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Welkom in de kerk

Op het moment dat er na 300 dagen (!) een nieuw kabinet
aantreedt, schrijf ik dit stukje.
De kerstspullen en de stal zijn weer naar de zolder, de
nieuwe werkweek ligt voor ons.
Allereerst wensen we u namens iedereen van De Roerom
een mooi, inspirerend en vooral gezond 2022.
Over 2021 is al zoveel gezegd. Weer een lockdown, de
omikronvariant die ons misschien uit de pandemie helpt?
De booster. De ouderen, jongeren, kinderen, ondernemers,
mensen uit de culturele sector, zorgmedewerkers, ga maar
door. Discussie, polarisatie. Mensen met long covid die
soms bijna niets meer kunnen. Het blijft ons maar bezig
houden dat virus. Iedereen heeft zijn of haar verhaal.
Sinds ik bij De Roerom betrokken ben zitten we -op enkele
maanden na- in de coronaperiode. We hebben elkaar als
redactie een aantal keren “live” ontmoet, daarna meestal via
de digitale weg. Niet zo leuk, maar uiteindelijk reuzehandig
en praktisch. We zijn nooit te oud om te leren, zo blijkt! Zo
maken wij met zijn allen -ook redacteuren van 70, 80(+)
jaar- ons blad én de site vanuit huis. Onze vormgever Michel
kan zijn werk thuis doen. Moderner kan het niet!
In dit januarinummer leest u het mooie verhaal van Michael
Dominique Magielse, die na een journalistieke loopbaan
heel bewust koos voor het leven als dominicaan in een
grote stad: Rotterdam. Wat houdt dat leven in en waarom
koos hij hiervoor?
Peter van Overbruggen stuitte op een bijzonder en bij
velen onbekend verhaal over een opvanghuis voor
verweesde ex-priesters in de jaren 60: De Wartburg.
Vincent Kirkels, zelf arts en wetenschapper, staat stil bij de
ethische vragen die de wetenschap biedt om het varken
orgaandonor te laten zijn voor de mens. We gaan in op de
achtergrond van de Dag van het Jodendom, bedoeld om
kennis over dat jodendom te vergroten bij christenen.
En u krijgt in deze lange januarimaand fijne Schoonheid &
Troost van Peter Nissen, de KRACHT van huisarts Marnix
van der Leest en nog veel meer. wij wensen u inspiratie en
veel leesplezier!
Meer actuele informatie op www.deroerom.nl
facebook www.facebook.com/DeRoeromzingeving
instagram www.instagram.com/deroerom/

"Onze vormgever Michel kan zijn werk thuis doen"
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DOOR
LIESBETH DE MOOR

Verkondiger van het slechte nieuws werd
verkondiger van het goede nieuws
©RamonMangold

Michael-Dominique Magielse (1971) is dominicaan sinds 2015 en een van de 3000 kloosterlingen in
Nederland in een tijd waarin hun aantal snel daalt. In 2017 waren er nog bijna 4300 'religieuzen', zoals de
broeders, zusters en priesters zichzelf noemen. De afname wordt veroorzaakt door ‘natuurlijk verloop’:
vergrijzing en overlijden. Michael koos juist bewust voor het klooster na een werkzaam leven als journalist
en nieuwslezer. In 2019 werd hij in Rotterdam tot diaken gewijd, zijn priesterwijding volgde een jaar later
op het feest van St. Dominicus, 8 augustus. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rond media en religie
en is verbonden aan de Tilburg University, waar hij werkt aan een proefschrift over de invloed van de
digitalisering op de liturgie. Liesbeth en Michael kennen elkaar van het werk bij de regionale omroep. Ze
spreken elkaar via het scherm.
Waarom koos je juist voor de
dominicanen?
‘Ik voelde me aangetrokken
tot het klooster en tijdens een
persoonlijke retraite in 2007 bij een
norbertijnenabdij in België las ik
het boek ‘Sing a new song’ aan van
dominicaan Timothy Redcliffe. Het
sprak mij enorm aan, ik ben me gaan
verdiepen in de dominicanen. Ik was
sinds 2009 al bezig met een studie
theologie en ben in 2015 begonnen
met de vorming tot dominicaan.
Via een jaar noviciaat in Cambridge,
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volgde ik een opleiding van ruim
vier jaar. Vier pijlers vormen het
fundament van het dominicaans
leven: gebed, studie, gemeenschap
en prediking.’
Predikers
‘De kern is voor mij het leven in
gemeenschap, wij wonen met
vijf relatief jonge dominicanen
in een klooster in het centrum
van Rotterdam. Ons leven
concentreert zich daar op samen
bidden en studeren. Daarnaast

werken we buiten de deur en zijn
maatschappelijk zeer betrokken.
Die dynamiek om vanuit de stilte
de wereld in te gaan en wat je
meemaakt ook weer mee het klooster
in te nemen, spreekt me zeer aan.
Wat wij overdenken dragen we uit
in onze prediking. Dominicanen zijn
predikers, die term komt terug in de
boeken van Redcliffe. Ik kan me niet
voorstellen dat ik uitsluitend binnen
een klooster zou kunnen leven,
zoals bijvoorbeeld de benedictijnen.
Join the dominicans betekent: see

