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Het leverde veel verontwaardigde 
aandacht op. En daar was het 
precies om te doen. Een politieke 
campagne op poten zetten kost 
goud geld. Maar als je bereid bent 
alle schaamte te laten varen, dan kan 
het ook gratis. Maak een poster die 
verdacht veel lijkt op de gebruikelijke 
posters van het Nationaal Comité 
4 en 5 mei, en leg daarin een 
verband tussen de Duitse bezetting 
en het coronabeleid. Aandacht 
gegarandeerd en succes verzekerd. 
Ieder mens heeft de behoefte te 
laten zien dat hij deugt. En dus 
ontploffen de sociale media: reacties 
te over van mensen die er schande 
van spreken. Zo’n actie genereert 
maximale aandacht, kost geen 
knoop en houdt ‘deugende’ mensen 
minstens een week bezig met de 
vraag wie het hardste deugt. 

De mens is een kuddedier. En 
heeft de neiging exact te (willen) 
weten wie bij de groep hoort en 
wie niet. Het komt erop aan de 
goede woorden te gebruiken, de 
juiste dingen te doen en de gepaste 
mening te verkondigen. Anders 
wijzen anderen je er fijntjes op dat 
je er toch niet helemaal bij hoort. 
Of ze nemen je ongegeneerd en 
uitgebreid de maat. Omdat mensen 
zelf doodsbang zijn buiten de groep 
te vallen is dat laatste eerder regel 
dan uitzondering. Een ander de maat 
nemen bevestigt namelijk dat je deel 
uitmaakt van de groep. En wie wil dat 
nu niet. 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
maakte niet veel woorden vuil aan 
de politieke posteractie. Men vond 

het ‘zeer ongepast’, en dat was het 
dan. Voor veel mensen is dat niet 
genoeg. Op internet buitelt men niet 
alleen over elkaar heen om duidelijk 
te maken hoe schandalig de actie is, 
maar vooral om Jan en Alleman op 
hoge toon te wijzen op ‘hun morele 
verantwoordelijkheid.’ Dat mensen 
daarmee vooral elkaar beschadigen 
en de posterplakkers in de kaart 
spelen is van minder belang. 

Het is bijzonder dat laten zien dat 
je deugt belangrijker wordt dan het 
bestrijden van echt onrecht of het 
uitbouwen van een gemeenschap. 
‘Woke’ people die aanvankelijk 
vooral mensenrechten willen 
beschermen maar nu anderen in 
hun vrijheid beperken. Of kerkelijke 
scherpslijpers die exact weten wat 
een ander zou moeten vinden en 
doen. Zij maken de kerk misschien 
wel heiliger. Maar ze maken de groep 
die erbij mag horen zeker kleiner. Dat 
het anders kan bewijst André van 
Duin tijdens dodenherdenking. Zijn 
toespraak was waardig, duidelijk en 
verbindend. Menselijk vooral. Een 
zachte kracht met zelfvertrouwen, in 
de wetenschap dat goed niet beter 
wordt door te spreken vanuit grote 
morele hoogte. Hoe mooi zou het 
zijn als mensen die het goed voor 
hebben met de wereld hun aandacht 
zouden richten op bestrijden van 
onrecht in plaats van elkaar de maat 
willen nemen?

René Peters 
is docent, Tweede Kamerlid voor het 

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

Elkaar de maat nemen

DOOR RENÉ PETERS
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Hoofdredacteur
LIESBETH DE MOOR

INHOUD

De periode rond begin mei is misschien de mooiste 
tijd van het jaar. Nu is dit seizoen kouder dan anders 
maar dat maakt niets uit; overal wapperen de rood-
wit-blauwe vlaggen uitbundig. Om blij van te worden. 
De vlaggen roepen herinneringen op aan eerdere 
zonnige Koninginne- en Bevrijdingsdagen. Op 4 mei 
hangen diezelfde vlaggen half stok. Een eenvoudig en 
waardevol ritueel dat die dag extra betekenis geeft.  
We staan stil, herdenken en vieren. Mensen uit alle 
generaties en van alle soorten komaf, op zoek naar 
verbondenheid. Al was die ook dit jaar voornamelijk 
digitaal en via de media.

Antropoloog Irene Stengs  doet onderzoek naar 
rituelen. Zij definieert een ritueel als ‘een  onderbreking 
van het alledaagse, een opgetild moment in het leven.’ 
Zij kijkt voor ons naar de rituelen in de coronaperiode 
tot nu toe. We creëren ze zelf; zo waren er het afgelopen 
jaar opeens (k)raamvisites en erehagen langs de weg 
bij een uitvaart. Een begroetingritueel als handen 
schudden, verdween. Zal het terugkomen of is er 
misschien een alternatief?  Wat zal blijven, wat missen 
we en wat is bij ons ingesleten na een jaar? 

Redacteur Bart Verreijt beschrijft in dit nummer een 
ingetogen ritueel: hoe Amersfoorters op 4 mei huis na 
huis witte anjers neerleggen en namen noemen van 
Joodse stadsgenoten om te herdenken hoe zij werden 
afgevoerd en vermoord in de Tweede Wereldoorlog.
  
Hella van der Wijst, presentator en journalist schreef 
het boek “De kracht van Samen” over de corona-
uitbraak een jaar geleden in haar geboortestreek 
rond Veghel: Meierijstad.   Ze onderzocht waarom 
het coronavirus nu juist daar zo hard toesloeg. Wat 
gebeurde er precies? En hoe reageerden de bewoners 
van het gebied? Ook daar ontstonden nieuwe rituelen. 

U kunt lezen over het oeroude verhaal van de 
schepping gebaseerd op oorspronkelijke Maya-teksten. 
Mei is ook Mariamaand: Marjolijn Sengers staat stil  bij 
een herinnering aan haar moeder. De IJsheiligen kijken 
intussen toe. 

We wensen u iets meer warmte, iets meer vrijheid en 
veel leesplezier toe! 
En dan: volgende maand verschijnt het laatste 
nummer van dit seizoen van de vernieuwde Roerom. 
In september zijn we dan terug!  Deel het blad, laat het 
een ander lezen. 

Reageren? redactie@deroerom.nl
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Het duurt een tijdje voordat in 
het vroege voorjaar van 2020 de 
harde waarheid doordringt, na het 
carnaval en de terugkeer van de 
mensen uit de wintersport. Door de 
onbekendheid met het nieuwe virus, 
maar misschien heeft de manier van 
denken en leven van inwoners van 
Meierijstad er ook toe geleid dat het 
virus juist hier zo kon huishouden, 
stelt Hella in haar boek. ‘Het gebied 

bestaat uit kleine dorpjes. De 
inwoners kennen een traditie van 
samen optrekken door de generaties 
heen en hard werken. De boeren 
moesten dat op de onvruchtbare 
zandgronden tenslotte altijd al doen. 
Tegelijk houden ze ervan de tijd te 
nemen om een praatje te maken. In 
maart gaat de samenleving op slot. 
Neem Erp, daar zijn veel slachtoffers 
gevallen rond de voetbalvereniging. 

Opa’s die de lijnen trekken, vaders 
en moeders, iedereen is betrokken. 
Maar denk ook aan pubers die voor 
ze uitgaan eerst bij opa langs gaan 
en indrinken, zoals in een van de 
vele persoonlijke verhalen in het 
boek wordt verteld. Opmerkelijk 
vond ik wat de kabinetschef van de 
gemeente tegen me zei: ‘Het lijkt wel 
of de mensen hier worden gestraft 
voor hun sociaal zijn.’ 

DOOR 
LIESBETH DE MOOR 

De coronacrisis in Nederland begon 

in februari 2020 in Noordoost-

Brabant. In het bijzonder in de 

gemeente Meierijstad: Schijndel, 

Veghel, Sint Oedenrode en Erp. 

De geboortestreek van journalist 

en presentator Hella van der 

Wijst werd het epicentrum van de 

pandemie in Nederland. Iedereen 

kende wel iemand die ziek was, 

velen verloren naasten. Is het toeval 

geweest dat juist déze dorpen met 

een grote sociale samenhang zo 

hard werden getroffen door het 

coronavirus? En wat heeft de crisis 

met mensen en de samenleving 

tot nu toe gedaan? Met die vragen 

in het achterhoofd vertaalde Hella 

het eerste half jaar van de crisis 

van binnenuit in een eigentijdse 

kroniek ‘De kracht van Samen’. Aan 

de hand van verhalen van zeven 

sleutelfiguren: de burgemeester, 

een uitvaartondernemer, een IC-

verpleegkundige van ziekenhuis 

Bernhoven, een ouderenadviseur, 

zorgmanager, cultuurkenner en een 

schooldirecteur. 

DE KRACHT VAN SAMEN 
Kroniek van een crisis 
door Hella van der Wijst

4 WWW.DEROEROM.NL



Waarom ben je dit boek gaan 
schrijven? 
‘De pandemie begon hier. Ik ben 
journalist maar heb ook geschiedenis 
gestudeerd. Ik wil graag verslag 
doen maar ook reflecteren op wat 
er gebeurt. Mijn theatertour lag stil 
en ik vroeg me af: wat kan ik met het 
verhaal van mijn geboortestreek? 
Ik woon er niet meer maar kom er 
regelmatig. Ik moest en wilde er iets 
mee. Vanuit de gemeente kwam de 
vraag: ‘Hella, moet jij niet iets met 
“ons Brabant”? Ook de uitgever vond 
dat een goed idee. Schrijven kon 
prima tijdens de lockdown, al kon 
ik niemand bezoeken en heb ik met 
iedereen op afstand gesproken. Dat 
was soms moeilijk, zoals met Jannie, 
een oud-klasgenoot die ik jaren niet 
gezien had. Zij verloor beide ouders 
aan corona en moest hen op dezelfde 
dag begraven. Die spreek je dan na 
een heleboel jaren over zoiets heftigs 
door de telefoon. Je kan elkaar niet 
even aanraken of troosten.’

In je boek citeert 
cultuurhistoricus Jos 
Swanenberg auteur Jan 
Naaijkens over de Brabantse 
mentaliteit van hard werken 
maar ook over een soort 
berusting. Kun jij meegaan in 
die berusting?
‘Nee, ik ben niet meer honderd 
procent Brabants, ik zie het en ik 
vind het soms mooi. 
Ik oordeel niet snel. Combineer 
het ‘doe maar gewoon, dan doe 
je al gek genoeg’, content zijn en 
de kracht van samenwerken en je 
hebt een idee hoe de Brabander 
hier in de streek omgaat met 
de crisis. Op het verleden is 
intussen veel nieuwe onderlinge 
betrokkenheid gebouwd.’

Hoe gaat het nu in de Meierij? 
‘Het is redelijk rustig. Er zijn 
dingen die nog steeds spelen, 
zoals de eenzaamheid maar óók 
het voor elkaar zorgen. Neem 
het verpleeghuis in Erp, mensen 
zaten daar opgesloten, hadden 
geen contact met elkaar, daar 
gaat het nu goed. Daar zijn -nu in 
april 2021- geen gevallen meer 
van covid. Dan kun je zeggen; 
de meest kwetsbare groep is 
overleden maar ik zie het als 
positief. De mensen zijn creatief 
geworden in het elkaar blijven 
zien. Kinderen in Erp verzonnen 
onlangs een Raam-Bingo om met 
de ouderen te doen, fantastisch, 
daar word ik heel blij van.’ 

