigerwijs ten deel uit de 
nalatenschap van zijn goede vriend, 
de schrijver Geert van Beek (1920-

2001). Al bladerend zie ik in de 
kantlijn de leesaantekeningen van 
Van Beek -subtiele opmerkingen, 
streepjes, onderstrepingen, vraag- 
en uitroeptekens- staan. Door dit 
persoonlijk commentaar zijn de 
twee vrienden nu verenigd in mijn 
boekenkast. Het is alsof ze weer 
met elkaar in gesprek zijn en mij 
uitnodigen om af en toe naar hun 
mijmeringen te luisteren. 

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

Alledaagse mijmeringen

Cornelis Verhoeven (1928-2001) 
ontving de Anne Frankprijs en de P.C. Hooftprijs 
voor het essay. Verhoeven geldt als een van de 

belangrijkste filosofen in ons taalgebied. Hij liet 
een omvangrijk oeuvre na met brieven, artikelen, 
lezingen, recensies. Met publicaties als Rondom 
de Leegte (1965), Inleiding tot de Verwondering 
(1967) had hij vooral in de jaren 60 en 70 grote 

invloed op het intellectuele klimaat in Nederland. 
Sinds 2008 is het Literatuurmuseum -voorheen 
Letterkundig Museum- in Den Haag in bezit van 

zijn archief, waaronder ook al zijn 245 essays uit de 
jaren vijftig. Verhoevens zoon Daan trof later nog 
duizenden velletjes aan met veelal onuitgegeven 

werk uit diezelfde periode. Als uit een grote 
grabbelton is nu een keuze gemaakt voor deze 

nagelaten verzameling. 

Sinds de jaren 70 heb ik de belangrijkste werken van Cornelis Verhoeven in mijn boekenkast staan en 
-destijds- ook gelezen (!). Alleen al de prachtige rugtitels van enkele intieme thema’s zijn voedsel voor de 
ziel: ‘De resten van het vaderschap’ en ‘Een vogeltje in mijn buik’. 
Begin dit jaar verscheen van classicus-filosoof Cornelis Verhoeven een aantal nooit gepubliceerde essays 
die hij schreef tussen 1953 en 1956. Nu, twintig jaar na zijn overlijden is uit zijn nalatenschap een selectie 
gemaakt: Alledaagse mijmeringen. 
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“Ik heb mijn familie niet meer gezien 
sinds oktober 2019”. vertelt zuster 
van der Sneppen. Zuster Wicherink 
vult aan: “En precies aan het begin 
van de lockdown stierf een zus van 
mij, ik kon geen afscheid nemen en 
ook niet naar haar uitvaart. Die eerste 
begrafenis, waar ik niet naar toe kon, 
dat vond ik erg. Een begrafenis mocht 
toen alleen in kleine kring, daar kon 
ik als zus natuurlijk niet heen. Ik heb 

daarom een gebedsviering gemaakt, 
die hebben we hier met de zusters 
gehouden, tijdens het afscheid in de 
Achterhoek. Ik ondervond toen de 
steun van de kloostergemeenschap. 
Ik kom uit een hechte familie, we 
zoeken elkaar op, en je steunt elkaar 
op belangrijke momenten. Ik denk 
dan aan al die mensen die alleen zijn 
in hun huis, hoe moeilijk zij het soms 
hebben, zij moeten ook verder”. 

De zusters beschikken over internet 
maar vergaderen niet online. 
Zuster van der Sneppen: “Wij zien 
geen mensen in beeld.” Ze lacht: 
“Met dit oude telefoontje kún je 
niet zoomen…maar we bellen 
regelmatig.” Zuster Wicherink vult 
aan: “Een extra kaartje sturen vind ik 
belangrijk, dat heb ik vaak gedaan, 
want het is heel vervelend dat we 
geen bezoek kunnen afleggen”.

“We mogen  ons gezegend weten dat we hier samen zijn”
De Zusters Augustinessen van Sint-Monica 

over de coronaperiode 

Twintig zusters wonen en werken in de Waterstraat in wijk C op de hoek van de Oudegracht, hartje centrum 

van Utrecht. Sinds maart vorig jaar zitten zij samen binnen, ‘als een hechte familie’ Zusters Stella van der 

Sneppen en Leonie Wicherink ogen als ik ze spreek fit en opgewekt. Ook zij hebben last van de coronaperiode 

maar ze voelen zich vooral gezegend. 

DOOR 
LIESBETH DE MOOR
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U bent normaal heel actief in de 
stad, hoe ging dat de afgelopen 
tijd?
Zuster van der Sneppen: “Ik 
begeleid in het UMC patiënten 
met een hersentumor op weg naar 
hun operatie en stel hen op hun 
gemak, om de mantelzorgers te 
ondersteunen. Dat kan nu niet. 
Het contact net de patiënten en de 
collega’s mis ik”. 
De zusters doen intussen de dingen 
die gedaan moeten worden in het 
huis en draaien diensten, zoals bij de 
receptie zitten. Zuster Wicherink zingt 
in het Sint-Janskoor, dat nu online 
bij elkaar komt. “Ik repeteer nu mee 
via de zoom, voor mij is het de eerste 
keer. Erg fijn om elkaar weer ‘te zien’. 
En samen te zingen. Verrassend hoe 
ik welkom werd geheten, dat was 
ontzettend leuk! We proberen wel 
elke dag even naar buiten te gaan. 
Intussen heb ik in de stad meer 
steegjes gezien dan ooit”.

Wat mist u het meest? 
Zuster Wicherink: “Dat je niet vrij 
bent om te kunnen doen wat 
je graag zou willen doen, zoals 
bijvoorbeeld een huisbezoek. Wij 
zijn gastvrij, we kunnen nu geen 
mensen ontvangen, ook onze 
vrijwilligers niet, dat is vervelend. 
Veel mensen komen hier graag naar 
de zondagochtendviering, óók om 
koffie te drinken. Een mevrouw belde 
laatst zomaar om te zeggen dat ze 
ons zó miste en dat ze ons graag de 
groeten wilde doen.” 
Zuster Van der Sneppen: “Op zondag 
ging ik regelmatig naar de viering 
in de Nicolaas-Monicakerk, en op 

woensdag naar de Sint Joseph-
gebedsgroep, daar kan ik met mijn 81 
jaar niet heen, ik val in de kwetsbare 
groep. En dan horen wij nog tot 
de jongsten. De oudsten zijn 99 en 
98. Zij zijn inmiddels gelukkig ook 
gevaccineerd”.
In Hilversum hebben de zusters 
klooster Casella, een verblijf voor 
jonge mensen. “Mensen die snakken 
naar een plek waar ze even kunnen 
uitblazen.” Zuster Wicherink gaat 
daar in normale omstandigheden 
wekelijks een dag helpen; ze vindt 
het een heerlijke plek, zo in de 
natuur. “We mogen er één dag per 

week naartoe met twee zusters om 
tot rust te komen. Dat ligt nu even 
stil. Bij elk weer is het er fijn, en je 
komt dan weer anders en opgeladen 
terug. Echt druk is het hier niet, maar 
je staat versteld; er is hier altijd wel 
van alles te doen.” 
Beide zusters ervaren veel steun aan 
hun congregatie. “Je draagt elkaar, je 
verdraagt elkaar. We mogen ons echt 
gezegend weten dat we met elkaar 
zijn, al vinden we het moeilijk dat we 
niets mogen doen.”