‘Als het gaat om geloof in Nederland ben ik
voorzichtig hoopvol.’
Michael Dominique Machielse

the world, we zijn dan ook lid van
de internationale orde. Tijdens mijn
noviciaat in Engeland trof ik broeders
uit verschillende andere landen.
Inspirerend! Wij jongeren hebben
meer internationale ervaring dan
onze oudere broeders en voelen ons
minder gebonden aan één plek. Nu,
in de coronacrisis zijn we hier nodig
maar dat kan ook zomaar ergens
anders zijn.’
Ga waar de mensen zijn!
Het klooster waar Michael
Dominique en vier andere broeders
wonen is een complex uit de jaren
60 dat in de plaats kwam van
het dominicanenklooster werd
gebombardeerd in de oorlog. Het
is een woonhuis naast de kerk en je
zou er zo voorbij lopen. Tijdens de
coronaperiode waren -en zijn- de
huisgenoten op elkaar aangewezen.
Twee van hen werken aan de Tilburgse
universiteit. Colleges waren niet
mogelijk, het werk ging online.
Michael en een medebroeder hebben
een pastorale functie. Zij hielden zich
aan de afgekondigde maatregelen en
hebben de digitale middelen en de
tijd benut. Ze zijn een podcast gestart
om de Veertigdagentijd te duiden,
begonnen met digitale catechese en
online-vieringen.
Michael Dominique: ‘Je online
presenteren hoort bij deze tijd.
Jezus zegt: “Ga waar de mensen zijn”
en die zijn tegenwoordig veel op
het internet, dus moeten we daar
-ook- zijn. De digitalisering is door
de pandemie versneld. Er waren al
voorbeelden van goede websites en
social media voor de covid-periode.
Maar de manier waarop we digitaal
vieren en liturgisch gemeenschap
kunnen zijn, heeft een ongekende
vlucht genomen. Initiatieven zijn
als paddenstoelen uit de grond
gekomen. De kerk is daardoor beter

vindbaar en zichtbaar. Onze orde is
800 jaar oud…kijk naar wat ik aan
heb -een wit habijt- maar we zijn
aanwezig in deze tijd.’

Je zou kunnen zeggen dat ik van
verkondiger van het slechte nieuws
verkondiger van het goede nieuws
ben geworden!’

Vroeg dag
De dag begint om zes uur ‘s ochtends
met een kwartier stil zijn en persoonlijk gebed. Na de douche gaan de
broeders naar de kapel voor het
dagelijks ochtendgebed en de
eucharistie, belangstellenden kunnen
aansluiten. Na het ontbijt begint de
werkdag.
Michael Dominique: ‘Ik werk twee en
een halve dag aan de universiteit van
Tilburg, al is mijn werkplek in Utrecht
naast de Catharinakathedraal. Verder
is er bij het klooster altijd wel wat te
doen: er komen telefoontjes, mail, of
er staat iemand aan de deur.’
Michael Dominique is verder
parochievicaris -of kapelaan- van de
Surinaamse parochie, daar komen
mensen vanuit de wijde omgeving,
Naast het provinciaal bestuur van
de dominicanen heeft hij binnen
de orde de verantwoordelijkheid
voor zaken zoals communicatie,
bijvoorbeeld de website. Het oude
vak van journalistiek komt hem
daarbij zeker van pas.
Michael: ‘mijn blik is nog steeds naar
buiten gericht, op de samenleving. En
ik heb plezier in de praktische zaken
zoals het maken van de podcast, het
inrichten van de studio en het maken
en monteren van filmpjes zoals
over de Veertigdagentijd. Er wordt
binnen de orde goed gekeken naar
je talenten en de verdere ontplooiing
van je kennis en vaardigheden.
Paulus spreekt in zijn eerste brief aan
de Korintiërs over de charismata die
mensen hebben: gebruik de gaven
van de geest. Zo vorm je samen een
geheel met de diverse talenten, daar
word je gelukkig van, en zo word je
ook een gelukkige prediker.