Wat maakte uiteindelijk het 
meest indruk op je?
‘We zijn andere dingen gaan 
waarderen zoals onze directe 
omgeving en het thuiswerken. 
Indrukwekkend vond ik dat 
iemand afscheid moest nemen 
van haar geliefde en in alle 
ellende toch de positieve kanten 
van haar leven kon blijven zien. 

Ik moest soms terugdenken aan 
de tijd dat ik als verslaggever in 
oorlogsgebieden kwam en dan 
zag hoe veerkrachtig mensen 
zijn, dat zag je nu in deze crisis 
ook. De titel van mijn boek 
‘De kracht van Samen’ is nog 
steeds van toepassing, al is de 
zwakte ook blootgelegd en zijn 
er ook scheuren ontstaan in de 
saamhorigheid.’ 

Wat heeft deze eerste crisis voor 
dit gebied betekend? 
‘Je ziet de waterscheiding tussen 
hen die corona echt hebben 
meegemaakt en de mensen die 
niet direct betrokken zijn, zij 
ervaren het echt anders. Een 
psychologisch effect bij grote 
stress is dat mensen in actie 
komen, óf stil vallen óf vluchten. Je 
voelt door het hele boek heen: het 
ligt in de aard van de Brabander 
om meteen aan te pakken. Ik ben 
benieuwd of straks als alles is 
neergedaald is, mensen niet te veel 
hebben zitten doen en aanpakken 
en dat pas later wordt gedacht: wat 
is ons nu ECHT overkomen? Dat 
dan pas het kwartje valt.‘

Beseft de rest van Nederland wat 
zich heeft afgespeeld?
‘Het wordt langzaamaan 
duidelijker maar nog steeds zullen 
mensen dat niet door hebben. Ik 
merk dat aan reacties op het boek: 
“Pas bij het lezen kregen we in de 
gaten hoe erg het was”. Brabanders 
waren daarbij in het begin ook 
een beetje de gebeten hond. De 
besmettingen en alle ellende zou 
komen door het onbezonnen 
carnaval vieren en het gedrag 
van “de Brabanders”. Dat heeft 
velen van hen pijn gedaan. ‘Als we 
hadden geweten, hoe gevaarlijk 
het was hadden we nooit carnaval 
gevierd,’ zegt een van de mensen 
in het boek.’ 

‘Schrijver Jan Naaijkens 

schreef over de Brabander 

in de jaren 60 en 70 als 

de contente mens: ‘Onder 

zijn vette petje kijkt hij 

met priemende maar 

milde oogjes over het 

land van zijn jeugd en zijn 

jaren. Om zijn mond ligt 

een glimlach vol zachte 

ironie; hij weet het wel. Het 

leven heeft hem van alles 

aangedaan maar het leven 

overmeesterde hem niet.’ 

De contente mens blijft vat 

houden op het leven, door 

ervaring berusting en rust.’ 
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Je beschrijft het werk van 
uitvaartondernemer Ton 
Claassen. Hij moest in die 
eerste periode wel heel 
creatief zijn. 
‘Hij en zijn collega’s hebben 
in de ergste tijd de ene 
uitvaart na de andere moeten 
begeleiden, er was geen tijd 
om stil te staan. Ton kreeg wel 
van alle kanten hulp, bekenden 
kwamen- bij gebrek aan auto’s- 
met karretjes om de kisten op 
te vervoeren. De bank hielp 
hem om alles financieel te 
bolwerken. ‘s Avonds zat Ton 
thuis nog op zijn telefoon 
te kijken of er niet weer 
iemand was overleden. Zijn 
vrouw heeft hem er doorheen 
getrokken, zegt hij zelf. Dat 
heeft er wel ingehakt, dat is hij 
nog niet kwijt. Tegelijkertijd 
zegt hij: als je met een kleiner 
gezelschap afscheid neemt 
van een dierbare, hoe lastig 
ook, is er ook dieper contact 
met elkaar, dat heeft ook weer 
dingen opgeleverd.’

Het stille trauma. 
‘Wellicht is het nog te vroeg om 
te herdenken. Er zijn mensen 
die daar behoefte aan hebben, 
anderen vinden het niet passend, 
zolang nog mensen ziek worden 
en doodgaan aan het virus. Er 
ontstonden nieuwe rituelen, 
zoals de erehagen langs de 
weg in plaats van de bekende 
koffietafel. Eten bij elkaar 
neerzetten voor de deur in de 
rouwperiode als steun. In de 
gemeente Meierijstad staan sinds 
een tijdje ‘mijmerbankjes’ waar 
mensen op anderhalve meter 
een gesprek kunnen voeren, 
voor geestelijke verwerking, een 
goed idee! Ik kan me voorstellen 
dat als we te lang wachten 
met herdenken mensen het 
er misschien niet meer over 
willen hebben, door willen met 
hun leven, zoals dat vroeger na 
de Tweede Wereldoorlog ook 
ging; we willen door met leven. 
Maar dan is het de vraag wat er 
gebeurt met de nog onverwerkte 
emoties.’

DE KRACHT VAN SAMEN 
Kroniek van een crisis. 

Hella van der Wijst. 
Uitgeverij ZILT 
ISBN 978 94 931 9806 7
Ook te koop bij je lokale boekhandel: 
Koop lokaal

'Op 15 maart vertelt een 

verzorgende huilend dat het 

woonzorgcentrum de volgende 

dag op slot gaat voor bezoekers. 

De kinderen van Elzen nemen 

een bijzondere beslissing. ‘We 

keken elkaar aan en zeiden alle 

drie: dan gaat nu de deur op slot, 

we gaan met ons drieën voor 

papa zorgen.’ Nog voor de uitslag 

van de coronatest van vader 

binnen is, gaan de kinderen ook 

in quarantaine. Ze zijn dan al 

en paar dagen onbeschermd bij 

hem geweest. P. en J. gaan zelfs 

gescheiden van hun partners slapen 

en autorijden.'

WIN het boek van Hella!  
We mogen een exemplaar van 'de Kracht 

van Samen' weggeven. 
Stuur een mail naar: adm@deroerom.nl 

We verloten het boek dan onder de 
inzenders.
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seizoenen volgen elkaar c yclisch op, 
de winter deelde nog een plaagstoot uit 

maar het groen loopt uit, 
elk op de geëigende tijd, 

onder weg  
naar een lome, zonnige zomer



4 mei 2019 
Het is stil in de stad. 
Vanaf de Xaveriuskerk aan ‘t Zand in 
Amersfoort begeven zich ongeveer 
tachtig mensen op pad, sommigen 
met witte anjers. De groep staat stil 
bij enkele kleine marmeren stenen 
in het wegdek vlak voor een huis. 
Iemand zegt: “We staan hier voor het 
huis waar woonde: 

Abraham Klein, vermoord in Sobibor 
op 9 april 1943. 74 jaar oud...
Salomon Abraham Klein, vermoord in 
Sobibor op 9 juni 1943, 43 jaar oud.
 Dromen verwoest, gevoelens 
verslonden, ogen niet meer open, voor 
altijd dicht.”

Op iedere steen wordt een witte anjer 
gelegd en na enkele minuten gaat de 
stoet weer verder naar een volgend 
huis met herdenkingsstenen. 
Telkens klinken namen van mensen 
die eens hier woonden en werden 
weggevoerd. Omdat ze jood waren, 
lid van het verzet of jehovagetuige. 
Dan kondigt de Lieve Vrouwetoren 
aan: acht uur. De groep staat stil en 
zingt het Wilhelmus. Begeleiding 
komt uit de openstaande ramen, de 
klanken van de Nationale Herdenking 
op de Dam. 

DOOR 
BART VERREIJT 

De stille tocht in de 
Amersfoortse binnenstad 
wordt georganiseerd voor de 
Vereniging Geloofsgemeenschap 
‘t Zand die de versterking van 
de geloofsgemeenschap als 
doel heeft. Op de avond van de 
Dodenherdenking wordt die 
gemeenschapsband een tastbare 
menselijke werkelijkheid en 
een teken van opstand tegen 
onmenselijkheid. Wat de bezetter 
probeerde is mislukt: wij houden de 
slachtoffers in onze gedachten en 
eren hen. Je voelt dat het wel heel 
dichtbij komt als je staat op de plaats 
waar de mensen ooit woonden en 
vanwaar ze werden weggevoerd.
De stille tocht kon de laatste twee 
jaar niet doorgaan vanwege corona. 
Voor de deelnemers is dit een 
heel waardevol alternatief voor de 
herdenking die op hetzelfde tijdstip 
plaatsvindt op het terrein van het 
voormalige Kamp Amersfoort, buiten 
de stad. Het is inmiddels traditie 
dat de deelnemers elkaar na afloop 
treffen in de Franciscus Xaveriuskerk. 
De gemeente Amersfoort ontvangt 
de inwoners met koffie en biedt hen 
een herdenkingsconcert aan.
 
Herdenkingsstenen
De Stichting Herdenkingsstenen 
heeft tussen 2015 en 2019 op 
201 adressen in de stad 412 
herdenkingsstenen gelegd met 
daarop de namen van de mensen 
die daar eens woonden. Zij werden 
weggevoerd en vermoord door het 

Ter gelegenheid van de activiteiten 
van de Stichting Herdenkingsstenen 
is een boek verschenen “Hun 
namen niet vergeten”. Channa 
Kalman maakte vijftien portetten 
van omgekomen stadgenoten. 
Burgemeester Lucas Bolsius onthulde 
op 4 mei 2020 in de beeldentuin 
van museum Flehite een bijzondere 
gedenksteen voor alle Amersfoortse 
burgers die slachtoffer werden van 
de naziterreur. Ook voor hen zonder 
monument of herdenkingssteen is 
dit een eerbetoon.. Juist in de tuin 
van Flehite omdat in dit museum 
veel verhalen worden verteld over 
deze donkere bladzijde uit de 
Amersfoortse geschiedenis.

www.herdenkingsstenenamersfoort.nl
www.youtube.com/watch?v=n6
VowrmTTFM&t=618s 
(video stille tocht 2017) 

Hun namen niet vergeten door 
Channa Kalman. Uitgever Spitwerk. 
ISBN-nummer: 978-90-824530-5-8. 

Om hun namen niet te vergeten: herdenken in Amersfoort

naziregime. Bij iedere steenlegging 
zegde een vertegenwoordiger van de 
Amersfoortse Joodse gemeenschap 
het Kaddish, het gebed voor de 
doden. De serie steenleggingen is 
intussen voltooid. De stichting zal 
verder gaan met een educatieve 
doelstelling, voor jong en oud. We 
willen niet vergeten wat er zich heeft 
afgespeeld, zo dichtbij midden onder 
ons.
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DOOR 
NEL BEEX-ROOS

Samen op pad

Een baan als re-integratie-

begeleider bij het UWV zou de 

slechtziende Michelle Hereigers 

een pracht van een kans geven 

op de arbeidsmarkt. Het UWV 

profiteert van de ervaring van 

Michelle en zij kan zich op haar 

beurt beter inleven in 

re-integratievraagstukken. Het 

blijkt een succesvol project voor 

Michelle en Onderzoeks-en 

Kenniscentrum ‘Visio Zicht op 

Werk’, voor mensen die blind zijn 

en slechtziend. Tijdens het traject 

is jobcoach Boudewijn van Zon 

van Visio ingezet. Hij ging met 

zowel Michelle als haar manager 

Godelieve in gesprek over de 

behoeften.