(Dit artikel verscheen eerder in 
Tussentijds Magazine)

Zuster Van der Sneppen werkte 22 jaar in 
Frankrijk ze gaf er catechese en de laatste negen 
jaar werkte ze in de opvang van moeders en 
kinderen in de banlieu van Parijs. Er is daar 
volgens haar veel eenzaamheid, er zijn veel 
mensen uit andere landen zonder netwerk. 
Meestal zijn het slachtoffers van huiselijk 
geweld. “Pittig en mooi werk”, noemt ze het zelf. 

Zuster Wicherink was tot het laatst 
betrokken bij Meisjesstad, de opvang voor 
dakloze moeders en kinderen, vaak ook 
slachtoffer van huiselijk geweld. Tot 2009 was 
er in een naburig pand Meisjesstad gevestigd, 
een door de zusters georganiseerde 
opvangplek voor dertig vrouwen en hun 
kinderen.  

Meisjesstad werd  in 2009 overgedragen aan de Tussenvoorziening in Overvecht. 
Voor meer informatie: http://www.stadgods.nl
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Boeddhabeelden: je ziet ze overal, 
in nagelstudio’s, nachtclubs, 
tuincentra, in reclame, naast 
de voordeur. Vergeet niet 
de tatoeages, de opdruk op 
koektrommeltjes en t-shirts, en 
ander huishoudelijk gerei. Voor 
traditionele boeddhisten kan 
dergelijk gebruik schokkend zijn. 
Maar ook in Azië komen we 
tegenwoordig niet-religieuze 
massaproductie van Boeddha-
beelden tegen. Overigens kunnen 
ook boeddhabeelden in tempels 
lelijk zijn: ze kijken scheel, zijn met 
slechte verf opgelapt, de klassieke 
lichaamsproporties zijn zoek, 
de afgebroken neus is onhandig 
gerepareerd, er hangt knipperende 
kerstverlichting omheen. Het 
verschil is dat het gewijde beelden 
zijn en altijd hoger geplaatst dan 
de gelovige. 

Er bestaat veel fictie over het 
boeddhisme. Sinds enkele decennia 
wordt het vooral in het westen 
geïnterpreteerd vanuit de sociaal 
geconstrueerde dwang om gelukkig 
te zijn: het zogenoemde ‘happiness-
boeddhisme’. De stichter van het 
boeddhisme, de Boeddha, wordt 
vaak gezien als een vluchtheuvel voor 
wat anders moet: niet-dogmatisch, 
iedereen vrij latend, uitnodigend 
tot een zelf invulbare werkelijkheid. 
En vooral toonbeeld van rust en 
sereniteit.

Het nieuwe boek van hoogleraar 
hindoeïsme en boeddhisme Paul 
van der Velde benoemt het 
allemaal. Maar hij geeft uiteindelijk 
geen antwoord op de vraag wat 
hedendaagse westerlingen in het 
boeddhisme zoeken. Dat ze naar 
iets zoeken en daarbij soms zowel 
Boeddha als boeddhisme vervormen, 
is duidelijk. Aan de andere kant: wie 
is dé Boeddha, hét boeddhisme? 
Vooral in de huidige wereld van 
globalisering en mediatisering is 
boeddhisme als een lopend buffet: 
haal eruit wat je aanstaat.

In sociaalwetenschappelijke studies 
wordt dit hedendaagse fenomeen 
wel benoemd, maar tekstuele en 
geografisch-historische kennis 
ontbreekt meestal. Paul van der 
Velde combineert vele soorten 
kennis: klassieke Indiase talen, 
Aziatische kunstgeschiedenis, 
doorlopende reislust en vele jaren 
ervaring met welwillende maar 
naïeve westerlingen. Hij kent de 
valkuilen van wensdenkende 
projectie en lichtgelovigheid die niet 
gecorrigeerd worden door kritische 
bronnenstudie.
 
Die vervormende manier waarop 
westerlingen er door de eeuwen 

heen mee omgaan, kent een lange 
weg. Eerst langs twee eeuwen van 
Schopenhauer, die op zijn bureau 
een Tibetaans beeldje van Boeddha 
naast dat van Kant had staan. Dan 
via vroege theosofen zoals Olcott en 
Blavatsky naar de zelfpresentaties 
van boeddhistische leraren tijdens 
het Wereldparlement van Religies in 
Chicago in 1893, volledig losgezongen 
van de Aziatische praktijk. Daarna 
was - via esoterische kunstenaars 
en hippies - het hek van de dam. De 
beeldvorming over het boeddhisme 
in westerse landen vertelt eerder iets 
van westers verlangen en religie-
kritische hunkering naar een vrije 
geest dan over de vele stromingen, 
variaties en twistpunten, laat staan 
de onbegrijpelijke ritualiteit en 
volkspraktijken van het geleefde 
boeddhisme in Azië. 

Het boek ‘In de huid van de 
Boeddha’ mag wat elitair overkomen 
tegenover de onwetendheid en 
goedgelovigheid van westerse 
bewonderaars, het legt wel degelijk 
misvattingen bloot. Die observaties 
gaan echter niet gepaard met al te 
veel venijnigheid; integendeel, de 
auteur neemt uiteindelijk de intern-
boeddhistische positie in van upāya 
respectievelijk upāya-kauśalya: 
wanneer het mensen hélpt, waarom 
dan niet? 

De modieuze alomtegenwoordigheid 
van boeddhabeelden en het niet-
religieuze gebruik als decoratie-
object is ook fotografen in 
Nederland opgevallen. Er zijn 
amusante fotoreeksen gemaakt van 
voorspelbaar eenvormige voortuinen 
met boeddhabeelden waarin het 
duidelijk wordt dat de boedha 
slechts een opvolger is van de ooit 
alomtegenwoordige stenen ganzen 
bij de voordeur. 

Religies in Nederland 

Vele boeddha’s, vele boeddhismen
Tineke Nugteren over ‘In de huid van de Boeddha’ van Paul van der Velde

DOOR 
TINEKE NUGTEREN
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Vele boeddha’s, vele boeddhismen
Tineke Nugteren over ‘In de huid van de Boeddha’ van Paul van der Velde

Els, weduwe, moeder van 
vier kinderen en oma van vijf 
kleinkinderen, overleed op 14 
februari dit jaar in de leeftijd van 
89 jaar. 

Ze stond bekend als iemand die zich 
altijd inzette voor goede doelen. 
Van beroep was ze maatschappelijk 
werkster. Leven, niet ten koste, maar 
ten bate van anderen, zo bracht ze 
haar geloof in praktijk. De kerk waar 
zij in geloofde staat verwoord in het 
credo van de in 2018 overleden abt 
van Berne Heeswijk Ton Baeten: ‘Ik 
geloof in een kerk die haar deuren 
wijd openzet…’ Die kerkbeleving 
vond zij bij de geloofsgemeenschap 
van de Eindhovense Augustijnenkerk 
die na sluiting doorging in de 
kapel van Glorieux. Daar zou haar 
uitvaart zijn. Maar vanwege de 
coronamaatregelen kon dat niet 
doorgaan. Daarom weken we uit 
naar de voormalige Augustijnenkerk, 
die door de Dela is omgevormd tot 
een prachtig ceremoniehuis. Het is 
echter niet meer de plek waar we, 
zoals zij dat graag gezien had, samen 
te communie konden gaan. Sowieso 
al een lastig ritueel in coronatijd. We 
vonden een alternatief. Na muziek en 
zang, licht, lezingen en herinneringen 
volgde het onderdeel ‘Tafel van 
verbondenheid’. Dat speelde zich af 
op het podium waarop een tafeltje 
stond, gedekt met een door Els 
geborduurd tafelkleed en met enkele 
spullen uit haar servies: een bord, 
een broodmandje en een glazen kan. 
Die was gevuld met water en op het 
bord lag een Italiaans broodbolletje. 
Achter deze tafel sprak ik de 
volgende woorden:

Hoe vaak zijn jullie niet samen met 
moeder en oma aan tafel geweest om 

Het brood van Els 
en van Christus

met elkaar verbondenheid te vieren? 
Deze tafel, gedekt met haar servies, 
herinnert daaraan. 