Ouderen, onder wie veel van onze
lezers, zijn teleurgesteld, verdrietig
of bezorgd over de toekomst van
de kerk. Jij koos bewust voor het
geloof, de kerk. Wat is je boodschap
aan hen?
‘Ik weet niet beter dan dat sinds
mijn opleiding theologie, de kerk
in crisis is. Het kerkelijk landschap
is in rap tempo veranderd. In 2010
kwamen de vele berichten over
seksueel misbruik naar buiten, dat
heeft een enorme klap gegeven.
Het aantal broeders en zusters is
sinds mijn intreden afgenomen en
we staan op het punt van fuseren
met Belgische dominicanen. Het
lijkt of er alleen maar sprake is van
een enorme teloorgang. Toch zie
ik dat niet zo. Elk jaar zijn er ook
dominicanen bijgekomen en er zijn
in België nieuwe communiteiten
gestart met jonge dominicanen. Ik
denk dat we ook met onze orde in
een cruciale fase zitten, er staat een
grote verandering voor de deur.
Nu kun je heel teleurgesteld zijn
over wat er ophoudt. Onze oudere
broeders vinden het begrijpelijk
jammer dat we hun projecten
niet overnemen. Neem Huissen:
daar was een toerustingshuis om
mensen voor te bereiden om in
parochies actief te zijn. Het is nu
een algemeen spiritueel centrum
en dat is niet per definitie voor ons
dominicanen. Dat is niet erg maar
het is wel een ontwikkeling. Nog een
voorbeeld: dominicanen hadden
van oudsher veel parochies. Zoals in
Utrecht of Nijmegen. De broeders
die gezamenlijk in een parochie
woonden en werkten zijn er niet
meer. Af en toe gaat er nog een
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dominicaan voor. Dus zoeken wij naar
andere wegen. We kijken naar de
noden en vragen van deze tijd. Het
is goed om nieuwe kansen te zien,
in plaats van te denken; we doen het
al jaren zo en waarom zouden we
veranderen?’
Wat zijn de belangrijkste noden van
nu in de stad?
‘We hebben grote migrantengroepen
in onze stad: Spaanstaligen,
Antillianen, Kaapverdianen, zij vinden
vaak geen aansluiting vanwege
de taal of cultuur. Dat leidt ook tot
eenzaamheid. De vraag kwam of
ik voorganger wilde zijn net zoals
dominicanen voor ons dat waren.
Veel internationale jongeren zoeken
een plek om bij elkaar te komen. We
verzorgen daarom een Engelse mis,
Engels is de gemeenschappelijke
taal voor zo’n 160 twintigers en
dertigers. Waar vind je die in een
gewone kerk? Zij willen hun geloof
verdiepen en zijn bezig met de
vraag hoe je christen kunt zijn in
deze tijd. We gaan met elkaar en
de jongeren in gesprek. Dan is er
de diaconale kant; hoe zet je je in
voor anderen, voor mensen die het
minder hebben? Er is een stichting
voor ongedocumenteerden, mensen
zonder verblijfsvergunning en ik
was een tijdje betrokken bij Nuestra
Casa een steunpunt voor de LatijnsAmerikaanse gemeenschap.
Rotterdam is een goede keuze
geweest om ons te vestigen, het
generatieverschil met broeders
in bestaande kloosters zoals in
Huissen en Zwolle is te groot, meer
dan 20 jaar. In 2018 zijn wij hier
begonnen. De oudere broeders
waren hier al eerder vertrokken, wij
waren daarom vrij om een eigen
richting te kiezen. Wij zitten met
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ons klooster in het centrum vlak
bij de markthal, daar gaat zeker
ook een aantrekkingskracht vanuit.
Jongeren hebben ook zeker wel
belangstelling: we hadden pas
roepingen-dag, samen met de
zusters dominicanessen. Er kwamen
negen mensen bij ons, vijf vrouwen
en vier mannen die nadenken wat
ze willen met hun toekomst. Die zich
afvragen: wat vraagt God van mij?
Daar voerden we gezamenlijk hele
mooie gesprekken over’
Je zou collegezalen kunnen vullen
met mensen die zoekende zijn.
Wat merk je van de behoefte aan
zingeving?
‘Ik was onlangs uitgenodigd in een
protestantse woongemeenschap
in Zeist waar twintig tot dertig
jongeren een periode verblijven. Ik
kon er vertellen over het katholieke
monastieke leven. We spraken met
elkaar en ze vertelden dat ze er
waren om uit te vinden wat ze willen
gaan doen en om God te vinden. De
jongeren -tieners nog- nemen de
tijd om te focussen, een rustpunt te
vinden en zich open te stellen. Dat
vind ik geweldig.’
Zijn er dingen die je hebt moeten
laten, behalve het hebben van een
relatie?
‘Het navolgen van de roeping is
een keuze die ik maakte in vrijheid.
Je moet loslaten om het nieuwe
leven te kunnen beginnen. Toen
ik ging intreden en echt mijn huis
zou verlaten, dát vond ik een lastig
moment, alsof ik tot dan nog een
soort ontsnappingsmogelijkheid
had en me nu realiseerde dat ik dit
ook echt los moest laten. Maar het is
goed, het mág ook wel wat kosten,
dat hoort bij zo’n grote stap.’