Succesvol
Op zich is het helemaal niet 
bijzonder dat het UWV 
re-integratiebegeleiders in dienst 
neemt. Wat het dit keer bijzonder 
maakt is dat Michelle slechtziend 
is. Michelle kwam in 2018 in dienst 
bij UWV Sociale Medische Zaken in 
Breda. Godelieve Kuijpers, manager 
bij UWV, stelde alles in het werk 
om Michelle een vaste baan te 
bezorgen. Als eerst zocht Godelieve 
contact met Visio en legde al haar 
vragen bij hen neer. Een goede zet. 

Ondersteuning
De missie van Visio is om te kijken 
wat er kan voor werknemers met 
een visuele beperking. Daarom 
ondersteunt Visio werkgevers en 
werknemers om dit tot een succes 
te maken. Een van de eerste dingen 
die Visio voor Michelle heeft gedaan 
is een werkplekonderzoek. Doel 
is om de werkplek zo in te richten 
dat Michelle zo optimaal mogelijk 
kan werken en zo min mogelijk 
visueel wordt belast. Taken waarbij 
een slechtziende werknemer veel 
moet kijken, kosten namelijk veel 
extra energie. Ze kan aangeven wat 
haar wensen en behoeften zijn. Ook 
haar manager Godelieve heeft haar 
wensen want Michelle zal moeten 
samenwerken. Haar collega’s 
worden gehoord. 

De jobcoach, zoals de ondersteuner 
ook wel genoemd heeft zich in 
zo’n proces al helemaal onmisbaar 
gemaakt. Dat geldt hier ten 

behoeve van Michelle, Godelieve 
en haar collega’s. Voor elke nieuwe 
situatie. Daarbij is het fijn als 
collega’s weten hoe zij met de 
nieuwe situatie om moeten gaan, 
hoe zij dingen moeten afstemmen 
of hoe zij het een en ander moeten 
aanleveren. Zo maar een briefje 
op haar werkplek neerleggen, dat 
werkt natuurlijk niet. 

Geleidehond
Heel snel nadat Michelle bij het 
UWV was aangenomen is ook Max, 
haar geleidehond meegekomen. 
Max is haar steun en toeverlaat. Hij 
steunt Michelle op haar weg naar 
en van het kantoor en ook op de 
werkvloer. Hij is niet alleen serieus, 
maar brengt ook gezelligheid 
mee op de werkvloer. En daarmee 
verovert ook Max zijn plek. 
Nu twee jaar verder heeft Michelle 
een contract voor onbepaalde tijd.

Informatie: www.visio.org/home

Slechtziende Michelle, het UWV en Visio Zicht op Werk 
slaan de handen ineen
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DOOR
MARJOLIJN SENGERS

het niets opdook, zoals er nu ook 
regelmatig iets in het niets verdwijnt. 
Bij december aangekomen schoof 
mijn moeder het ding van zich af en 
besloot: ‘nou, dit kan wel weg, de 
meesten zijn dood’. 
Veel weet mijn moeder niet meer. 
Recente zaken - en recent wordt 
langer en langer - is ze kwijt, maar 
wat ze van vroeger meekreeg weet ze 
nog heel goed. Op de kast van haar 
vader staan twee Mariabeelden en 
een Antoniusbeeld. Die laatste maakt 
tegenwoordig overuren; het tempo 
waarin het leven door mijn moeders 
handen glipt en zoek raakt in een 
onbepaald niets kan zelfs Maria van 
Altijd Durende Bijstand niet bijbenen. 

Om veiligheidsredenen gaan de 
kaarsjes bij de beelden niet meer 
aan en is het koud op de kast. Met 
weemoed denk ik aan alle lichtjes die 
mijn moeder in de loop van de jaren 
voor ons allemaal, gelovig of niet, 
heeft gebrand. 
En dan nu maar een voor haar: Ach 
Maria en Antonius, beste vrinden, help 
haar ook nu haar weg te vinden.

21 februari 2021

Mijmering / kast

Ze staat voor de kast, de deurtjes 
staan open. Ze zoekt en vindt 
niet. Het is de kast die ze bij haar 
trouwen van haar vader kreeg. 
Hij had ‘m zelf gemaakt, hij was 
timmerman. 

Het is een mooie eiken kast, niet te 
groot en niet te klein, met panelen 
waarachter ze in de loop van de 
tijd steeds gemakkelijker een 
belangrijke brief, een felicitatie- of 
overlijdenskaart schuift. En van 
die laatste categorie heeft ze er al 
heel wat gehad. Deze week werd ze 
negentig. Op een van de kaarten die 
ze kreeg - zoveel dat ze niet allemaal 
achter het paneeltje pasten - stond 
het er in grote rode cijfers: 90. Het 
zag er nog ouder uit dan het klonk. 
‘Dat zoveel mensen weten dat ik jarig 
ben’, zei mijn moeder verrast.
De verjaardagen van mijn moeder 
waren vroeger grote feesten. De hele 
dag door was er bezoek, gelach en 
gezelligheid; werd er zelfgebakken 
appeltaart en cake gesneden. Thee, 
koffie en wijn vloeiden rijkelijk. De 
dag voor haar verjaardag las mijn 
moeder de namen op een oude 
verjaardagskalender die ineens uit 

Roosenkrans, Maria Roosen, tentoonstelling Maria 2017 
Catharijneconvent Utrecht
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Een ritueel is volgens hoogleraar 
Irene Stengs een onderbreking 
van het alledaagse, een opgetild 
moment in het leven. ‘Mensen 
creëren een sfeer met muziek, 
kleding, objecten of woorden 
waardoor het moment zich 
onderscheidt van al die ándere 
momenten in het leven. Die taal van 
rituelen is krachtig en drijft sterk op 
het associatief vermogen. Als je een 
kaarsje aansteekt, is dat meteen een 
daad van liefde, van herdenking - 
dat weten mensen zonder erover na 
te denken.’

Corona
Stengs: ‘Corona is onderdeel van 
het leven van alledag geworden, al 
is het zeker niet het normale leven. 
De verhoogde aandacht en de 
emoties uit het begin, de collectieve 
rituelen - denk aan het klappen 
voor de zorg, de raamvisites en 
erehagen; de rituelen van empathie 
en solidariteit zijn verdwenen. Op 
sommige plekken in Nederland 
zijn er (al) coronamonumenten 
onthuld of herdenkingsplekken in 
gebruik genomen. Er is behoefte 
om overledenen te herdenken. Vaak 
gebeurt dat lokaal. 
Na de zomervakantie van 2020 zochten 
we in Nederland naar een manier 
van omgaan met elkaar. Het lijkt het 
erop dat mensen de ander de maat 
zijn gaan nemen. Ze wijzen elkaar op 
het niet dragen van een mondkapje, 
het zitten op een terras. In plaats van 
solidariteit zie je polarisatie. 
Het gros van de mensen houdt zich 
aan de regels maar er zijn er ook die 
dat bewust níét doen... Er bestaat nooit 
een echt WIJ. We zijn nog niet af van 
de pandemie, er liggen nog mensen 
op de ic. Dat betekent dat gezamenlijk 
herdenken nog niet mogelijk is. Maar 
er komt een Nationale Herdenkingsdag 
als alles achter de rug is, is mijn 
inschatting.’ 

Rouwrituelen
‘Sommige rituelen kunnen worden 
uitgesteld maar uitvaarten niet. 
Overlijden, de transitie van leven naar 
dood kan niet zonder ritueel. Het 
lichaam bij het vuilnis leggen is immers 
ondenkbaar. Tijdens de eerste golf 
mochten dertig mensen aanwezig zijn, 
daarna honderd en nu weer dertig. 
Omdat velen geen kans hebben 
gekregen om bij het afscheid aanwezig 
te zijn is het voorstelbaar dat na de 
coronapandemie alsnog herdenkingen 
georganiseerd gaan worden.’

De nieuwjaarsreceptie op kantoor 
Mensen vragen zich af of de 
nieuwjaarsborrel na de lockdown 
terugkeert met begroetingsrituelen als 
zoenen en handen schudden. 
‘Het is moeilijk om al de ongelijk-
waardige consequenties van corona 
in algemene termen te vatten, de 
coronacrisis betekent voor de één 
wat anders dan voor de ander. Voor 
mensen in de directe zorg en de 
publieke zaak is het lastiger om 
corona buiten de deur te houden: de 
vuilnisophaaldienst, het onderwijs, 
maar ook fabrieken zijn sectoren 
waar niet thuisgewerkt kan worden. 
Vaak gaat het om mensen met een 
praktische opleiding, lager betaald 
en meer risico op een slechtere 
gezondheid. Corona vergroot 
ongelijkheden die er al zijn uit. Zo ook 
de kloof tussen arm en rijk.’ 

Zijn er rituelen die de onvrede laten 
zien? 
‘Demonstraties of bewust samen 

koffiedrinken op het Museumplein in 
Amsterdam zijn hiervan voorbeelden. 
De vlag halfstok hangen, en dan 
omgekeerd: blauw-wit-rood is ook 
een duidelijke vorm van protest. Een 
rituele handeling uit verzet tegen het 
coronabeleid van de overheid. Eerder 
zagen we die omgekeerde vlag tijdens 
de boerenprotesten. De vlag is het 
nationale symbool. Het ontheiligen 
daarvan is een politiek statement; het 
vertrappen of verbranden van vlaggen 
gebeurt meestal met de vlag van een 
andere natie, zoals we wel zien bij 
het internationale nieuws. De boeren 
willen de vlag van hun eigen land niet 
vernietigen. Het omgekeerd ophangen 
is een statement met de boodschap: 
“Nederland, je bent de weg kwijt maar 
als je naar ons luistert gaat het weer de 
goede kant op met het land.”
Ander voorbeeld: Mensen van virus-
waarheid protesteerden tegen de 
mondkapjes door deze te vergelijken 
met het gebruik van de jodenster in de 
Tweede Wereldoorlog. De crisis leent 
zich duidelijk voor allerlei vormen van 
uitvergroting en interpretatie.’

In december hoopte u dat de 
coronaperiode een kans zou zijn 
om stramienen te doorbreken. Hoe 
denkt u daar nu over? 
‘Tien keer per jaar op vakantie gaan 
met een vliegtuig, de ongeremde 
manier van in de wereld zijn, dat daar 
meer reflectie op is, daar heb ik nog 
een beetje hoop op.’

Irene Stengs is antropoloog. Ze is verbonden aan 
de Vrije Universiteit en het Meertens Instituut.

‘Corona is onderdeel van het dagelijks leven 
maar daarmee niet normaal.”
Antropoloog en Ritueelonderzoeker Irene Stengs over rituelen tijdens de coronacrisis 

DOOR 
LIESBETH DE MOOR 
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Van aarde en hout
Dit is het verhaal van de schepping 
van de mens. Uit aarde, uit leem werd 
het vlees van de mens gemaakt. 
Maar de Schepper en Vormgever 
zag dat het niet goed was. De mens 
van aarde was zacht en viel uiteen. 
Hij kon niet bewegen en had geen 
kracht. Zijn hoofd zakte naar opzij, 
zijn ogen waren zwak en omkijken 
kon hij niet. Hij praatte wel, maar hij 
begreep zijn eigen woorden niet. Al 
gauw werd de mens van aarde nat en 
toen was het snel met hem gedaan.
De Schepper en Vormgever zei: ‘De 
mens die we hadden gemaakt, kan 
niet lopen of zichzelf voortplanten. 
We moeten ons werk verbeteren 
om goede schepsels te maken die 
ons aanbidden en aanroepen, die 
ons onderhouden en voeden en de 
herinnering aan ons levend houden.’