Els hoorde ook bij de tafelgemeenschap 
van Glorieux. Een gemeenschap waar 
de maaltijd van Jezus Christus wordt 
gevierd. Waar Hij beleden wordt als 
brood voor het leven van de wereld. Els 
putte kracht uit de deelname aan deze 
maaltijd. Het voedde haar geloof in het 
visioen van Jezus en van alle profeten 
vóór en na Hem: een nieuwe wereld 
waar brood genoeg is en water stroomt 
voor allen. 

Hoe graag wilde Els niet dat we bij haar 
uitvaart ook een tafelgemeenschap 
met elkaar zouden vormen en het 
brood van leven met elkaar zouden 
delen?

Maar dat is hier en nu, en ook al door 
de coronamaatregelen niet mogelijk. 
Daarom zal ik dit brood dat 
ons herinnert aan zowel de 
tafelgemeenschap thuis bij Els als in de 
kerk bij Christus nu aan Jelle geven die 
daarbij ons allen vertegenwoordigt.

Jelle, één van de kleinkinderen, is een 
jongeman met het syndroom van 
down, die samen met mij plechtig 
voor de kist uitliep bij de in- en de 
uittocht. Hij droeg daarbij een vat 
met wijwater voor de zegeningen. 
Nu liep ik naar hem toe om het brood 
te geven. Ik zei: ‘dit is het broodje 
van oma voor jou Jelle,’ terwijl ik er in 
stilte bij dacht: ‘Dit is ook het brood 
van Christus.’ Jelle en alle anderen 
waren ontroerd. In een telefonisch 
nagesprek vertelde één van Els’ 
kinderen: ‘We zijn nog even als familie 
bij elkaar geweest, en daar hebben 
we het broodje gebroken en met 
elkaar gedeeld.’

‘Waarom hebben niet-gelovige 
mensen boeddhabeelden?’
Deze vraag werd in 2011 door 
startpagina.nl gesteld op internet. 
Later werd de term ‘niet-gelovige 
mensen’ veranderd in ‘atheïsten’, 
wat de vraagstelling er natuurlijk 
niet beter op maakte. Uit de 18 
antwoorden kwam vooral naar voren 
dat mensen de boeddhabeelden 
mooi vinden. Ze waarderen hun 
meditatiehouding omdat die 
henzelf tot meditatie aanzet, vooral 
door de serene uitstraling. Andere 
sleutelwoorden waren rust en 
vrede maar ook gezellig en vrolijk 
(de dikbuikboeddha’s). Sommigen 
meenden dat zulke beelden met 
natuur, tuin en tuincentrum worden 
geassocieerd omdat ‘het boeddhisme 
leert dat je in een rups, vlinder of 
schaap kunt reïncarneren.’ Anderen 
benoemden juist de commercie, 
de hype. En zoals te verwachten 
was, beweerden de meesten 
dat boeddhisme aantrekkelijk is 
omdat het geen geloof is maar een 
levensbeschouwing.
In een notendop zien we hier 
heel wat clichés bij elkaar. Erudiet 
tegenwicht is gelukkig te vinden in 
het genoemde boek. 

Albertina Nugteren is Indologe 
en als religiewetenschapper 
verbonden aan de Universiteit van 
Tilburg. Haar specialisatie: Indiase 
religies, zowel in hun historische 
vormen als in allerlei hedendaagse 
variaties
‘In de huid van de Boeddha.’ 
Uitgeverij Balans, 2021 
ISBN: 978 94 638 2150 6 

DOOR 
JOOST KOOPMANS OSA 
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DOOR 
NEL BEEX-ROOS

Samen op pad

Wij in Nederland kijken er verrast 

van op als we onze Vlaamse 

zuiderburen verbaasd staan 

over het hoge aantal rolstoelen 

in Nederland. Zijn het er echt 

zoveel? Dat denk ik niet en ik 

geloof ook niet dat zij gelijk 

hebben. Er komt veel kijken bij 

het kiezen van de juiste rolstoel. 

Wat daarbij wel ongelooflijk fijn is: 

vanaf maart dit jaar bestaat er een 

zeer overzichtelijke website voor 

rolstoelgebruikers, met de mooie 

naam: wijrollen.nl

Informatie
In feite was er een overvloed aan 
informatie maar deze was zo verspreid 
over het internet, dat je er tijdens je 
zoektocht horendol van zou worden. 
Dat ga je ontdekken, als je zit te 
springen om informatie. Zoals Jeroen 
van Handicap.nl zo’n jaar of tien 
geleden, toen zijn zoon in een rolstoel 
terechtkwam. Jeroen kreeg het 
idee om daar verandering in aan te 
brengen. En nu kun je op het platform 
voor en door rolstoelgebruikers, 
terecht voor allerlei goede en vooral 
betrouwbare informatie.

In een rolstoel en dan…
Platform Wijrollen.nl ziet er heel 
goed uit en de hulp en tips die wordt 
geboden komen bovendien vaak van 
deskundige mederollers. Wanneer 
je bent aangewezen op een rolstoel, 
dan is het belangrijk dat de rolstoel 
zelf prima is en geschikt voor jou als 
gebruiker, de eigenschappen van de 
roller zijn bepalend voor een goede 
keuze. In een rolstoel zitten levert 
veel meer gezondheidsproblemen 
op dan de meeste van ons weten. 

Welke lichaamsbouw heb je, wat 
doet voeding met je, nu je vooral een 
zittend bestaan hebt? Wat kan nog 
wél en wat niet meer? Hoe moet je 
letten op wat je beter niet kan eten 
en drinken en wat wel. Dat lijkt in 
eerste instantie nog niet zo moeilijk, 
maar het kan toch veel van je vragen. 
Het gaat om jou en als gebruiker 
van je rolstoel moet je zo gezond 
mogelijk blijven.. AIs je rolstoel ook 
nog elektrisch is, dan moet je aan 
denken dat deze gerekend wordt 
tot de categorie auto, wat betekent: 
‘Glaasje op, laat…’  

Goed werk had tijd nodig
Sinds de eerste aanzet tien jaar 
geleden van Jeroen van HandicapNL. 
is er veel meer mogelijk geworden. 
Nu kun je gebruik maken van 
rollerwiki om antwoord te krijgen 
op allerlei praktische kwesties, geen 
enkele vraag is apart of te gek. En 
dat geldt ook voor hulpmiddelen, 
persoonlijke kwesties, life style, vrije 
tijd, werk en studie. En daar kunnen 
rollers, hun familie en begeleiders 
geweldig blij mee zijn. 

Nederland, 
het land van de rolstoelen!?