Wat vonden je ouders van jouw
keuze?
‘Ze zijn katholiek, ik heb ze van meet
af aan bij mijn beslissing betrokken
en ze groeien met mij mee. Mijn
ouders hebben er eigenlijk geen punt
van gemaakt. Mijn moeder was wat
bezorgd, zoals moeders zijn, over het
mogelijk verliezen van mijn baan en
mijn huis. Mijn vader wees me er nog
eens op dat het echt een levenskeuze
is. We bezochten in Rome samen de
Sacramentskapel van de Sint-Pieter,
daar bevindt zich het allerheiligste.
Ze knielden beiden spontaan, dat
had ik niet verwacht, en ook op het
Sint Pietersplein baden ze spontaan
mee, heel mooi.’
Hoe gaat het met vriendschappen
uit je vorige leven?
Bij de regionale omroep waar ik
werkte waren er stagiairs van de
Christelijke Hogeschool in Ede,
sommigen belijdend gelovig, die
dingen wilden weten over mijn
opleiding. Wij kwamen soms
bij elkaar tijdens de Advent of
veertigdagentijd om samen te
eten en uit de Bijbel te lezen of
discussiëren. Ze stelden vragen
waar we in luchtigheid en openheid
over konden spreken. Vrienden zijn
kritisch én betrokken, ik heb altijd
veel steun van ze gehad. Toen ik
begon met de studie theologie was
het seksueel misbruik binnen de
kerk volop in het nieuws. Terecht
stelden zij kritische vragen. Mijn
beste vrienden waren bij mijn
wijding en professies. Sommigen van
hen bezochten ook de mis in mijn
parochiekerk waar ik acoliet was. Of
ze kwamen in de kerstnacht naar
de viering in de kerk en gingen we
daarna een biertje drinken. Dat zijn
momenten die ik echt koester. ‘

Tekst Liesbeth de Moor
Foto Frank Ruiter

KRACHT!
Van:

Marnix van der Leest,
huisarts te Leusden

Wat:

schreef het boek Huisarts op
recept. Levert samen met
17 collega’s zorg aan 7200
patiënten in drie praktijken

Wat is uw stemming bij de start
van het nieuwe jaar?
‘We hebben een goede start van
het jaar gehad. Ik ben benieuwd
wat 2022 gaat brengen na twee rare
jaren.’
Hoe hebt u de coronaperiode tot
nu toe ervaren?
‘In het begin was het (te)rustig in
de praktijk, dat lijkt lang geleden.
Daarna hadden we te maken met
veel uitgestelde zorg en de chaos
rond het vaccinatieprogramma met
Astra Zenica. Daarnaast kregen we te
maken met ziek personeel. Het was
veel improviseren en dat speelt nog
steeds.’
In 2018 trok u al aan de bel, over de
werkdruk, waarom vooral?
‘Zorg is steeds moeilijker te leveren:
mensen worden ouder en blijven
veel langer thuis wonen. Dat is
beleid geweest, maar als arts moet
je daardoor veel meer andere en
complexere zorg leveren. Mensen
gebruiken meer verschillende
medicijnen, ze hebben meer
gebreken en complexere ziektes.
Veel verschillende zorgverleners
zijn betrokken bij een patiënt, die
moeten overleggen, maar dat kost
tijd en past niet in een consult. Je

bent als huisarts daarbij de spin
in het web van het systeem en je
moet goed op de hoogte zijn. Er
is mooie goede zorg, maar deze is
erg intensief. Daarom hebben veel
huisartsen een partijkondersteuner,
een verpleegkundige die helpt
coördineren en die helpt de lijnen
kort te houden.
Naast zorg voor ouderen is er
de geestelijke gezondheidszorg,
en ook de jeugdzorg die van de
landelijke overheid is overgegaan
naar de gemeente. Dat is een enorm
ingewikkelde en grote verandering.
Wij merken dat dagelijks aan de
lange wachtlijsten, het is daardoor
moeilijk zoeken naar de juiste zorg. In
de afgelopen twee coronajaren is die
zorg ook nog enorm toegenomen.
Concreet: ik maak in mijn praktijk
mee dat een meisje met grote
problemen thuis van het kastje naar
de muur wordt gestuurd, omdat ze
niet de juiste indicatie heeft. Soms
zijn mensen een half jaar of langer
aan het wachten.’
Hoe houdt u het werk vol?
‘Het is een prachtig vak en de
veerkracht van de mensen in de
praktijk blijkt enorm groot, het blijft
in de kern mooi en fijn om te doen.’