Daarop riep de Schepper en 
Vormgever de hulp in van de 
grootvader en grootmoeder. Die 
wierpen het lot met de maïskorrels 
en zeiden: ‘Er komen goede schepsels 
als ze gesneden worden uit hout.’ 
Aldus geschiedde. Met zorg sneed de 
Schepper en Vormgever beeldjes uit 
hout. Het leken echte mensen en ze 
bevolkten de aarde. Ze kregen zonen 
en dochters, maar ze hadden geen 
ziel en geen verstand. Op handen en 
voeten liepen ze doelloos rond.
Omdat zij zich hun Schepper en 
Vormgever niet herinnerden, vielen 
de mensen van hout in ongenade. Zij 
waren slechts een proef, een poging 
om mensen te maken. In het begin 

spraken zij wel, maar hun gezicht 
was dor en droog. Hun handen 
en voeten waren krachteloos. Zij 
hadden geen bloed en hun lijf was 
mager en vormloos. Daarom waren 
zij niet in staat aan hun Schepper en 
Vormgever te denken, die hun het 
leven had geschonken en over hen 
waakte.
Daarop veroorzaakte Hart van 
de Hemel een overstroming die 
alle mensen van hout verzwolg. 
Duisternis daalde over de aarde neer 
en overdag en 's nachts viel er een 
zwarte regen. Dat was de straf omdat 
de mensen van hout zich hun vader 
en moeder, Hart van de Hemel, niet 
herinnerden.

De verhalen uit de Popol Wuj over de oorsprong 

en de geschiedenis van de Maya’s werden 

oorspronkelijk opgetekend in hiëroglyfen. Rond 

1550 verscheen er een eerste versie met de Latijnse 

letters die Maya-geleerden aangereikt kregen door 

Spaanse missionarissen. De vertaling die Mario 

Coolen maakte van de schepping van de eerste 

mensen is gebaseerd op een Spaanse versie van de 

oorspronkelijke Maya-tekst. Met name de passages 

waarin wordt verteld hoe de Schepper-Vormgever 

eerst twee vergeefse pogingen deed om de mens te 

scheppen, confronteren ons met de actualiteit: hoe 

achteloos we omgaan met de schepping. En ach, 

zelfs destructieve vleermuizen ontbreken niet in het 

Maya-verhaal.

DE SCHEPPING
Uit de ‘Popol Wuj’ (Boek van Raad), het heilige boek van de Maya’s, vertaald door Mario Coolen. 

DOOR
MARIO COOLEN

m.m.v. Peter van Overbruggen

Eerste bladzijde van de Popol Vuh in het handschrift van Padre Ximenez
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De wraak van de dieren
Toen kwamen de grote en kleine 
dieren in opstand tegen de 
mensen van hout en ook de potten 
en pannen, heel de huisraad, 
het pluimvee en de honden. Zij 
sloegen de mensen van hout in 
het gezicht. Jullie hebben ons 
schandalig behandeld, jullie hebben 
ons opgegeten en nu is het onze 
beurt de tanden in jullie te zetten,’ 
zeiden de honden en het pluimvee. 
Er verschenen vleermuizen die 
de mensen van hout het hoofd 
afbeten en jaguars die hun botten 
verbrijzelden. 

‘Jullie hebben ons pijn gedaan,’ 
zeiden de maalstenen. ‘Dag in dag 
uit, bij nacht en ontij hebben jullie al 
malend ons gezicht bekrast, en hoe 
konden wij ons verzetten? Maar nu 
jullie geen mensen meer zijn, is het 
onze beurt. Jullie vlees zullen we tot 
poeder fijn malen.’
En de honden spraken: ’Waarom 
hebben jullie ons geen eten 
gegeven? We hoefden jullie kant 
maar op te kijken of we werden al 
weggejaagd en wie ons wilde slaan, 
vond altijd wel een stok. Slecht 
hebben jullie ons behandeld en wij 
konden niet praten. Hebben jullie 
er nooit aan gedacht dat zoiets ook 
jullie zou kunnen overkomen? Nu zijn 
wij aan de beurt, nu zullen jullie onze 
tanden voelen.’ En meteen beten de 
honden de mensen van hout in het 
gezicht.
En de potten en pannen zeiden: ‘Jullie 
hebben ons veel pijn en ellende 
veroorzaakt. Onze mond en ons 
gezicht zitten vol roet. Wij werden 
op het vuur geplaatst alsof we geen 
gevoel hadden. Maar nu gaan wij 
jullie verbranden.’ Daarop wierpen de 
gloeiende potten en pannen zich op 
hun slachtoffers.
De mensen van hout renden 
wanhopig alle kanten uit. Ze 
probeerden op de daken te klimmen, 
maar de huizen zakten in. Ze zochten 
hun toevlucht in bomen, maar 
die schudden hen van zich af. Ze 
vluchtten grotten in, maar die sloten 

zich als vanzelf.
Dat was de ondergang van de 
mensen die waren geschapen en 
gevormd. Ze werden verwoest en 
vernietigd, hun mond en gezicht 
werden vermorzeld. Er wordt 
beweerd dat de apen afstammen van 
de mensen die werden gesneden uit 
hout. Daarom lijken apen op mensen.

Mensen van maïs
Dit is het begin van de schepping 
van de mens, toen werd besloten hoe 
het vlees van de mens moest worden 
gemaakt. De Schepper en Vormgever 
sprak: ‘De tijd van de dageraad is 
aangebroken, ons werk moet worden 
voltooid. De mens moet verschijnen 
die ons onderhoudt en voedt, de 
verlichte mens, de beschaafde 
dienaar op deze aarde.’ 
Toen kwamen er vier dieren, die gele 
en witte maïskolven brachten. Uit 
het deeg van de gele en witte maïs 
werden vlees en bloed gemaakt. 
Uit maïs schiep de Schepper en 
Vormgever de eerste mensen.
De aarde was prachtig toen de eerste 
mensen werden gemaakt, vol gele 
en witte maïskolven, cacao, allerlei 
vruchten en honing. Er was een 
overvloed aan de lekkerste spijzen, 
overal stonden grote en kleine 
planten. De dieren wezen de weg 
naar de witte en gele maïskolven. Die 
werden gemalen en uit de krachtige 
drank van de maïs werden de spieren 
gemaakt, die het lichaam stevig en 
sterk maken.
Uit gele en witte maïs werd het vlees 
van de eerste mensen gemaakt, uit 
het deeg van de maïs hun armen 
en benen. Alleen uit maïs bestond 
het vlees van onze vaders, van de 
vier mannen die als eersten werden 
geschapen. Zij spraken, zagen, 
hoorden, liepen en pakten al het 
geschapene vast. Het waren goede 
en prachtige mensen, mannen waren 
het.
Vervolgens werden ook de vier 
echtgenotes gemaakt. God zelf 
vormde ze met grote zorg. Terwijl 
de mannen sliepen, naderden de 
vrouwen en zij waren werkelijk 

heel mooi. Toen de mannen wakker 
werden en de vrouwen zagen waren 
zij zeer verheugd.

De dageraad
De eerste mensen die waren 
geschapen spraken met elkaar en vol 
ongeduld wachtten zij op de komst 
van de dageraad. Met hun gelaat 
naar de hemel gekeerd richtten zij 
hun smeekbeden tot God:

Zie ons, hoor ons, 
laat ons niet alleen, vergeet ons niet. 
God, die in de hemel en op aarde bent, 
Hart van de Hemel, Hart van de Aarde.
Geef ons kinderen, 
geef ons nakomelingen, 
zolang de zon haar baan aflegt en het 
licht is.
Laat het licht worden, 
laat de dageraad aanbreken.
Geef ons goede, vlakke wegen. 
Dat de volken vrede kennen, veel vrede 
en geluk. 
Geef ons een goed en nuttig leven.

Zo spraken zij, terwijl zij baden om 
de opgang van de zon en de komst 
van de dageraad. En tegelijk met de 
opkomende zon aanschouwden zij 
de morgenster, die aan de komst 
van de zon voorafgaat, de zon die de 
hemel en de aarde beschijnt en de 
voetstappen verlicht van de mensen 
die gevormd zijn en geschapen.

Theoloog Mario Coolen was 
van 1972 tot 1980 als pastor 
werkzaam in Guatemala. Hij 
publiceerde ‘Hart voor de aarde’ 
(2005, 3e druk) over de cultuur en 
spiritualiteit van de Maya’s, de 
oorspronkelijke bewoners van 
Guatemala. Hij schreef eerder in 
De Roerom over het proces van 
de Inter-Amerikaanse Commissie 
voor de Mensenrechten in 
Washington. Die buigt zich 
over gruweldaden die van 1980 
tot en met 1983 zijn begaan in 
Guatemala na stakingen op 
suikerrietplantages. 
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Als het over IJsheiligen gaat zijn we 
al gauw geneigd om hen weg te 
zetten als folkloristische figuren uit 
een ver verleden. Maar er zit meer 
achter. Mensen in vroeger eeuwen 
voelden zich afhankelijk van de hen 
omringende natuur. Ze maakten er 
als het ware deel van uit en waren 
zich er maar al te zeer van bewust 
hun afhankelijkheid van de natuur 
en hoe (zeer) ze daaraan waren 
overgeleverd, vooral aan de wisseling 
van de seizoenen.

De eeuwenlange ervaring van 
voorgaande generaties had hen 
geleerd dat er na half mei geen 
nachtvorst meer te verwachten was, 
die vooral de fruitoogst totaal kon 
laten mislukken. Met hun beperkte 
waarnemingsmogelijkheden hadden 
ze toch vaak een goede kijk op wat 
ze van de natuur konden verwachten 
en konden ze hun inspanningen voor 
het produceren van hun voedsel 
hierop afstemmen.

De wereld is veranderd. De IJsheiligen 
hebben hun plaats moeten afstaan 
aan het KNMI, dat natuurlijk vele 
malen nauwkeuriger te werk gaat 
en dat met grote precisie ruim van 
tevoren kan voorspellen waar de 
wind vandaan komt en hoeveel 
druppels water er bij wijze van 
spreken wanneer en waar zullen gaan 
vallen.
Intussen wordt het steeds duidelijker 
dat niet de dagelijkse weerberichten 
maar de veranderingen op langere 
termijn ons zorgen zouden moeten 
baren. Want we kunnen niet meer om 

de klimaatveranderingen heen. Deze 
worden langzaam maar zeker steeds 
duidelijker, met waarneembare 
invloeden op de verschillende 
seizoenen. Hoewel we dit niet altijd 
tot ons laten doordringen is er in de 
media toch geleidelijk een andere 
benadering te bespeuren. Sinds 
enkele jaren wordt meer gesproken 
over moeder aarde, de planeet, de 
levensbron, waar we hoe dan ook 
afhankelijk van zijn. Hierbij wordt ook 
steeds vaker de vraag gesteld of onze 
aarde het nog wel aan kan. Zeker 
als we denken aan de toenemende 
bevolkingsdruk, het ongebreidelde 
gebruik van grondstoffen, het 
kappen van tropische regenwouden, 
de massale productie van ons 
afval, enzovoort. We zullen moeten 
beseffen dat we maar één aarde 
hebben en dat er geen andere voor 
ons beschikbaar is.