Wijrollen.nl is het online 
magazine, community en 
kennisplatform een initiatief 
van Handicap.nl Met bijdragen 
van oa Hersen-deskundige Eric 
Scherder, voedingsdeskundige en 
ondernemer Annemarie de Vries-
Postma, illustrator Edo Maas en 
columniste Funda Müdje
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UIT  K I JK  &  LU ISTER
Tijdens de lockdown kunnen we er niet op uit. Enkele tips voor thuis of om ons op te verheugen. 

UDEN Museum Krona: vanaf 25 april is er de 
tentoonstelling 'Tussen werelden. Chagall 
en hedendaagse kunstenaars' met  etsen, 
litho’s, schilderijen tot beeldhouwwerken. Een 
deel van het werk  is in Nederland onbekend 
en niet eerder getoond. Marc Chagall wordt in 
de tentoonstelling ‘Tussen werelden’ belicht als 
de verbinder, niet als de etser. Oost en West, 
jodendom en christendom, volks- en moderne 
kunst ontmoeten elkaar. De diversiteit aan 
werelden die Chagall bespeelde, maakte hem 
uniek, beroemd en bemind.
Waar Chagall werelden verenigde, lijken 
momenteel de grenzen weer te verscherpen. Zijn 
kunst, zijn religieuze werk en zijn blik op de wereld 
die hij als vluchteling beleefde, lijken meer actueel 
dan ooit. Tot 25 september, aanmelding verplicht. 
Kijk op de website van www.museumkrona.nl

Bij Museum Catharijneconvent in Utrecht  kunt u altijd 
online terecht. Op de site vindt u de kunstwerken en de 
universele thema's. Wetenschappers en experts nemen u 
mee in de bijzondere wereld van de middeleeuwer en de 
mysteries van wonderen.
U vindt er verdiepende audioverhalen die in het kader 
van Body Language en Allemaal wonderen zijn opgenomen. 
Tot 25 juni: www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/
museum-aan-huis/

Tentoonstelling 'Brueghel en tijdgenoten: kunst als 
verborgen verzet?' Museum Bonnefanten in Maastricht. 
Het startpunt is de Kruisdraging van Pieter Brueghel de 
Jonge. 
Een onderwerp dat ogenschijnlijk puur religieus is, kan 
gezien worden als een verborgen kritisch commentaar op 
de machtsstructuren en religieuze realiteit van Vlaanderen 
zoals Pieter Brueghel II die kende. In de tentoonstelling 
wordt het werk van Pieter Brueghel de Jonge getoond 
naast interpretaties van de kruisdraging door voorgangers, 
tijdgenoten en navolgers.  Aanmelding verplicht. Kijk voor 
alle informatie op de site van het Bonnefantenmuseum. 
www.bonnefanten.nl Van 12 april tot 6 juni.

Gebedenboek om thuis mee te 
bidden van Maria Lichtmis (2 
februari) tot en met Pinksteren. 
Speciaal aanbod voor kerken om 
uit te delen.
Na het succes van het 
gebedenboek met Kerstmis 
en vanwege de aanhoudende 
beperkingen voor kerken  door 
corona, Verschijnt een  nieuw 
gebedenboek uit:  Van Maria 
Lichtmis tot Pinksteren.  Speciaal  
bedoeld als een geschenk 
voor vrijwilligers, bij wijze van 
aanmoediging om thuis te kunnen 
bidden in de tijd van Vasten, 
Goede Week, Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. Met bekende auteurs, 
zoals Anselm Grün, Leo Fijen, 
Marinus van den Berg, Gerard de 
Korte, paus Franciscus, Paul van 
Geest en vele anderen.
Bijna 20.000 mensen ontvingen 
dit boek van hun parochie als 
geschenk: een aanmoediging om 
thuis te bidden. Zelf bestellen via 
www.adveniat.nl 
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Online Radboud Reflects: interview met Jan 
Terlouw, natuurkundige, oud-politicus en schrijver 
van essays, thrillers en kinderboeken over 'Klimaat 
van vertrouwen'. Jan Terlouw is een optimist. 
Technisch en economisch liggen de oplossingen 
voor de klimaatcrisis binnen handbereik, stelt hij. 
Waar het aan schort is vertrouwen: vertrouwen in 
wetenschap en politiek, vertrouwen in onszelf en 
in elkaar, en bovenal vertrouwen in de jeugd en 
de toekomst. Hoe herwinnen we de moed tot dit 
vertrouwen? Luister naar Jan Terlouw die je aan de 
hand van fragmenten uit zijn boeken meeneemt 
in zijn optimisme voor een groenere toekomst. 
Toegang: gratis. 
Aanmelding verplicht. www.ru.nl/radboudreflects 
25 mei 20:00 - 21:30

Het Etty Hillesum Centrum in Deventer houdt op 4 mei 
'Open Joodse Huizen in Deventer'. U kunt online meekijken 
naar het verhaal van Berend-Jan en Johanna van den Dool-
Kers. In hun huis verleenden Berend Jan en Johanna onderdak 
aan het gezin Lezer. In 1944 werd Berend Jan gearresteerd 
terwijl hij een van de dochters van het gezin naar een ander 
adres verplaatste. Hij werd naar werkkamp Neuengamme 
gedeporteerd, waar hij in 1944 werd geëxecuteerd. De zoon 
van Berend Jan en Johanna zal het verhaal vertellen. Dit 
verhaal voor Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet komt tot 
stand in samenwerking met het Etty Hillesum Centrum. Kijk 
op de website van het Etty Hillesum Centrum. 4 mei 16.00 uur. 
www.openjoodsehuizen.nl/nl/page/5493/deventer.

Bron: Etty Hillesum Centrum

Jan Terlouw
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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. Heeft u zelf een bericht of wilt u reageren, mail dan naar webredactie@deroerom.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief Opzien (gratis): opzien@deroerom.nl

DOOR BART VERREIJT 
EN LIESBETH DE MOORBERICHTEN van de website

www.deroerom.nl

Anne Claire van der Lugt, nicht van de in Syrië 
vermoorde pater Frans van der Lugt, organiseert in 
april volgend jaar een pelgrimstocht van Amsterdam 
naar Den Bosch ter nagedachtenis aan haar oom. 
De wandeltocht is bestemd als steun aan de 
wederopbouw in Syrië. Deelnemers aan de ‘Walk for 
Homs’ halen donaties op voor onder meer het opzetten 
van een Frans van der Lugt Centre in de Syrische stad 
Homs en voor goed onderwijs in de regio van de 
Syrische hoofdstad Damascus.
Behalve meedoen aan de meerdaagse pelgrimstocht 
is het ook mogelijk de eerste en/of de laatste etappe te 
wandelen of een eigen pelgrimstocht naar Den Bosch of 
een andere wandeling te organiseren Niet-wandelaars 
kunnen een speciale mis bijwonen in de Obrechtkerk in 
Amsterdam of in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Het Russisch-orthodoxe patriarchaat van Moskou 
wil geen discussie over een gemeenschappelijke 
datum voor het paasfeest. Ook in de toekomst blijft 
het patriarchaat de datum van Pasen berekenen op 
basis van de juliaanse kalender.
Moskou ziet geen reden waarom er van de juliaanse 
paasdatum afgeweken zou moeten worden, 
ook al kunnen orthodoxen als zij overstappen 
op de gregoriaanse kalender – die in 1582 door 
paus Gregorius XIII werd ingevoerd – de opstanding 
dan op dezelfde dag vieren als christenen in het 
Westen.