Als u het voor het zeggen had?
‘Dan zou ik de administratieve
last metéén afschaffen! Dit jaar
is de nieuwe wet ‘toetreding
zorgaanbieders’ van kracht
geworden. Een wet die -nogmeer controle vraagt, ook van de
zorgverzekeraars op de huisarts. We
vragen ons als huisartsen af wat de
zin daarvan is.
Er is veel weerstand tegen, we kijken
er met ongeloof naar, vanuit de
politiek is het blijkbaar heel moeilijk
om minder regels te krijgen in de
zorg,’
De nieuwe minister Ernst Kuijpers;
wat verwacht u van hem?
‘We zullen van ons laten horen, en
we hopen dat hij oor heeft voor onze
problemen. De tijd zal het moeten
leren, maar ik ben wel nieuwsgiering
naar hem.’
Hoop voor 2022:
‘Dat we ons kunnen bezighouden
met echt goede zorg leveren en dat
de we de tijd krijgen die we nodig
hebben. Ik hoop dat de mensen bij
ons blijven komen en niet aarzelen.
Tegelijk vragen we begrip voor het
feit dat we het extreem druk hebben
door uitval en dat mensen soms even
moeten wachten.’
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Wordt het varken
onze donor?

DOOR
VINCENTKIRKELS

Transplantatie van dier op mens

foto Marielle Kirkels

Orgaantransplantatie is al lang
geen opzienbarende ingreep
meer. Toen in 1967 in ZuidAfrika hartchirurg Christiaan
Barnard en zijn team de eerste
harttransplantatie uitvoerden
was dat wereldnieuws. De
reacties liepen uiteen. De
ethische vraag drong zich op
hoe verantwoord een dergelijke
ingreep was. Intussen is de
transplantatiegeneeskunde een
belangrijk onderdeel van ons
medisch therapeutisch kunnen
en niet meer weg te denken. De
ontwikkelingen gaan door. Op
veel plaatsen in de wereld wordt
inmiddels geëxperimenteerd
met dierlijke organen en worden
pogingen ondernomen om
deze geschikt te maken voor
transplantatie naar de mens. Er
wordt vooral onderzoek gedaan
bij varkens en de vraag is of
het varken in de toekomst de
belangrijkste donor wordt voor de
mens.
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Bij transplantatie van een orgaan van
mens naar mens was het aanvankelijk
al een grote uitdaging om het
afstotingsproces onder controle te
krijgen. Op dit gebied zijn intussen
veel vorderingen gemaakt. Bij het
gebruik van dierlijke organen was de
afstoting tot voor kort helemaal een
onoverkomelijk probleem. Nog niet
zo lang geleden kwam er uit Amerika
bericht dat het was gelukt om een
varkensnier te transplanteren naar
een menselijke ontvanger zonder
dat deze nier direct werd afgestoten.
Dit is bijzonder want hoewel er veel
overeenkomsten zijn tussen het
genetisch patroon van een varken
en een mens stoot het menselijk
immuunsysteem na transplantatie
al na een paar minuten het dierlijke
orgaan af.
Door gebruik te maken van de
nieuwste genetische technieken is
het de Amerikaanse onderzoekers
gelukt het afstotingsproces sterk te
beïnvloeden en zelfs uit te schakelen.
Hiervoor maakten de onderzoekers
gebruik van de zogenoemde CRISPRCas techniek, waarmee stukjes
DNA kunnen worden verwijderd

of vervangen. Vervolgens worden
voorgeprogrammeerde menselijke
stamcellen bij het varkensembryo
ingebracht. Als dit embryo verder
uitgroeit tot een varken heeft dit
dier organen die menselijke genen
bevatten. Bij transplantatie van deze
organen naar de mens is daardoor
de kans op afstoting duidelijk
verminderd. De onderzoekers
transplanteerden een nier van een
dergelijk genetisch gemanipuleerd
varken naar een menselijke
ontvanger die weliswaar hersendood
was maar nog een intacte
bloedcirculatie had. De nier werd
niet afgestoten en bleek normale
urine te produceren. Het experiment
is na 56 uur gestopt. Het is duidelijk
dat een dergelijke transplantatie
nog helemaal in de onderzoeksfase
verkeert.
Te hoge verwachtingen
Nieuwe technieken in de geneeskunde trekken vaak in een vroeg
stadium de aandacht van de media
ook als deze nieuwe ontwikkelingen
nog in een prille fase verkeren,
waardoor bij patiënten meestal veel
te hoge verwachtingen worden

Enkele cijfers
Jaarlijks wachten in Nederland
tussen de 1200 en 1500
patiënten op een donatie van
een hart, een lever of nier. De
behoefte aan een nier is het
grootst. In het afgelopen jaar
waren donororganen in ruim
zeshonderd gevallen afkomstig
van overleden patiënten en
bijna vierhonderd kwamen van
levende donoren.