Wat opvalt is dat het onbeperkt 
vertrouwen in de techniek tanende 
is. In tegenstelling tot vroegere 
jaren wordt de opmerking dat de 
techniek alles wel zal oplossen 
steeds minder vaak gehoord. Al in 
1972 werd er in het rapport van de 
Club van Rome gewaarschuwd dat 
er voor ons mensen een grens zit 
aan onze manier van omgaan met 
de natuur en het opsouperen van 
de grondstoffen. Als mensen zijn we 
maar een bescheiden onderdeel van 
de totale natuur. Maar we gedragen 
ons als heer en meester met veel te 
weinig oog voor de ons omringende 
natuur en de dierenwereld. We zijn 
nog steeds bezig met het uitkleden 

van onze planeet. Geen mooi 
vooruitzicht voor de generaties 
die na ons komen en waarvoor we 
toch de volle verantwoordelijkheid 
dragen.
Gelukkig dringt ook in de politiek 
langzaam het besef door dat het niet 
op dezelfde manier door kan gaan. 
De stikstof- en de CO2-discussie is 
hiervan een duidelijk voorbeeld.
Het is een mondiaal probleem 
geworden. We kunnen dit niet meer 
ontkennen. 

Misschien kunnen de IJsheiligen ons 
nog eens opnieuw aan het denken 
zetten.

Samenleving
DOOR 

VINCENT KIRKELS

IJsheiligen 
De maand mei is traditioneel de maand van de feestdagen van de drie IJsheiligen: de Heilige 
Pancratius op 12 mei, Sint Servatius op 13 mei en op 14 mei Sint Bonifacius. Al eeuwen lang geldt 
volgens de traditie dat na deze feestdagen het gevaar voor nachtvorst voorbij is. Vandaar de 
naam IJsheiligen, maar de heiligen zelf hebben er eigenlijk niets mee van doen. Omdat het gaat 
om de feestdagen halverwege de maand mei, hebben ze vanaf de Middeleeuwen de benaming 
van IJsheiligen gekregen. Pancratius leefde op het einde van de derde eeuw evenals Bonifacius. 
Servatius was in de vierde eeuw de eerste bisschop van Maastricht. In sommige gebieden maakten 
ook de Heilige Mamertus (11 mei) en de Heilige Sophia van Rome (15 mei) deel uit van de IJsheiligen. 

Tot verbazing van veel mensen 

in Nederland was er tot in mei 

nog vorst aan de grond. Voor 

boeren is dit een verschrikking 

voor hun gewassen. In april is 

het niet meer zo gebruikelijk 

dat er nachtvorst optreedt. Toch 

ligt de datum van de laatste 

kans op vorst pas in deze maand 

met de IJsheiligen. Deze dagen 

zijn vernoemd naar katholieke 

heiligen van wie de naamdagen 

vallen op de dagen van 11 tot en 

met 15 mei.
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Eind vorig jaar belandt hij met 
covid 19 op de intensive care. Aan 
de beademingsmachine en in een 
kunstmatig coma, en dus niet 
aanspreekbaar. Ik krijg de vraag om 
contact te zoeken met zijn vrouw die 
het behoorlijk moeilijk heeft met de 
situatie. Ze is erg geëmotioneerd. Ze 
deelt in tranen haar angst met me 
dat haar man het niet zal redden en 
dat ze afscheid zal moeten nemen. 

Nu al een paar dagen leeft ze samen 
met haar enige zoon tussen hoop 
en vrees. Welke kant zal het opgaan? 
Mogen ze hopen op een wonder, 
dat het tóch nog goed zal komen…? 
Niemand op de IC die uitsluitsel kan 
geven. Ze begrijpt het maar het maakt 
haar niet minder radeloos. Voor de 
liefde heeft ze zoveel jaar geleden haar 
vaderland verlaten om in Nederland 
te gaan wonen. Hier heeft ze het 
geluk gevonden en hebben ze samen 
tot hun grote vreugde nog een zoon 
gekregen. Lange tijd zag het er naar 
uit dat hun huwelijk kinderloos zou 
blijven. De band tussen vader en de 
inmiddels volwassen zoon was altijd 
bijzonder sterk. Daar getuigen ook de 
familiefoto’s van op de IC-kamer. Die 
zoon bindt haar aan dit land, anders 
zou ze misschien wel teruggaan naar 
haar eigen familie ginds, mocht het 
onverhoopt verkeerd aflopen. In een 
flits denk ik bij haar verhaal aan het 
bijbelboek Ruth. Allerlei gedachten 
spoken door haar hoofd, inclusief het 
slechtst denkbare scenario. Probeer in 
zo’n situatie van een rollercoaster het 
hoofd ook maar eens koel te houden…

Vervolg
Het blijft niet bij die eerste ontmoeting 
op de IC. Ze geeft aan dat het haar 
góed doet om te kunnen vertellen wat 
ze allemaal doormaakt en wil graag 
contact met me houden. Er volgen 
in de periode daarna nog enkele 
gesprekken, ook met de zoon die me 
laat weten dat zijn moeder blij is met 
de ondersteuning die haar op deze 

manier geboden wordt. En met zijn 
vader... komt het eveneens tot contact, 
nog wel vóór Kerstmis. Hij heeft toch 
maar mooi de bocht genomen en 
eenmaal van de beademing af en 
ontwaakt uit het kunstmatige coma 
maakt hij goede vorderingen. Er gloort 
steeds meer hoop! Ik word volop 
deelgenoot gemaakt van de groeiende 
blijdschap bij moeder en zoon. Na 
een periode van zo’n twee maanden 
mag hij de IC verlaten om verder te 
herstellen op de verpleegafdeling 
en bij de revalidatie. Ook daar blijf ik 
hem bezoeken en betitel het maar 
als ‘stalken’ omdat ik al gauw merk 
dat humor hem zo goed doet in het 
omgaan met de situatie. Hij kan er wel 
om lachen. Psychiater Viktor Frankl, 
holocaust-overlevende schreef in 
zijn boek ‘De zin van het bestaan’ over 
de kracht van humor in moeilijke 
omstandigheden. We hebben goede 
gesprekken met elkaar, niet van enige 
luchtigheid gespeend, en bij elke 
ontmoeting verschijnt er weer een 
royale glimlach op zijn gezicht als 
hij me op de afdeling -ondanks het 
mondkapje- direct herkent. 

Weerzien
Dan is het bijna Pasen. Loop ik weer 

eens op de IC, roept er ineens iemand: 
‘Hé, Harry!’ Ik draai me om en zie 
meteen wie het is. Een verrassing! 
Hij moet weer eens in het ziekenhuis 
zijn en is even op de IC om er nog 
eens zijn gezicht te laten zien. Vól 
trots vertelt hij me dat ie nu alleen 
gekomen is, helemaal op eigen kracht 
‘Goed, hè?’ Hij is nu al zo’n twee weken 
uit het ziekenhuis om thuis verder 
te herstellen en het gaat stapje voor 
stapje de goede kant uit. Maar hij is 
er nog niet en dat beseft hij ook wel. 
Is hij ook niet van heel ver gekomen? 
Daar op de gang van de IC ontmoet ik 
zowaar een overlever. Iemand die het 
dus wèl gered heeft. Zeg ik zomaar 
tegen hem: ‘Kees, voor mij ben jij 
een Paasmens, omdat je opgestaan 
bent uit een situatie van angstige 
hopeloosheid en omdat je het leven 
hervonden hebt...!’ Er verschijnt een 
royale glimlach op zijn gezicht en hij 
reageert met de woorden: ‘Laatst heb 
ik mezelf ‘Kees 2.0’ genoemd...’ Dat 
vond ik zó mooi gezegd. Hij gelooft in 
het leven en in de veerkracht van het 
leven. Met nu weer een hele toekomst 
vóór zich…

Harry Tacken is geestelijk verzorger Jeroen 
Bosch Ziekenhuis in Den Bosch 

DOOR
HARRY TACKENPaasmens

Inspiratie
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Een kastje op de televisie
Halverwege de jaren zestig liep ik met 
mijn vader mee naar de zaak voor 
huishoudelijke apparaten in de buurt 
waar wij woonden. Wij gingen een 
klein kastje halen voor bij de tv. Met 
de sprieten van de antenne op de 
zwart-wit televisie in de juiste stand 
gezet, voltrok zich thuis vervolgens 
het wonder: de nieuwe zender had 
nu ook toegang tot onze huiskamer. 
Naast Nederland 1 was er ook 
Nederland 2! De grote buitenwereld 
was weer een stukje zichtbaarder in 
onze huiskamer. 
 
Bedreiging van de goede smaak
Het waren de jaren van mijn jeugd, 
de jaren zestig en zeventig waarin 
de Nederlandse televisiecultuur 
zich ontwikkelde. Herinneringen 
aan die tijd associeer ik vaak met 
televisieprogramma’s van toen: van 
Rikkie en Slingertje naar Swiebertje, 
van Floris en Zeskamp naar Toppop 
en Hadimassa. In dit Nederlandse 
omroepbestel was er geen plaats 
voor commerciële televisie. Daar zat 
een idee achter. Maatschappelijke 
pluriformiteit kon alleen gestalte 
krijgen zonder winstoogmerk. 
Commerciële televisie werd gezien 
als bedreiging van kwaliteit en 
goede smaak. Het televisielandschap 
veranderde eind jaren tachtig 
met de komst van zenders als RTL 
en SBS 6. De opkomst van het 
internet versnelde dat proces van 
commercialisering. Halverwege de 
jaren tien was het dochter Naomi 
die er ervaring mee had en het 
onze huiskamer binnenbracht. ‘Is 
wel iets voor jou, pap.’ Ik heb het 
over ‘streamen’ van films, series en 
documentaires zoals dat bij Netflix 
kan via de smart-tv. 

Creatieve verbeelding
Ze had gelijk, het is wel iets voor 

mij, hoewel ik geen ‘comakijker’ 
of ‘bingewatcher’ ben. Het is niet 
alles goud wat er blinkt, maar het 
is ook niet alles onzin wat er klinkt. 
Filmmakers helpen ons om de wereld 
waarin we leven te duiden en dat 
kan niet altijd met een historische 
documentaire; dat vraagt immers 
een zekere distantie in tijd tot 
gebeurtenissen. Mede door het 
Netflix-aanbod dat ik vooral in 
coronatijd zag, ben ik me er bewust 
van geworden dat je via verbeelding 
de wereld van nú ook beter leert 
begrijpen. 
De serie House of Cards bijvoorbeeld 
gaat over de morele teloorgang 
van de mens en politicus Frank 
Underwood, die álles op alles zet om 
president van de Verenigde Staten te 
worden. Het is het verhaal van een 
gewiekste én aimabele afgevaardigde 
die met iedereen gemakkelijk contact 
maakt. Uiteindelijk blijkt dat ieder 
menselijk contact, hoe intiem ook, 
voor Frank een doel dient en vroeg of 
laat politieke handelswaar wordt. 
The new Pope, de tweede serie van de 
Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino 
uit 2020 gaat over de mores van 
de bewoners van het Vaticaan en 
opvolger van de ‘The Young Pope’ 
2016 met Jude Law in de hoofdrol. Ik 
weet niet of het Vaticaan gereageerd 
heeft op de serie; ze zullen daar niet 
blij geweest zijn met Sorrentino’s 
kleurrijke en plastisch gefilmde epos. 
De kerkvorsten met hun hofhouding 
komen er niet goed vanaf als mannen 
gedreven door lust, macht en 
hebzucht. 
De verhaallijnen in de twee series zijn 
complex maar ondergeschikt aan het 
visuele spektakel. Sorrentino toont 
ons zowel verstilling als schoonheid, 
humor en ontroering, provocatie 
en bombast en tal van verwijzingen 
naar zowel de actualiteit als de 
kerkelijke traditie. Hij overdrijft en 

provoceert - zeker - maar uiteindelijk 
schildert hij zijn karakters ook in hun 
wankelmoedigheid en menselijkheid.
De kracht van ‘House of Cards’ schuilt 
er niet in dat ze een ‘foto’ bevat van 
de gewoontes en de mores van de 
Amerikaanse politiek, maar een 
indringende verbeelding biedt van 
wat macht met mensen kan doen. De 
serie liep nog toen Donald Trump in 
2016 de nieuwe president werd en 
zijn presidentschap leek gaandeweg 
de verbeelding van House of Cards te 
tarten.