De benedictijnenabdij van Münsterschwarzach, een 
van de bekendste abdijen van Duitsland, is in de 
Goede Week in quarantaine gegaan. Dit nadat duidelijk 
werd dat een van de benedictijnen met het coronavirus 
besmet raakte. Inmiddels werd er nog een tweede 
besmetting vastgesteld. Ook een van de bekendste 
bewoners van de abdij, de auteur Anselm Grün, moest in 
quarantaine.

Week van het kerkblad: Kerkblad van het jaar. 
Tijdens de Week van het Kerkblad vond de 
verkiezing van het Kerkblad van het Jaar plaats met 
als  thema teken van hoop en verbinding. De jury 
bestaand uit theoloog van het jaar Almatine Leene, 
journalist en Vaticaanwatcher Hendro Munsterman 
en Marcel Holl, directeur van De Zalige Zalm koos 
het beste kerkblad van 2020. 
In deze lastige tijd blijkt meer dan ooit dat een 
kerkblad of parochieblad mensen met elkaar 
verbindt en hoop geeft. Honderden vrijwillige 
redacteuren in het land maken deze bladen met hart 
en ziel.. de uitslag kunt u bij verschijnen vinden op 
www.deroerom.nl

Frans van der Lugt
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Praktisch: 
Ga naar www.deroerom.nl, zoekmogelijkheid, 

rechtsonder op de startpagina. 
Tik een trefwoord in en u komt 

bij het betreffende bericht. 

Reageren: 
webredactie@deroerom.nl

Bronnen: 
www.deroerom.nl | Trouw | ND | NPO radio 1 | AEN

Geen zegening homoseksuele relaties; wel van 
homoseksuele personen
De rooms-katholieke kerk is duidelijk: van het homohuwelijk 
kan in de kerk geen sprake zijn. Ook voor een priesterlijke 
zegen over homoseksuele relaties is geen ruimte. Dergelijke 
verbintenissen gaan in tegen ‘het plan van God’, heeft de 
Congregatie voor de Geloofsleer in een nieuw document 
vastgelegd. Waar in Nederland veel katholieken zullen 
pleiten voor erkenning van homorelaties, ligt dat elders heel 
gevoelig, meldt socioloog David Bos. ''In veel Aziatische en 
Afrikaanse landen moeten ze er helemaal niets van hebben. 
Daar vinden ze dat de paus juist veel te ver gaat. Deze 
verklaring is bedoeld om de puntjes op de i te zetten.''

De twee oprichtsters van de Duitse 
protestbeweging Maria 2.0 Hebben zich 
uit laten schrijven als lid van de katholieke 
kerk. Voor hen was de maat vol. Maria 
2.0 eist dat vrouwen toegang krijgen tot 
alle graden van het wijdingssacrament in 
de Katholieke Kerk en dat het verplichte 
priestercelibaat wordt afgeschaft. Elisabeth 
Kötter en Andrea Voß-Frick geven aan 
“katholiek’ te willen blijven, maar geen lid 
meer willen zijn van “het instituut Rooms-
Katholieke Kerk”. Beiden concluderen dat 
het onmogelijk is om van binnenuit de 
hiërarchie en machtsstructuur binnen 
de kerk te veranderen. Ze zagen dat als 
hervormingsgezinde katholieken zich 
openlijk uitspraken, er felle weerstand van 
gezagsdragers kwam of een veto uit Rome. 
Ook berichten over seksueel geweld van 
priesters maakten dat ze niets meer met het 
instituut te maken willen hebben of met 
de Vaticaanse interventies in het proces 
van de Synodale Weg in de Duitse kerk 
en het recente verbod van de pauselijke 
Congregatie voor de Geloofsleer van 
Rome op de zegening van homoseksuele 
paren. Kötter en Voß-Frick willen betrokken 
blijven bij hun thuisparochie in Münster en 
bijdragen aan de interreligieuze dialoog in 
de regio. De twee vrouwen zullen ook deel 
blijven uitmaken van Maria 2.0.

Zaak vermoorde IKON-journalisten EL Salvador 
na 39 jaar eindelijk voor de rechter 
In El Salvador heeft justitie de zaak over de moord op 
vier Nederlandse journalisten na 39 jaar alsnog voor de 
rechter gebracht. De IKON-journalisten Koos Koster, Jan 
Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag waren in 1982 
in El Salvador voor een reportage over de gewelddadige 
burgeroorlog. Toen ze in guerrillagebied probeerden te 
komen, werden ze door militairen van het regeringsleger 
opgewacht en doodgeschoten. Voor Jan Schmeitz, die in 
1982 als correspondent in El Salvador veel optrok met de vier 
vermoorde journalisten, komt het nieuws als een verrassing: 
"Er is veel politieke onwil in El Salvador. Men heeft geen zin 
om al die oorlogsmisdaden te onderzoeken en heeft er ook 
niet de middelen voor", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Vrouwen zijn wereldwijd harder getroffen door de 
coronacrisis 
De pandemie heeft bestaande ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen versterkt.  Dat meldt een recent rapport van Oxfam. 
De armoede onder vrouwen is disproportioneel gegroeid; 
er zijn vaker ongewenste zwangerschappen, er is meer 
moedersterfte en meer huiselijk geweld. Wereldwijd werken 
volgens cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie 740 
miljoen vrouwen in de informele economie: bijvoorbeeld als 
straatverkoper of huishoudhulp. Zij hebben geen toegang 
tot sociale bescherming. De COVID-19-maatregelen duwen 
hen in de armoede, want geen werk betekent geen inkomen. 
Tijdens de crisis wordt niet dringende gezondheidszorg in vele 
landen opgeschort. Vrouwen en meisjes hebben zo minder 
toegang tot anticonceptie, wat leidt tot meer ongewenste 
(tiener)zwangerschappen. COVID-19 veroorzaakt een 
onderbezetting bij de kraamzorg, angst om te bevallen in een 
ziekenhuis of de onmogelijkheid om daar te raken. Het gevolg 
is meer moedersterfte. De zorgen in gezinnen leiden tot 
spanningen die sneller escaleren door quarantaineperiodes. 
Door al deze factoren gaat veel van de vooruitgang die de 
voorbije decennia wereldwijd geboekt is op het vlak van 
gendergelijkheid in een razend tempo weer verloren. 

(bron: AEN netwerk)

foto Rob Mieremet / Anefo

IKON-journalist Koos Koster
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Recensie

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

DOOR 
PIETER REESINK

Zo staat geschreven, honderd korte 
commentaren bij de Bijbel 
verzameld door Franck Ploum

Dit boek gaat niet over exegese. Theoloog Ploum bekijkt de Bijbel 
op afstand om nieuwe perspectieven te scheppen. Je zou het ook 
een inleiding op de Bijbel kunnen noemen. De auteur beschrijft 
grondbegrippen en geeft achtergrondinformatie. Ploum is een 
trouwe volger van de Ecclesia Amsterdam met Huub Oosterhuis 
en Alex van Heusden. Omdat Ploum dezelfde uitleg van de Bijbel 
geeft als Oosterhuis en van Heusden benadrukt ook hij het 
joodse karakter van zowel het Oude als het Nieuwe Testament. 
Jezus is een jood en het Nieuwe Testament is de neerslag van de 
Jezusbeweging. -Veel christenen hebben de Bijbel in het verleden 
uitgelegd als een christelijk boek, waarin het Oude Testament 
alleen maar diende als inleiding op het Nieuwe-. De Bijbel krijgt 
zo met Jezus Messias zijn joodse karakter terug. 