gewekt. Dit geldt ook voor de
experimenten met het transplanteren
van varkensorganen naar de mens.
Dat deze morele vragen oproepen
mag duidelijk zijn.
Ethiek
Een belangrijke vraag is of een dier,
vanwege zijn organen, opgeofferd
mag worden ten behoeve van
leven en welzijn van de mens.
Mensen kunnen immers geholpen
worden door transplantatie van
organen van andere mensen,
dus van soortgenoten. Daarmee
voorkom je dat soortgrenzen worden
overschreden, iets dat door ethici
als problematisch wordt gezien.
Ook voor dieren geldt een aantal
uitgangspunten voor de manier
waarop wij met ze omgaan.
Respect voor de integriteit van
het dier en het principe van ‘geen
schade berokkenen’ zijn bijvoorbeeld
fundamentele uitgangspunten.
Als we met dieren opportunistisch
omgaan- al naar gelang het ons
uitkomt- is er van ethiek geen sprake
meer. Het gevaar bestaat dat dieren
worden gezien als leveranciers van
reserveonderdelen voor de mens.
Wanneer het gaat om transplantatie
van organen van dier naar mens
zullen voorstanders al snel als
argument naar voren brengen dat

redden van een mensenleven- het
gebruik van dieren rechtvaardigt.
Maar dat moet zeer zorgvuldig
gebeuren.
Genetisch manipuleren
We kunnen vragen stellen bij
het genetisch manipuleren van
dieren. Zoals bij het toepassen van
de eerdergenoemde CRISPR-Cas
techniek.
Het inzetten van deze techniek
betekent dat hiermee de eigenheid
van het dier wordt veranderd ofwel
de genetische integriteit geweld
wordt aangedaan. Enerzijds wordt
dit categorisch afgewezen, ook al
met het oog op de uitkomst. Als
een dergelijk dier wordt gecreëerd
met menselijke organen, hoe moet
het dan worden genoemd? Is het
meer mens dan dier of meer dier
dan mens? Anderzijds bestaat ook
de neiging om dit onder bepaalde
voorwaarden te accepteren als het
gaat om levensreddend op te kunnen
treden.
Infectiekansen
Het gebruik van dierlijke organen
voor transplantatie naar de
mens stuit nog op andere niet
onbelangrijke bezwaren. De
mogelijkheid bestaat dat onbekende
infecties van dier op mens worden
overgebracht waardoor het
implanteren van een dierlijk orgaan
schade zou kunnen veroorzaken en
zelfs levensgevaarlijk kan zijn voor de
ontvanger. Dat dit niet denkbeeldig
is heeft de coronacrisis ons laten zien,
waarbij vrijwel zeker het covid-19virus afkomstig is van de vleermuis.
Dit is nog een onbekend terrein.
Religieuze bezwaren
In de islam en het jodendom wordt
het varken beschouwd als een onrein
dier. Dit heeft consequenties voor
de manier waarop in deze religies
met het varken wordt omgegaan.
Wanneer gebruik zou worden
gemaakt van het varken als donor
van organen voor transplantatie,
zou men moeten accepteren dat

een orgaan van een onrein dier bij
een mens wordt ingebracht. Zowel
joodse als islamitische geleerden
hebben zich uitgebreid over
dit vraagstuk gebogen. Hoewel
verschillende stromingen binnen
deze religies hiermee grote moeite
hebben is de overheersende
opvatting toch dat wanneer het
gaat om het redden van een mens,
dit mag worden toegestaan met als
argument: nood breekt wet. Dit past
ook in de opvatting dat men binnen
de islam en het jodendom in principe
niet tegen het transplanteren van
organen is.
Voor veel patiënten die op de
wachtlijst staan zou het mooi zijn
als door de nieuwe ontwikkelingen
meer organen ter beschikking komen
en de afhankelijkheid van louter
menselijke donoren dan tot het
verleden zou behoren. Maar zover
is het nog niet. Wereldwijd gaat het
wetenschappelijk onderzoek door en
misschien opent het perspectieven
voor de verre toekomst.

De effecten van de nieuwe
Donorwet, die per 1 juli 2020
in werking trad, zijn nog niet
zichtbaar. Door deze wet
zouden meer donororganen
beschikbaar komen. De cijfers
zijn door de coronacrisis
waarschijnlijk vertekend. Er
wordt al jaren gezocht naar
andere mogelijkheden om het
aantal beschikbare organen te
vergroten. Omdat het varken
organen heeft die het meest
lijken op die van de mens
ligt het voor de hand dat
wetenschappers hiervoor extra
belangstelling hebben.
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Bijbel als inspiratiebron
DOOR
WIM WEREN

Dag van het Jodendom:

Hoe zit het met de christelijke en joodse uitleg van de Bijbel?
Niet iedereen zal weten dat de derde zondag van januari -dit jaar op de 16e - een speciale dag is: de
Dag van het Jodendom. Ingesteld in 2008 door de bisschoppen van Nederland om de bijzondere band
van de kerk met het jodendom te versterken. Daarbij gaat het om het verbreiden van kennis over het
jodendom onder christenen en om het stimuleren van de dialoog tussen Joden en christenen. De band
tussen deze twee religies is zo bijzonder omdat de joodse en de christelijke Bijbel elkaar grotendeels
overlappen. Reden genoeg om eens stil te staan bij twee vragen: welke stukken van de Bijbel hebben ze
met elkaar gemeen en waarom interpreteren ze deze teksten vaak toch heel verschillend?