Wellicht tot verdriet van een deel 
van de oudere generatie lijkt het 
op culturele verheffing gebaseerde 
omroepstelsel verleden tijd. 
Desalniettemin…wie moeite doet 
om de goede aangrijpingspunten 
te vinden, kan zich ook nu ook 
optrekken aan de nieuwe podia van 
beeldcultuur die de smart-tv ons 
biedt.

De nieuwe beeldcultuurDe nieuwe beeldcultuur
Van omroep naar Netflix

DOOR 
ROB VAN DER ZWAN

Samenleving
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Ik noem eerst een paar woorden van 
Jezus, die bij Mattheus in de Bergrede 
staan:
“Niemand is bij machte twee heren te 
dienen; want of hij zal de ene haten en 
de andere liefhebben, of aan de ene 
zich hechten en de andere minachten; 
ge zijt niet bij machte
God te dienen én Mammon!” 
(Naardense Bijbel) 
In onze wereld draait vrijwel alles 
om geld en economie. Begrippen 
waarvoor Jezus de godennaam voor 
geld en bezit gebruikt die in zijn 
kringen in zwang was: Mammon. In 
de oudheid kregen de natuur- en 
cultuurkrachten een naam met een 
heiligdom en rituelen, zodat mensen 
zich persoonlijk tot hen konden 
richten. In Tenach (Oude Testament) 
spelen die ook een rol. 
In de antieke wereld was Hermes, 
de zoon van oppergod Zeus, de 
personificatie van de handel, onze 
economie dus. Hij heet ook de bode 
der goden en de god der dieven. 
En zo ontvreemdt in onze tijd de 
economie veel wat aan anderen 
behoort. Wij hebben die vroegere 
godenmachten wel hun namen 
ontnomen, maar ze zetten hun 
gevaarlijke werk anoniem voort. Zo 
moet je ook de verhalen in de Bijbel 
lezen: vanuit een besef dat ongeziene 
en naamloze krachten ons leven 
bepalen. 

‘Macht perverteert’
Maar zijn we ons daarvan bewust? 
Wie beseft werkelijk de betekenis 
van dat eerste vers uit psalm 82: ‘God 
staat geposteerd in de samenkomst 

van de Goden, in de kring van goden 
oefent hij recht.’ In dit ene vers staat 
mijns inziens de samenvatting 
van heel het Oude Testament, net 
als die uitdrukking van “God en 
mammon” staat voor het Nieuwe 
Testament. Er zijn machten die wat 
recht is krom maken en dus het leven 
verzieken. Wij worden door anti-
humane machten beheerst. Ik noem 
de eerste, de klimaatverandering, 
waarvan de gevolgen steeds meer 
zichtbaar worden: ‘door onze zeer 
grote schuld’. Als dit de erfenis is die 
we onze kinderen willen nalaten, 
dan zouden ze die moeten weigeren. 
Maar ook de tweede, de groeiende 
tweespalt tussen rijk en arm, is een 
ramp. Als 1% van de superrijken net 
zoveel bezit als 50% van de armsten, 
dan blijft onrecht in het leven 
ingeweven, of zoals de vroegere 
Groninger bisschop Möller zei: ‘Macht 
perverteert!’ 

En dat is dus het bijzondere van 
die twee teksten die ik noemde: 
tegenover die machten van de goden 
in psalm 82 en de Mammon-macht 
in de Bergrede staat ‘God’ genoemd. 
Voor mij is Hij de personificatie van 
de tegenkracht tégen de machten, 
die de scheefheid die alom heerst 
récht zet, zoals psalm 82 zegt: ‘In de 
kring van goden oefent hij récht!’ 
Zo is Jezus van wie Paulus zegt dat 
hij het ‘Beeld van God’ is, ook die 
tegenkracht tégen de machten, 
omdat hij het opneemt voor hen die 
afgemat zijn, omdat zij als ‘schapen 
zonder herder’ zijn. Want de machten 
zijn meedogenloos. Het gaat dus 

om het ware herderschap. Die 
tegenkracht laat echte menselijkheid 
zien. In het voetspoor van Israel en 
Jezus ontwaakt de nieuwe mens.

Hoogleraar Rochus Zuurmond schrijft 
in zijn boek ‘God en de moraal’ uit 
2018, dat van de Tien Geboden 
de beginzin het belangrijkste is: 
‘Ik, JHWH heb jullie uitgeleid uit 
het diensthuis Egypte. Je zult geen 
andere goden voor mijn aangezicht 
hebben.’ 
De centrale vraag wordt steeds 
gesteld: wie heeft het in de wereld 
nu eigenlijk voor het zeggen? De 
goden van onze wereld? Die hebben 
opwarming, armoede en virussen 
gebracht. 
Het wordt tijd dat we ons 
vastklemmen aan de tegenkracht 
die in dienst staat van de humaniteit, 
zo prachtig verwoord door Huub 
Oosterhuis: 
 

“Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.

De stok die ons regeert
de dood zal zijn gekeerd,

wij zullen mensen zijn” 

Om die humaniteit gaat het: eindelijk 
mens te zijn.

Chris Mondt is oud-predikant van de PKN. 
Hij was vanaf 1972 werkzaam in Eindhoven, 

richtte daar het ‘Jongeren Leerhuis’ op en 
ging in de St. Catharinakerk vaak voor in 

oecumenische vieringen. 

Oud-predikant Chris Mondt is ‘ondanks veel reserves’ met overtuiging in kerk en theologie 
bezig gebleven. Hij leeft met de kernvragen van onze tijd. Daarbij is hem een centraal bijbels 
thema van 'de nieuwe mens' steeds duidelijker geworden. 

God
als bevrijdende tegenkracht

DOOR 
CHRIS MONDTBijbel als inspiratiebron
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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. 

Sinds 1 mei kun je de wandelroute ‘Ons 
Kloosterpad’ lopen. De route van 330 km gaat 
langs bestaande en voormalige kloosters in 
Brabant. Vijftien etappes van gemiddeld 25 km. 
voeren de wandelaars door het Brabantse 
landschap langs 50 kloosters die belangrijk zijn of 
zijn geweest in de geschiedenis van het Brabantse 
kloosterleven.
Het pad is geopend door zuster Angela 
Holleboom, abdis van de Clarissen in Megen. 
Zij overhandigde het Bindboek, dat behoort 
bij ons kloosterpad, aan mevrouw Ina Adema, 
Commissaris van de Koning in Brabant. Eerder 
die dag liepen mevrouw Adema, mevrouw Buijs, 
burgemeester van Oss en zuster Johanna van de 
Clarissen al een deel van het pad.
www.brabantskloosterleven.nl

25 mei 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. https://www.ru.nl/
radboudreflects/ 25 mei 20:00 - 21:30 uur.

26 mei Tentoonstelling 'Brueghel en tijdgenoten: kunst 
als verborgen verzet?' in Museum Bonnefanten 
Maastricht
De tentoonstelling Brueghel en tijdgenoten: kunst als verborgen 
verzet?  Geeft de mogelijkheid om verhalen te ontdekken 
in de oude kunst. Startpunt is de Kruisdraging van Pieter 
Brueghel de Jonge (II). 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 het 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. Tot en met 3 juli.

23 juni Klooster Sion Diepenveen Benedictijns 
leiderschap: leiding geven aan je leven
De leefregel van Benedictus is onlosmakelijk verbonden 
met Nieuw Sion: de monniken hebben volgens deze 
regel gebeden, gewerkt en geleefd. De leefregel biedt 
inspiratie en handvatten om stil te staan bij persoonlijk 
leiderschap. Iedereen die eens stil wil staan bij het 
leidinggeven aan zijn/haar persoonlijk leven kan zich 
aanmelden. Als je hebt deelgenomen heb je zicht 
gekregen op de kenmerken van Benedictijns Leiderschap 
en heb je handreikingen ontvangen voor persoonlijk 
leiderschap. En niet te vergeten: een dag beleefd binnen 
ons bijzondere klooster. Kijk op NieuwSion.nl voor het 
hele programma. Van 09.30 tot ca. 17.00 uur. 
Kosten: € 95,00 De groepsgrootte is maximaal 10 
deelnemers. Wees er dus snel bij want vol is vol. 
Aanmelden via de website. 

UDEN Museum Krona: 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 https://www.
museumkrona.nl 
In De Roerom van juni meer over Chagall en 
deze tentoonstelling. 

Sinds kort beschikt de Konferentie 
Nederlandse Religieuzen (KNR) over 
een mooie website www.knr.nl 
U vindt er informatie over religieus 
leven en werk, gebed, roeping 
maar ook kunnen geïnteresseerden 
kennis maken met het kloosterleven 
in Nederland.

'De wandeling', Chagall 1917, 
op Wit-Russische postzegel
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DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

Het wonder van betekenis
Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren - 
Marc van Dijk 

“Denken kun je niet uitbesteden,” zelfs 
niet aan Paul van Tongeren. Het was 
een uitspraak van Daan Rovers, toen 
zij haar rol als Denker des Vaderlands 
overdroeg aan Van Tongeren. Toch 
weet Marc van Dijk in ‘Het wonder 
van betekenis’ te achterhalen hoe Van 
Tongeren na-denkt over de dingen. 
Want dat is in diens ogen precies de 
taak van de filosofie: afstand nemen 
en houden, geen snelle opinies 
geven. Het boek is de neerslag van 
tweegesprekken tussen Van Dijk 
en Van Tongeren, in augustus 2020 
op Kreta, waar de filosoof een cursus gaf over geluk bij 
Aristoteles.

Journalist en filosoof Marc van Dijk ontlokt met zijn 
vragen steeds weer nieuwe gedachtestromen aan zijn 
gesprekspartner. ‘Vaak legt hij in zijn antwoord een 
weg af van antieke filosofen via christelijke denkers en 
de verlichting naar onze eigen tijd, met Nietzsche als 
sleutelfiguur. En altijd is die redenering te volgen, ook voor 
niet-filosofen.’ 
Het boek beschrijft negen dagen in even zo veel 
hoofdstukken, die telkens met een citaat van een filosoof 
beginnen. De idyllische omgeving of een forse wandeling 
door een kloof vormt het kader waarmee de gesprekken 
worden ingekleurd, wat het lezen prettig maakt. De 
meeste dialogen vinden ’s avonds plaats. Met omtrekkende 
beweging maar toch ook doelgericht formuleert Van 
Tongeren zijn antwoorden. 

Wonder van betekenis
Natuurlijk is het eerste onderwerp ‘wonder van 
betekenis’. De werkelijkheid is geen verzameling van 
wetenschappelijk vast te stellen feiten. Alles doet zich 
schijnbaar objectief aan ons voor. Maar wat we zien, wordt 
subjectief ervaren en steeds anders beleefd en benoemd. 
Het krijgt pas betekenis door onze unieke ‘logos’, waarmee 
we de feiten interpreteren en - een nooit definitieve - 
betekenis geven. Dat is het wonderlijke van de mens. 
Menselijk bestaan is altijd betekenis-verstaan. Filosofie gaat 
over betekenissen waarmee we elkaar moeten begrijpen.
 