De Bijbel is een politiek boek: het gaat over solidariteit, 
opkomen voor de zwakkeren en onderdrukten. De Bijbel vertelt 
tegenverhalen: bevrijding van onderdrukking, barmhartigheid 
tegenover onverschilligheid, gerechtigheid tegenover willekeur, 
macht en corruptie. Om die verhalen te begrijpen hebben we 
verbeeldingskracht nodig en geen rationele uitleg. We hebben ook 
inzicht nodig in de cultuur waarin de Bijbel is ontstaan. Het gaat niet 
over seculiere geschiedenis, maar over verhalen van goed en kwaad, 
vreugde en lijden; het gaat over mensen zoals wij. 

De Bijbel vraagt om ontvankelijkheid bijvoorbeeld via liturgie 
en muziek en doet een appèl op ons. De verhalen moeten vorm 
krijgen in ons eigen leven, de auteur heeft daarom ook persoonlijke 
verhalen en anecdotes toegevoegd. Zoals het verhaal over zijn 
eerste kennismaking met de liturgie toen hij op jonge leeftijd 
misdienaar werd in een kerk van de Franciscanen (bl. 50): ‘Ook 
ontdekte ik toen al dat geloof en (kerk)politiek alles met elkaar te 
maken hadden’. De vernieuwende pater Leo moest namelijk het veld 
ruimen vanwege de conservatieve bisschop Mgr. Gijsen.

Het boek is vooral bedoeld voor allen die genoeg hebben van 
de weerbarstige, overbekende verhalen en daar geen raad mee 
weten of er niet in geloven. Zoals bijvoorbeeld het verhaal over de 
zondvloed of over het offer van Izaäk. En voor degenen die zich 
alleen maar de verhalen van de ‘lagere school’ herinneren en vast 
blijven houden aan oude beelden. 

Er zijn twaalf delen. Elk deel bevat een 
aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk beslaat 
één bladzijde. De hoofdstukken bespreken 
verhalen uit de Bijbel maar gaan ook vaak 
over algemene onderwerpen als oorlog 
en vrede, Bijbelse ethiek, visioen en verzet, 
vreemdeling in de Bijbel. Een boeiende 
uitgave voor iedereen die de Bijbel beter 
wil leren kennen.

Zo staat geschreven, Honderd korte 
commentaren bij de Bijbel, 
Franck Ploum | uitgeverij Paris Books 
130 pagina's | € 9,95 euro, 
ISBN 978 94 9319 143 3

Wat doen we met deze crisis?
Na Covid-19

Vormt corona een 
keerpunt in de 
geschiedenis? Of zal 
na een beschermend 
vaccin alles toch bij het 
oude ‘normaal’ blijven? 
De uiteindelijke schade 
zal naar verwachting 
fors zijn, maar tegelijk 
zijn er nieuwe kansen. 
Dat is de duidelijke 
boodschap van het 
‘vlugschrift van 
inspiratie en hoop 
in onzekere tijden’, uitgegeven door de 
uitgeverij van de Abdij van Berne. Bevlogen 
mensen uit haar directe netwerk geven 
vanuit hun professie een persoonlijke visie 
op de coronacrisis en zetten lijnen uit naar 
de toekomst van mens en milieu. 

Eric van Gorp, klinische viroloog, ziet in deze 
crisis dat menselijk gedrag een bedreiging 
vormt voor persoonlijke gezondheid, maar 
ook voor onze omgeving, het milieu. Anne-
Marie Rakhorst, ondernemer en aanjager van 
duurzaamheid, constateert dat deze ‘snelle crisis’ 
armoede en gezondheid vergroot. Maar er is ook 
een ‘langzame crisis’ van klimaatverandering, 
ongelijkheid en gebrek aan duurzaamheid. 
Voor bisschop Jan Hendriks waren de kerken 
in coronatijd niet de ‘kille tombe van een dode 
God’, zoals de theoloog Tomás Halík beweerde. 
Kerken werden juist contemplatieve plekken en 
hadden aandacht voor eenzamen en ouderen. 

René Peters, Tweede Kamerlid (CDA) en vaste 
columnist van De Roerom, stelt heel pragmatisch 
dat we op onze eigen vierkante meter een 
bijdrage moeten leveren aan een nieuwe, betere 
wereld. Zowel theoloog René Grotenhuis als 
Norbertijn Joost Jansen pleiten ervoor ‘deze crisis 
niet te verspillen’. Vijf jaar na Laudato si’ van paus 
Franciscus klinkt de roep om duurzaamheid 
luider dan ooit: ‘We dachten gezond te kunnen 
zijn in een zieke wereld.’ De afgelopen tijd zagen 
we weer vaker de blauwe lucht. We beseften dat 
we konden leven zonder vliegtuigen, maar niet 
zonder zuurstof. 

Wat doen we met deze crisis? Na Covid-19.
Diverse auteurs | Uitgeverij Berne, 2020 
111 pagina’s | € 9,99 | ISBN 978 90 8972 412 0
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Met een opleiding theologie en 
filosofie hink ik, sinds jaar en dag op 
twee gedachten die elkaar raken, 
maar toch niet willen samenvallen. 
Alle belangrijke vragen van het 
leven komen in beide disciplines 
langs, zij het in een wat ander 
jasje. Op het tussengebied van 
de godsdienstfilosofie blijft de 
fundamentele godsvraag boeien. 
Voor een theoloog een uitgemaakte 
zaak, voor een filosoof een terrein 
om niet te betreden. Waar sta ik zelf? 
Twijfel is mijn handelsmerk.

DATA
Soms breekt er plotseling een straaltje 
licht door de dichte mist; een spleet 
in ‘the cloud of unknowing’. Steun uit 
onverwachte hoek.
Een tv-programma van Tegenlicht: 
Technologie als religie. Mijn 
belangstelling is onmiddellijk gewekt. 
Het gaat over dataïsme. Informatie 
is er het toverwoord. Het wordt een 
interessante uiteenzetting over de 
wetenschap die onze toekomst gaat 
bepalen. Wij worden geregeerd 
door data, er gaat veel geld in om; 
privacy een steeds kostbaarder goed. 
Algoritmes bepalen belangrijke keuzes; 
nog meer dan nu al het geval is. Het 
terrein van de (ro)bot wordt ontvouwd 
met spectaculaire voorbeelden.
Het lijkt een belofte van een 
programmeerbaar paradijs, dat ons 
het eeuwig leven en geluk in het 
vooruitzicht stelt. Tal van geleerde 
stemmen willen ons doen geloven dat 
het leven zelf niet meer is dan data. 
Al worden er ook een paar breuken 
in het digitale ‘brein’ aangetoond. Een 
schaakgrootmeester laat zien hoe een 
computer zich op een onaanvaardbare 
manier tracht te redden uit een 
overduidelijke remise-stand. Niet 

intelligent is zijn conclusie, maar wel 
slim.