Joodse Bijbel
Joden noemen hun Bijbel de Tenach.
Dat is niet één boek maar een
verzameling van 39 geschriften, die
oorspronkelijk in het Hebreeuws
geschreven zijn, in een periode
van ongeveer duizend jaar, vanaf
ongeveer 1000 vóór Christus. Ten
tijde van Jezus genoot Tenach al
een haast onaantastbaar gezag.
Jezus zelf heeft geen andere Bijbel
gekend dan de joodse Bijbel. Joden
onderscheiden daarin drie delen: de
Thora, de Profeten en de Geschriften.
De kern van dit drietal is de Thora; dat
zijn de vijf boeken die vooraan in de
Bijbel staan. In de twee andere delen
wordt de stof uit de Thora verder
uitgewerkt, om in nieuwe tijden van
crisis te kunnen overleven. Daarmee
is de Bijbel een soort kraamkamer
waarin teksten voortdurend geboren
worden uit teksten.
Christelijke Bijbel
De christelijke Bijbel bestaat uit twee
delen, die voor volgelingen van
Jezus allebei hetzelfde hoge gezag
hebben. Het eerste deel omvat de
39 boeken uit de Hebreeuwse Bijbel,
die christenen het Oude Testament
zijn gaan noemen. Katholieken
hebben daar nog zeven in het Grieks
geschreven boekjes aan toegevoegd.
Dat eerste deel beslaat ongeveer
driekwart van heel de christelijke
Bijbel (ons Oude Testament). Het
andere kwart is een verzameling
van 27 geschriften (ons Nieuwe
Testament). Deze geschriften zijn
ontstaan in diverse christelijke
kringen, tussen ongeveer 50 en 120
na Christus. Ze zijn in het Grieks
geschreven en geven een veelzijdig
beeld van de betekenis van Jezus en
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van het reilen en zeilen van de oudste
christelijke geloofsgroepen.
In Jezus vervuld
Deze groepen waren aanvankelijk
nog ingebed in de joodse
gemeenschap maar zijn daar
op den duur steeds verder van
vervreemd. Wat deze groepen met
elkaar verenigde was dat ze Jezus
zagen als de definitieve vervulling
van eeuwenoude messiaanse
toekomstdromen van het joodse
volk. Een voorbeeld daarvan is
het evangelie van Matteüs. Deze
evangelist maakt graag gebruik
van het idee dat de joodse Bijbel
profetieën bevat die in Jezus’ leven
in vervulling zijn gegaan, vanaf
zijn geboorte tot aan het kruis.
Daarmee wil hij laten zien dat
Jezus de lang verwachte Messias
is, wat rechtgeaarde Joden toen al
betwistten.
Typologische exegese
Aparte vermelding verdient de
typologische exegese. In het Nieuwe
Testament zijn daar al veel sporen
van te vinden, maar in de verdere
geschiedenis van het christendom is
dit type Schriftuitleg heel populair
gebleven, ook in de wereld van de
kunsten. Deze vorm van exegese
leest het Oude Testament als het
voorportaal van het Nieuwe. Vele
personen en gebeurtenissen uit het
Oude Testament ziet men dan als een
(verre) voorafbeelding van personen
en gebeurtenissen uit het Nieuwe
Testament.
Enkele voorbeelden kunnen dit
verduidelijken. Het drie dagen
durende verblijf van Jona in de buik
van een grote vis wordt gekoppeld

aan het even lang durende verblijf
van de gekruisigde Jezus in zijn
graf. Op weg naar Emmaüs verklaart
de opgestane Jezus aan twee van
zijn volgelingen alles wat er in de
Schrift over hém geschreven staat.
Dit strookt met Jezus’ bewering in
Johannes 5:39 dat heel de Schrift
eigenlijk over hém gaat. Adam is
de voorafbeelding én het antitype
van Jezus als de tweede Adam.
Christus is ons paaslam dat geslacht
is. De omhoog geheven slang in
de woestijn wijst vooruit naar de
verhoging van de Mensenzoon
aan het kruis. Ja, alles wat het
volk Israël toen overkomen is,
moet ons tot voorbeeld strekken
en is opgeschreven om ons te
waarschuwen (aldus 1 Korintiërs 10:111). In de Hebreeënbrief staat dat
Jezus priester is voor eeuwig, op de
wijze van Melchisedek.
Nadelen
In christelijke kringen ging deze
vorm van exegese steeds meer
gepaard met het valse idee dat het
Oude Testament eigenlijk slechts
een onvolmaakte voorbode is
van het Nieuwe Testament. De
eigenlijke waarheid zou pas in het
Nieuwe Testament te vinden zijn,
want Jezus is de volle openbaring
in eigen persoon. Vandaar dat vele
christenen zowat heel het Oude
Testament gingen lezen door een
christelijke bril en dat ze her en der
sporen dachten aan te treffen van
het Christusmysterie. De joodse
Bijbel werd daardoor in hoge mate
verchristelijkt. Joden zouden zelfs
niet in staat zijn om zelf de eigenlijke
betekenis van hun heilige boeken
te doorgronden. Heel bekend is de