Het filosofisch reisverslag eindigt verrassend persoonlijk. 
Van Tongeren, oud-seminarist en ook theoloog, vertelt 
hoe in zijn gezin ethiek tot praktijk werd: ze namen een 
vluchteling op in huis. Hij vertelt hoe - in moeilijke situaties 
- ‘levenskunst’ en ‘deugdethiek’ in de levens van zijn vrouw 
en kinderen gestalte hebben gekregen. Precies de twee 
onderwerpen die hem na aan het filosofische hart liggen. 

Het wonder van betekenis. 
Op zoek naar geluk en wijsheid met Paul van Tongeren. 
Marc van Dijk | Uitgeverij Boom | 160 blz. | € 15,- 
ISBN 978 90 2443 622 4

Zorgen over de jeugdzorg – René Peters 

Hoe kom je erachter wat er in dit 
land allemaal mis is in de jeugdzorg? 
Problemen zijn er te over. Wie ermee 
te maken heeft, weet hoe gemeenten 
worstelen met het organiseren van 
de jeugdzorg. Oud wethouder en 
CDA-Tweede Kamerlid René Peters is 
in gesprek gegaan met professionals, 
bestuurders, ervaringsdeskundigen 
en verwerkte de gesprekken in een 
handzaam boekje en tot dertig podcasts 
die na een klik op de QR-code te 
beluisteren zijn. Minister Hugo de Jonge 
ontving het eerste exemplaar. 

Sinds de zorg in 2015 naar de gemeenten is overgeheveld, 
lijkt er gebrek aan visie, geld en vooral aan coördinatie. Er 
zijn lange wachtlijsten, er is een teveel aan bureaucratie 
en een gebrek aan deskundige hulpverleners. Intussen 
wachten radeloze ouders en kwetsbare jongeren op hulp. 
Die willen geen ‘zorgregisseur’, maar een geschoolde en 
direct beschikbare hulpverlener. René Peters komt in alle 
hoeken en gaten van de samenleving. Zo hoort en leest hij 
van alles over het brede sociaal domein van de Jeugdzorg. 
Problemen worden in zijn ogen vaak niet opgelost, maar 
doorgeschoven als een hete aardappel. 

Dit boekje is een quick scan van de problemen, gezien 
door de ogen en met de ervaringen van mensen die met 
jeugdzorg te maken hebben. Ze zien dat commerciële 
aanbieders ‘oplossingen’ verkopen en dus problemen 
zoeken. Er wordt vaak te veel geld uitgegeven aan ‘lichte’ 
problemen, waarbij de vraag het aanbod creëert. 
Na elk hoofdstukje van twee à drie pagina’s worden de 
conclusies duidelijk opgesomd. We zien daarin een rode 
draad: de financiering komt uit allerlei ‘potjes’ en tussen de 
ambtelijke diensten staan allemaal schotten. Het zicht op 
gezinsproblematiek blijft daardoor gefragmenteerd en de 
hulp te traag of inefficiënt. De problemen in de jeugdzorg 
zijn ook niet duidelijk gedefinieerd: ‘Wie niet weet wat hij 
wil, is vaak niet blij met wat hij krijgt.’ De gemeentes moeten 
een duidelijke visie ontwikkelen en aan de wijkteams -zorg 
dat die terugkomen! - een duidelijk werkkader bieden. 
Enkele opvallende uitspraken: ‘Stop met het schrijven van 
onhaalbare kerstwensen!’ De vindplaats van het probleem is 
de werkplaats van de oplossing.’ 
Ook bisschop Gerard de Korte doet nog een ‘politieke’ duit 
in het zakje: “Waar liberalen spreken van individualisme, 
spreken wij van personalisme. Ieder mens is uniek. (…) Veel 
mensen missen bestaanszekerheid, en het doorgeslagen 
individualisme zorgt ervoor dat gemeenschapszin wordt 
ondermijnd. Het is deels aan de politiek om daar iets aan 
te doen.’ Kortom: een verhelderend en praktisch boekje, 
waarmee alle betrokkenen aan de slag kunnen.

Zorgen over de jeugdzorg. 
René Peters in gesprek met ervaringsdeskundigen, 
wetenschappers, bestuurders en professionals. 
Berne Media 2021 | 120 blz. | € 12,50 | ISBN 978 90 8972 418 2 
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Op 23 mei is het Pinksteren. Waar 
dat feest van de Geest om draait, 
is voor velen een raadsel omdat 
over de Geest vaak gesproken 
wordt in versteende formules, die 
aan geloofwaardigheid hebben 
ingeboet. Op zoek naar beter ga 
ik te rade bij de wereldberoemde 
theoloog Hans Küng, die op 6 april 
is overleden, 93 jaar oud.

Waar de Geest voor staat
Als theologiestudent in Nijmegen 
heb ik in 1967 bij Piet Schoonenberg 
een tentamen afgelegd over De Kerk, 
een toen net verschenen boek van 
Küng, 611 pagina’s dik. Er staan frisse 
beschouwingen in over de heilige 
Geest, vooral vanuit brieven van 
Paulus die tot de oudste laag van het 
Nieuwe Testament behoren. De Geest 
is werkzaam in heel het volk van God 
en woont in elk individu. Het is een 
bezielende en bevrijdende kracht, die 
de dynamiek erin weet te houden en 
Jezus’ volgelingen aanvuurt om diens 
werk voort te zetten.

Toch valt de Geest niet samen met 
de kerk. De Geest doordesemt alle 
christelijke kerken en is creatief aan 
het werk in niet-christelijke religies 
en in alle mensen van goede wil: 
jongeren en senioren, vrouwen en 
mannen, witte en gekleurde mensen. 
De Geest was er al vanaf het begin 
van de schepping en heeft heel de 
geschiedenis van het volk Israël op 
gang gehouden, tot op de dag van 
vandaag.

Charisma’s
Küng besteedt veel aandacht 
aan Paulus’ opvattingen over 
charisma’s. Dat zijn ‘genadegaven’, 
die iedere gelovige gratis en voor 
niets geschonken krijgt. Er zijn 
veel verschillende charisma’s. Het 
gaat daarbij niet om spectaculaire 
kunstjes, maar om alledaagse 
activiteiten die bijdragen aan de 
opbouw van de gemeenschap, 

zoals elkaar troosten en vermanen, 
onderricht geven, je wijden aan 
wetenschap, vertrouwen op God, 
dienstbaar zijn aan anderen en 
leiding geven. Niemand heeft al 
die gaven in huis. Het is volgens 
Küng een waanidee dat de Geest 
alleen werkzaam zou zijn in gewijde 
ambtsdragers. De Geest bezielt 
iedereen die daarvoor open staat. De 
verschillende geestesgaven dragen 
bij aan het welzijn van allen en 
worden bij elkaar gehouden door de 
onderlinge liefde. Met elkaar zijn we 
er voor elkaar.

Elke tijd vraagt om andere charisma’s. 
De Geest is niet alleen aanwezig in de 
beginjaren van de Jezusbeweging, 
maar evengoed in de verwarrende 
omstandigheden waarin wij nu 
wereldwijd verkeren. In de wereld 
van nu zet de Geest ons ertoe aan om 
kwetsbaar én weerbaar te zijn, om 
flexibel en integer te zijn, waarachtig, 
barmhartig en verdraagzaam en om 
ruim baan te geven aan diversiteit en 
veelkleurigheid.

Küngs charisma’s
Küng was rijk gezegend met 
genadegaven. Hij was een 
charismatisch begaafde theoloog, 

die tal van boeken schreef, in een 
heldere stijl, met een open oog voor 
de tekenen des tijds. Hij startte met 
een proefschrift, waarin hij oude 
tegenstellingen tussen protestanten 
en katholieken wist te overbruggen. 
Van 1960 -1996 was hij hoogleraar 
in Tübingen en van 1954 tot zijn 
dood was en bleef hij priester Gods. 
Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) fungeerde hij – zo jong 
als hij was – als theologisch adviseur 
van kardinaal Frings uit Keulen. Ook 
zijn leeftijdgenoot Joseph Ratzinger, 
die toen nog progressief was, was 
als expert betrokken bij dat concilie, 
evenals ‘onze’ Edward Schillebeeckx. 

In 1979 ontnam Johannes Paulus II 
Küng de bevoegdheid om te doceren 
aan een katholieke theologische 
faculteit. Dit vanwege zijn kritische 
kanttekeningen bij de pauselijke 
onfeilbaarheid. Gelukkig kon hij 
binnen de universiteit van Tübingen 
blijven doceren aan een door 
hem zelf opgericht oecumenisch 
instituut. In 1990 lanceerde hij het 
project Weltethos, dat zich richt op 
onderzoek naar gemeenschappelijke 
overtuigingen en waarden binnen de 
grote wereldreligies. 

Gebed
Zelf blijf ik Küng dankbaar voor de 
wijze waarop hij het theologische 
onderzoeksveld steeds verder heeft 
verbreed. Velen kunnen verder 
werken in zijn spoor, mede ten 
dienste van een betere kerk in een 
betere wereld. Moge Hans Küng nu 
voorgoed geborgen zijn bij God, 
die hij zag als de Onbevattelijke, die 
alles omvat en alles doordringt. In 
een gebed tot God keek hij vooruit 
naar zijn naderende dood: ‘Ik leg de 
toekomst vol vertrouwen in jouw 
handen. Alles wat mij nog te wachten 
staat, laat ik aan jou over, want jij 
bent het begin van elk begin, het 
einde van elk einde, en het doel van 
alle doelen.’

DOOR
WIM WEREN

Bijbel als inspiratiebron

Hans Küng 
over de kracht van de Heilige Geest
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Kerken aan het werk 

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

17 April was een dag met een gouden randje voor de Parochie De Heilige Drie-eenheid Nieuwegein, 
IJsselstein en omgeving.
Op die dag werd hun parochieblad Bijeen uitgeroepen tot kerkblad van het jaar 2021 in de Week van het 
Kerkblad van 12 t/m 17 april. De jury, bestaande uit Almatine Leene, Hendro Munsterman en Marcel Holl 
kreeg 39 inzendingen uit het hele land en koos voor Bijeen omdat het blad op een zeer toegankelijke 
manier in tekst en foto’s voor hoop en verbinding zorgt. Juist in tijden van afstand en somberheid. 
De winnaar werd bekend gemaakt aan het einde van de kerkbladenochtend, waaraan ruim 250 
belangstellenden deelnamen via een live verbinding. 
‘Bijeen verbindt alle generaties op een toegankelijke manier zowel binnen de kerk als buiten in de 
dorpen…’aldus de jury. https://portal.dezaligezalm.nl/read/183/7379

SAMEN en PROEF! 
Het kerkblad SAMEN van de protestantse gemeente Veldhoven veroverde de tweede plaats met de 
vakantiespecial van vorig jaar. Deze gemeente besloot een extra zomernummer uit te brengen, om 
op die manier de thuisblijvende lezers een hart onder de riem te steken. De protestantse gemeente 
Voorburg werd derde met het kerkblad PROEF! Ook dit blad geeft op een creatieve manier invulling 
aan hoopvolle verhalen. Op een uitnodigende manier belicht het blad wat er wél kan in deze tijd, 
in en om de kerk, in het dorp en de wereld. De jury was ook gecharmeerd van een originele, typisch 
protestantse rubriek: het Pepermuntje, waarin een gemeentelid zich laat kennen. https://portal.
dezaligezalm.nl/read/515/7488

Mei, maand van Maria en van hoop 
In deze coronatijd, die voor velen zo duister lijkt, groeit het verlangen naar lichtpuntjes en hoopvolle tekens. Geen 
wonder dat vooral in mei de Mariakapelletjes druk bezocht worden. 
Pastoor Marc Massaer geeft in de R.K. Parochie H. Norbertus Diessen in de Norbertusbode een hoopvol teken: 
‘Maria is laagdrempelig; ze staat dicht bij God en bij de mensen. Je kunt altijd bij haar terecht. Bij Maria je zorgen 
neerleggen in gebed, een kaarsje aansteken, een bloemetje brengen, het helpt je hart te verlichten… Overal waar Maria 
verschenen is, heeft ze gevraagd dagelijks de rozenkrans te bidden. Het rozenkransgebed is een van mijn favoriete 
gebeden. Het geeft rust, bescherming, kracht en zegen. Tijdens het bidden van de rozenkrans, kun je verschillende 
intenties aanbevelen: voor zieken en overledenen, voor wijsheid om de juiste keuzes te maken. Je denkt ook na over 
Jezus en Maria (de geheimen van de rozenkrans). Het is onze hoop en verlangen dat we in vrede met God en met elkaar 
kunnen leven. Daarvoor hebben we Maria nodig, want zij is de kortste weg naar Jezus.