OPEN VRAAG
Boeiend is het zeker, maar mijn oren 
worden pas echt gespitst als een 
ingenieur-filosoof aan het woord komt, 
werkzaam bij ASML in Veldhoven. 
Hij legt de klemtoon anders. Alles 
wat we doen, wat we zijn, is een 
verhaal , een mythe, interpretatie, 
zo zegt hij, voortgekomen uit de 
verbeeldingskracht van mensen. Hij 
wil af van het puur materialisme, niet 
daar ligt het begin, maar andersom: er 
is ruimte voor het idealisme, de idee, 
de geest achter alles wat is. Precies de 
wetenschap van de data heeft hem daar 
gebracht. Geholpen door filosofen als 
Plato, Hegel, Kant. Een werkelijkheid 
achter de onze waar we geen greep 
op hebben. De oude vragen naar zin 
van het leven, transcendentie en leven 
na de dood schemeren door. Dat het 
hem menens is blijkt uit het feit dat hij 
inmiddels zijn baan heeft opgezegd, 
om onderzoek te doen naar wat hij wil 
begrijpen. Een grond om op te staan. Op 
zoek naar iets waar geen taal voor is.
 
FUNDAMENT
Het toeval wil dat ik in dezelfde week 
een artikel lees in een wetenschappelijk 
tijdschrift dat raakt aan het 
bovenstaande. Een verder toespitsing 
van wat daar onbenoemd blijft. 
De auteur, een Tsjechische theoloog, 
is op zoek naar een rationele 
onderbouwing van het godsbegrip. 
Ze wil geen gebruik maken van de 
openbaringstaal van het geloof, 
maar zich baseren op betrouwbare 
argumenten. Een universeel geldig 
antropologisch fundament. De 
godsidee filosofisch verdedigen. 
Rationeel gestalte geven aan het 

bovennatuurlijke, hoe doe je dat?
Het verstand en de menselijke vrijheid 
worden ingezet als filosofische 
kerngegevens. Vrijheid is wezenlijk voor 
onze autonomie. Geloof laat zich niet 
dwingen. Toch ook hier het dilemma. 
Enerzijds is er het besef dat je het 
goddelijke niet wil reduceren tot het 
puur menselijke; het onttrekt zich aan 
de mens. Anderzijds is er het inzicht 
dat het godsbesef uit de creatieve 
verbeeldingskracht van de mens voort 
komt. Het blijft een varen tussen Scylla 
en Charybdis.

GOD VAN NABIJ
Het betoog is helder, maar niet 
eenvoudig. Duidelijk wordt dat voor 
haar de godsidee van de traditionele 
metafysica te ver van onze huidige 
leefwereld afstaat. (Meta-fysica, 
datgene wat achter de fysische wereld 
ligt) is niet langer te verstaan als een 
verdubbeling van werelden. Bovendien 
een abstracte God, het hoogste Zijnde, 
de Ene of Eeuwige is als leeg begrip 
ongeloofwaardig. Kennen is wezenlijk 
relationeel. God is in zekere zin een 
universeel gegeven van onze ervaring, 
niet statisch, onveranderlijk. Veeleer 
een gebeuren aan de concrete mens, 
zoals in de Joodse godsopvatting naar 
voren komt. De Bijbel staat bol van de 
godsontmoetingen in de persoonlijke 
sfeer. Het subjectieve element maakt 
God verteerbaar, toegankelijk, zo 
betoogt ze.

Theologie maakt de inhoud van het 
geloof plausibel; de filosofie levert het 
bouwmateriaal. Al kunnen filosofie en 
theologie elkaar vinden op een dieper 
niveau, het heft mijn twijfel niet op.
Het geloof blijft als mogelijkheid voor 
ieder van ons; voor mij een vrije sprong 
in het ongewisse.

Tw i j f e l

DOOR 
RIA SCHOENMAKERS- 

VAN OSCH 

Bijbel als inspiratiebron
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Kerken aan het werk 

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

‘We moeten het wel samen doen.’ Deze zin hebben we de laatste tijd veel meer gehoord dan ooit 
in het verleden: samen onze schouders eronder zetten en samen van harte iets ondersteunen.

Bovenstaande gedachte komt sterk naar voren 
bij het afstoten van de kerk van Weurt. In 
Rondom Johannes van Parochie H. Johannes 
XXIII Beuningen lezen we: ‘Driestroomhuis 
Meander is een franchise-onderneming van 
Stichting Driestroom. Het gezinshuis biedt 
jongeren tussen 4 en 18 jaar binnen een gezinssfeer 
een verblijf, begeleiding en behandeling. Deze 
jongeren zijn veelal licht verstandelijk beperkt, 
met bijkomende problematiek. Wij zoeken 
uitbreidingsmogelijkheden, van zo’n acht jongeren 
naar twaalf onder de 18 jaar, we willen ook 
woonzorg voor jongvolwassenen. Onze plannen 
voor woonzorg in de kerk zijn als volgt: voor de 
jongvolwassenen willen we in het schip van de 
kerk circa vijftien studio’s bouwen. Beschermd 
wonen met 24-uurs zorg en begeleiding. Van het 
centrale gedeelte van de kruiskerk maken we een 
maatschappelijk gedeelte voor ontmoeting met 
eventueel een dagbesteding…’

Parochie-Magazine van Sint-Vitusparochie 
Leeuwarden en buitengebied zet Sint-Jozef 
op de voorgrond. Niet voor niets: dit jaar is het 
immers het Sint-Jozefjaar. ‘Sint Jozef staat in de 
evangelieverhalen niet op de voorgrond. Hij lijkt 
iemand met een kleine rol in het leven van Jezus. 
Alleen een toeschouwer?... In het Oude Testament 
komt ook een Jozef voor: de dromer, die door zijn 
broers in de put werd gegooid. Deze Jozef werd 
verkocht en kwam in Egypte terecht. Zijn dromen 
komen uit en daardoor viel hij op bij de Farao en 
werd onderkoning van Egypte. Jozef van Egypte 
en Jozef van Maria lijken veel op elkaar. In het 
leven van beide mannen spelen dromen een grote 
rol. Dankzij een droom bleef Jozef bij Maria en 
hij ondersteunde haar, beschermde haar goede 
naam, waardigheid en haar leven. 
De paus stelt in een speciale brief ‘Patris Corde’ 
dat Jozef een voorbeeld is voor alle mannen. 
In onze wereld, waar psychologisch, verbaal 
en fysiek geweld tegen vrouwen zo duidelijk 
aanwezig is, is Jozef een voorbeeld van een 
respectvolle en gevoelige man…’

De Geloofsgemeenschap in Best, Antonius 
in Beweging voerde op paaszaterdag een 
prachtig idee uit. ‘Op paaszaterdag wordt altijd 
de nieuwe paaskaars ontstoken en wordt het Licht 
van Christus rond gedeeld in de kerk. Ook dit jaar 
moest men dat missen, omdat men niet samen 
kon komen. Hoewel? Pastor Gussie kreeg vorig 
jaar het idee om het paaslicht thuis te bezorgen 
en voerde het idee ook uit. Het was een groot 
succes. 
Daarom wilde Pastor Antoine ook dit jaar op 
paaszaterdag het paaslicht heel graag thuis 
ontsteken bij wie dat wilde. Als op paaszaterdag 
om 17.00 uur een windlicht, kaars of iets dergelijks 
buiten klaar stond, kon hij het licht ontsteken…’ 
Ook in de periode na Pasen nog een mooie 
gedachte voor ons allemaal.