Het volgende bericht is van een heel andere orde, maar kan een hoopvol teken worden. In Parochienieuws 
De Vlaspit van de H. Hartparochie Oss is de parochie aan zet. ‘Nadat de bijeenkomst was geopend met 
het bidden van de vespers van de dag werd door een bestuurslid een uitgebreide toelichting gegeven over de 
zaken zoals deze er nu voorstaan. Uitgangspunt is, dat de H. Hartkerk niet wordt gesloten. De H. Hartparochie 
is momenteel wel onderdeel van een niet gefuseerde parochie maar vormt samen met de vijf Maasdorpen het 
Unibestuur H. Benedictus. Per 1 januari 2021 heeft dit Uniebestuur een nieuwe pastoor: pastoor René Aarden…
De pastorie en het parochiecentrum zullen niet leeg komen te staan. Het parochiecentrum blijft beschikbaar voor 
de parochie… Het 100-jarig bestaan van de H. Hartkerk zal nog worden gevierd… Duidelijk werd uitgesproken 
dat we samen aan de toekomst moeten bouwen.’ Dan de schouders eronder en samen aan de slag om zo 
samen een hoopvol teken te zijn.
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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

Paus Franciscus verscherpt zijn koers tegen corruptie 
Medewerkers van het Vaticaan mogen geen giften meer 
aannemen die meer waard zijn dan 40 euro, zo heeft Paus 
Franciscus verklaard. Ook moeten kardinalen en managers 
kunnen aantonen dat ze niet worden verdacht van zaken als 
deelname aan een criminele organisatie, corruptie, witwassen, 
belastingontduiking of belastingontwijking. Ook mogen ze 
geen geld investeren in bedrijven die de katholieke sociale leer 
schenden.
De 84-jarige paus had eerder al stappen genomen tegen 
financiële misstanden en corruptie. Bijna een jaar geleden kwam 
hij met strengere regels voor aanbestedingen door het Vaticaan. 
Bovendien verplichtte Franciscus zijn bestuur om zuinig en 
transparant te zijn bij de aanschaf van goederen. Het Vaticaan 
heeft de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met 
beschuldigingen van fraude door hoogwaardigheidsbekleders 
en meldingen van ondoorzichtige vastgoedtransacties. 

Hoe homovriendelijk zijn de kerken in Europa? De 
regenboog-index laat het zien
De positie van homoseksuelen en transgenders is in de rooms-
katholieke kerk in Nederland slechter dan in veel andere 
Europese landen. Duitsland staat in Europa het meest open voor 
LHBTI+’ers. Dat blijkt uit de ranglijst van homovriendelijkheid 
van 46 katholieke, protestantse en oosters-orthodoxe kerken in 
33 Europese landen. De Protestantse Theologische Universiteit 
(PthU) publiceert deze eerste regenboog-index voor kerken als 
onderdeel van een groot onderzoek naar de ‘inclusiviteit’ van 
kerken. De Nederlandse katholieke kerk staat op plaats 30, in de 
onderste helft van de lijst. Frankrijk, Italië en België staan hoger en 
ook in de katholieke kerk in Ierland, Roemenië en Hongarije is de 
positie van LHBTI+’ers beter. Meer info: www.deroerom.nl 
(BRON: Trouw)

Aartsbisschop Eijk staakt oecumenische samenwerking in 
Amersfoort. 
Kardinaal Eijk heeft de meer dan 25 jarige samenwerking 
tussen katholieken en protestanten in een de Oecumenische 
Geloofsgemeenschap het Brandpunt in Amersfoort beëindigd. 
Pastor Josephine van Pampus mag op termijn niet meer aan 
vieringen meewerken, de financiering stopt. Roland Enthoven 
van het aartsbisdom bevestigt dat. En hij ontkent dat bezwaren 
tegen het oecumenische karakter van het Brandpunt tot de 
pijnlijke ingreep hebben geleid. Daar denkt Van Pampus anders 
over. Dat er te weinig geld en mensen zijn, is waar, maar “er had 
een andere keus moeten worden gemaakt: vóór oecumene. 
Dat is geen hobby van wat idealisten, maar het hart van de 
katholieke kerk. De parochie beschadigt zichzelf.” 

Verdeeldheid over communieweigering aan President 
Biden. 
In juni zal een deel van de Amerikaanse rooms-katholieke 
bisschoppen mogelijk besluiten om katholieke politici -lees: Joe 
Biden-uit te sluiten van communie-ontvangst zolang zij legale 
abortus steunen. De aartsbisschop kardinaal Wilton Gregory, 
van Washington, heeft laten weten dat Biden gewoon welkom 
blijft aan de tafel van de eucharistie. Volgens een opiniepeiling 
is meer dan tweederde van de katholieken in de Verenigde 
Staten ertegen om president Joe Biden de communie te 
ontzeggen, ondanks zijn standpunten over de abortuskwestie, 
het homohuwelijk en genderidentiteit. Rekening houdend met 
de partijvoorkeuren van katholieken in de VS, is 55 procent van 
de katholieke Republikeinen in de. Pew-enquête voorstander 
van communieweigering aan Biden. Slechts 11 procent van het 
Democratische electoraat is dezelfde mening toegedaan. 

Praktisch: 
Ga naar www.deroerom.nl, zoekmogelijkheid, rechtsonder op de

startpagina. Tik een trefwoord in en u ziet het betreffende bericht. 

Reageren: 
webredactie@deroerom.nl

Groene kerken? Potentie duurzame kerken vooral bij energie 
en grondgebruik
Protestantse gemeenten zijn flink bezig met vergroenen maar 
het kan beter. Dat blijkt uit onderzoek van de Christelijke 
Hogeschool Ede onder PKN-gemeenten in samenwerking met 
de Radboud Universiteit die eerder onderzoek deed onder 
parochies. In het algemeen zijn katholieke kerken tot nu toe 
meer dan protestanten bezig met groen grondgebruik. Denk aan 
(meditatieve) siertuinen, het groen verpachten van landerijen 
en extra groen op de begraafplaats. Protestantse gemeenten 
doen meer aan het zelf opwekken van groene energie door het 
plaatsen van zonnepanelen (ca 28 procent tegenover 10 procent 
bij katholieke parochies). www.deroerom.nl 

In Schalkwijk bij Culemborg heeft Barista ‘de Dominee’ de 
deuren geopend. Eigenaar Duurt Vonck is in het dagelijks leven 
theoloog / predikant en sinds dit voorjaar ook barista. Duurt: “De 
naam ‘de Dominee’ is natuurlijk een knipoog naar mijn werk als 
theoloog en vanwege het uitzicht op de mooie kerk op de Brink”. 
De eigenaar wil graag bijdragen aan gezelligheid in het dorp, en 
meer mensen uit de omgeving laten genieten van al het moois 
dat Schalkwijk te bieden heeft. Vonck heeft bewust gekozen 
om alleen eerlijke koffie te schenken. Deze koffie is zorgvuldig 
geselecteerd en de boeren krijgen een goede prijs voor de koffie. 
(BRON: Omroep Houten en AD)
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GERT BREMER KIJKT EN REGISTREERT; APRIL/MEI 
Spiritueel
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Verlies en verdriet 

Mei is de maand waarin de zon schijnt en de vogels fluiten. 
Maar ook een maand van verlies en verdriet. Een aantal weken geleden 
leek het alsof ik mijn vader op korte termijn zou verliezen. Gelukkig 
kunnen de artsen tegenwoordig veel en ziet het toekomstbeeld 
er inmiddels onzeker, maar niet zonder hoop uit. Ik ben door deze 
gebeurtenis veel gaan nadenken over verlies en verdriet. Want als je 
iemand kwijtraakt, hoe moet het dan beter worden? Je naaste komt 
toch (misschien) niet meer terug? Waar moet je je dan aan vasthouden?
Mei begint met de Dodenherdenking. En met Hemelvaart en 
Pinksteren gedenken we dat Jezus deze wereld verliet en wat dat voor 
zijn leerlingen betekende. Voor mij is het daarom niet alleen een mooie 
lentemaand, maar ook een maand van stilstaan bij afscheid. 

Als jongere heb ik nog niet zoveel verlies meegemaakt. De begrafenis 
van mijn oma, ik was nog maar acht jaar, zal ik nooit vergeten. Ook al 
kan ik me haar gezicht niet meer precies voor de geest halen. Voor het 
verlies maakt dat niet uit: ik kan er soms nog verdrietig om worden dat 
ik mijn oma op jonge leeftijd heb moeten missen 
Om mij heen zie ik wel dat mensen afscheid moeten nemen van een 
naaste. Een goede vriend, van wie beide ouders binnen een half jaar 
zijn overleden, vertelde me over zijn rouw en wat een bijzonder proces 
dat is. Het is niet dat het verdriet minder wordt en je kunt je verdriet 
ook niet uitzetten: het rouwproces bestaat uit leren leven met het 
verlies. 

Verlies is nu eenmaal onontkoombaar, iedereen maakt het mee. Als je 
pas iemand hebt verloren, kun je hopen dat je langzaam vertrouwd 
raakt met het feit dat je geliefde persoon er niet meer is, en dat je je 
kunt verzoenen met het verlies. Soms helpt ook het vertrouwen dat je 
iemand op een andere manier kunt ontmoeten; niet fysiek, maar in je 
hart. Zoals de leerlingen van Jezus zijn geest moeten hebben ervaren 
met Pinksteren. 

Als ik nu denk aan mijn zieke vader, en dat er nog steeds een kans 
bestaat dat ik afscheid van hem zou moeten nemen, hou ik me vast aan 
de gedachte dat ik hem altijd zal blijven ontmoeten: in mijn dromen, 
in mijn herinneringen en in mijn hart. Dat betekent niet dat ik hem 
niet zou missen, of dat ik niet verdrietig zou zijn. Maar ik zou wel zijn 
aanwezigheid kunnen voelen, en dat lijkt me hoopvol: dan hoef ik mijn 
vader toch niet helemaal te verliezen. 

Mirjam van Noord 
is tweedejaars student 
culturele antropologie

DOOR MIRJAM VAN NOORD