In De San Salvatorgemeenschap Den Bosch 
volgt pastor Franneke Hoeks de cursus Emoena. 
In Salvatoriaan haar ervaring. ‘Wat is het bijzonder 
om met mensen vanuit verschillende geloven en 
levensbeschouwingen op weg te gaan en te zoeken 
naar manieren om met elkaar het te hebben over 
wezenlijke zaken. Wereldwijd zijn er drie grote 
thema’s die de mensen tot op het bot raken en 
verdelen. De eerste is migratie en veiligheid. Mensen 
die op de vlucht slaan om elders een veilige plek 
te zoeken maken zich zorgen over onderlinge 
spanningen en dat vraagt om reflectie en gesprek 
met elkaar. Een tweede item is duurzaamheid. 
Hoe kunnen we onze samenleving zo inrichten dat 
er ook voor de kinderen van onze kinderen nog 
leefbaarheid bestaat. Het derde grote thema is nu de 
coronapandemie. Deze drie thema’s kan geen enkel 
land, geen enkel mens in zijn of haar eentje oplossen. 
Wij hebben elkaar daarvoor nodig en moeten 
proberen bruggen te slaan…’ 
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TEKST EN FOTO
GERT BREMER 

Spiritueel

Het doet mij denken aan die ‘koan’ 
-een raadselachtige vraag in het 
Boeddhisme waarop geen antwoord 
mogelijk lijkt- waar ik nu al een tijd 
op mediteer en die luidt: 
‘Waarom is niets precies één meter 
lang?’.  
Je kunt er vele antwoorden op 
verzinnen en alle zijn goed wanneer 
ze een aspect van de totale 
werkelijkheid belichten. Maar die is 
altijd veel groter dan je zelf in beeld 
hebt. Het is nooit dé werkelijkheid of 
hét antwoord voor nu en voor altijd, 
maar hoogstens voor het hier en nu 
in een situatie die straks misschien al 
weer anders is. Niets ís en alles wórdt 
nu al in dit ene moment waarin u dit 
leest. Wat was en wat komt verschilt 
van elkaar maar toch zijn ze samen 
één omdat ze uit elkaar voortvloeien. 
Daarom is aandacht oefenen voor 
juist dit ene moment zo belangrijk 
omdat het ‘mijn straks’ mede bepaalt. 
En daarom mediteer ik: om die 
aandachtigheid te trainen en meer 
te zien.  
Wat je ook probeert terug te halen 
van ‘het oude normaal’, het zal altijd 
nieuw zijn omdat het ontstaat in het 
nu waar intussen alles en iedereen 
fysiek en psychisch al lang weer 
veranderd is. 

Begin iets nieuws, het is al met jou 
begonnen 
Daarom is het zo belangrijk om 
goed bij jezelf na te gaan wat je 
in dit afgelopen coronajaar hebt 
meegemaakt en beleefd op jouw 
anderhalve meter en wat je daarbij 

als jouw diepste waarden en 
verlangens hebt ontdekt. Misschien 
ben je dichter bij jezelf gekomen en 
zijn je dingen opgevallen die je nog 
niet zo wist van jezelf en van mensen 
om je heen. Wat heeft bijvoorbeeld 
die zo geringe afleiding met jou 
gedaan? En dat minder van hot-
naar-her moeten vliegen? En wat 
deed dat daarvoor allemaal met je 
concentratie en rust?  
Hoezo teruggaan naar dát normaal? 
Wat is je in die weken van 
thuiswerken opgevallen aan je relatie 
en aan je kinderen en ben je er nu 
misschien achter waaraan je voor 
corona steeds maar voorbij leefde? 
En last but not least: wat concludeer 
je op de vraag: wat daarom eigenlijk 
goed voor jou zou zijn of wat juist 
niet?
Als je daar wijzer van bent geworden 
en er ook nog eens een goed gevoel 
bij hebt, dan kun je gerust van 
verlichting spreken want zo praktisch 
is dat begrip gewoon.  
En als je jouw antwoord gaat 
uitdokteren op de vraag hoe normaal 
je hierna weer wordt, dan groeien er 
vanzelf nieuwe inzichten die je wijzer 
maken. 
Durf je oude wijsheden in te wisselen 
voor nieuwe antwoorden en durf je 
daar dan ook naar te handelen? Durf 
je dat ook op het gevaar af dat je 
jezelf en een ander tegenkomt?  
Daar is misschien lef voor nodig 
maar gun jezelf geluk in je leven 
dat duurzamer is dan genoegens. 
Veel pijn is groeipijn en soms gaat 
verlichting over lijken.

Blijf niet staren op wat vroeger was!

‘Terug naar het oude normaal’, wie kent die uitdrukking niet? Maar wat 

is precies ‘normaal‘ en kun je wel zo gewoon teruggaan naar wat was? 

‘Normaal’ is een idee, oordeel en voor iedereen verschillend, dus waar 

begin je mee als je de weg terug wilt gaan?
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Het gevoel 
van gemeenschap 

Onlangs had ik een gesprek met een medestudente, die net als ik 
antropologie studeert. Ze was voor een vak bezig met een onderzoek 
naar ‘religie in coronatijd’, en specifiek naar katholicisme. Omdat ik als 
antropologiestudent weet dat het soms moeilijk is om aan participanten 
te komen, bood ik aan dat ze mij, mijn familie en mijn parochie kon 
onderzoeken voor haar opdracht. En dat gaf mij een nieuw inzicht in 
online kerken en het gemeenschapsgevoel op afstand. 

Bij mij in de kerk worden de vieringen live uitgezonden. De hele 
gemeenschap kijkt dus tegelijk naar dezelfde viering. In het begin van 
de coronatijd vond ik dat eigenlijk heel leuk. In mijn hoofd zag ik de 
andere gezinnen uit de kerk in hun woonkamer naar de viering kijken. 
Maar nu, ruim een jaar later, is de nieuwigheid ervan af, en baal ik dat we 
niet samen in de kerk kunnen zitten. Ik mis het gemeenschapsgevoel, 
het voelt gewoon niet ‘echt’ als kerk. 

Het gevoel dat ik mis in de kerk, mis ik als jongere ook op de universiteit. 
Ik zie veel studenten digitaal, en al is het fijn om hen digitaal te kunnen 
spreken, het is lang niet hetzelfde. Er zijn geen kletsmomenten voor of 
na een college, samenwerken in een koffiebar mag niet en daardoor is 
onze leefwereld opeens heel klein geworden. Zeker de studenten van 
het hoger onderwijs hebben al veel gemist door corona. 

Soms lijkt het erop dat jongeren alles goed digitaal geregeld hebben. En 
ja, de overstap naar digitale communicatie ging op de universiteit een 
stuk sneller dan in mijn kerk. Maar dat betekent niet dat online voor ons 
goed genoeg is. Net als mensen in de kerk, missen studenten het gevoel 
van gemeenschap, gezelligheid en contact. Toch heb ik in het afgelopen 
corona-jaar wél soms de mogelijkheid gehad om naar de kerk te gaan, 
maar nooit om naar de universiteit te gaan.
Hoe kan dat? 

Natuurlijk heeft dat te maken met godsdienstvrijheid en dat vind 
ik belangrijk. Maar ik denk dat ik uit de kerk online toch veel meer 
zingeving en geluk kan halen dan uit mijn online studententijd. 
De coronamaatregelen perken niet mijn godsdienstvrijheid in, 
maar wel mijn leefwereld als student. Als ik kon kiezen, zou ik liever 
weer in een collegezaal dan in de kerkbanken zitten. Dan mis ik 
misschien de kerkgemeenschap, maar kan ik weer deel zijn van de 
jongerengemeenschap – en dat is voor mijn zingeving en geluk 
minstens zo belangrijk.

Mirjam van Noord 
is tweedejaars student 
culturele antropologie

DOOR MIRJAM VAN NOORD
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