leesregel van Augustinus: het Nieuwe
Testament ligt verborgen in het Oude
Testament, en de volle betekenis van
het Oude Testament komt pas aan
het licht in het Nieuwe.
Deze aanpak laat weinig of geen
ruimte voor het onomstotelijke
gegeven dat oudtestamentische
teksten heel goed op hun eigen
benen kunnen staan en primair
gelezen moeten worden binnen hun
eigen literaire en historische context.
Een nadeel is ook dat deze tak van
christelijke exegese niet echt ruimte
laat voor een eigen joodse uitleg van
Tenach en vaak berust op karikaturale
beelden van de joodse religie.
Joodse exegese
Het eigene van de joodse exegese
is dat God aan Israël de Thora in
handen heeft gegeven. De Thora
is een geschenk van God, maar
de Thora geeft geen pasklare
antwoorden op alle problemen van
alle tijden. Nee, de Thora is volgens
bepaalde rabbijnen te vergelijken
met meel, waarmee je zelf koeken
moet gaan bakken. Je kunt van
dat meel niet zomaar maken wat
je maar wilt, maar je moet er wel
mee aan de slag gaan. Want anders
gaat de traditie, datgene wat je in
handen hebt gekregen, niet leven en
verstart dan tot iets wereldvreemds
uit vroeger tijden. Dan blijven de
woorden van de Thora, die in de
Bijbel staan, dode letters, die niet veel
te betekenen hebben. Als je de Thora
werkelijk tot leven wilt brengen,
moet je een scherp oog hebben voor
de situatie waarin je leeft, voor de
cultuur en de samenleving waarvan
je deel uitmaakt. De bedoeling is dat
je voor jezelf en voor je tijdgenoten

Joshua Koffman, De Synagoge en de Kerk in onze tijd, 2015.
Op deze bronzen sculptuur twee vrouwen. De linker vrouw staat voor
het jodendom, met in haar hand de joodse Bijbel op een boekrol;
rechts de Kerk met de christelijke Bijbel. Ze zijn met elkaar in gesprek
en lijken ook een blik te werpen op elkaars Bijbel.

nieuwe koeken bakt uit het meel dat
je meegekregen hebt.
Joden hebben dus een heel
dynamische en flexibele opvatting
van de openbaring. Ze zetten stof
uit de Bijbel niet om in waarheden
die in beton gegoten zijn. Om de
traditie levend te houden moeten
oude teksten telkens weer uitgelegd
worden door nieuwe teksten te
ontwerpen, binnen de context van
telkens weer andere historische
situaties. Zo kunnen Bijbelse teksten
hun rijke inhoud ontplooien. Dat
proces is al begonnen in Bijbelse
tijden maar heeft een vervolg
gekregen in de rabbijnse literatuur,
in middeleeuwse commentaren en in
diverse moderne vormen van joodse
Schriftuitleg. Dat interpretatieproces
is eigenlijk nooit helemaal af. Iedere
tijd en iedere generatie moet er een
eigen hoofdstuk aan toevoegen.
Kentering ten goede
Na de verschrikkingen van Auschwitz
zijn de betrekkingen tussen Joden
en christenen sterk verbeterd. Een
hoogtepunt is de verklaring Nostra
Aetate van het Tweede Vaticaans
Concilie, afgekondigd op 28 oktober
1965. Dit document bevestigt de
blijvende verbondenheid van de
kerk met het joodse volk en stelt
dat de Joden niet met een beroep

op de Schrift mogen worden
voorgesteld als door God verworpen
of vervloekt. De dood van Jezus kan
niet alle toen levende Joden zonder
onderscheid, of de Joden van onze
tijd worden aangerekend. De kerk
betreurt en veroordeelt alle uitingen
van antisemitisme, gericht tegen
de Joden, in welke tijd en door wie
dan ook. Deze verklaring heeft tal
van positieve effecten gehad op de
verkondiging en de catechese en
op de theologie en de christelijke
exegese, maar is ook nu, 56 jaar
later, nog brandend actueel, nu
antisemitisme weer oplaait.
De Dag van het Jodendom vindt
in het bisdom ’s-Hertogenbosch
plaats op zondag 16 januari 2022
met een Webinar (dus op afstand
via Internet) van 18.30-21.30 uur.
Het programma voorziet in drie
referaten: Marcel Poorthuis over
Synagoge en Kerk in de kunst, rabbijn
Albert Ringer over Joodse exegese
en Wim Weren over christelijke
exegese. Voor andere bisdommen, zie
katholiekeraadjodendom.nl/agenda
Redacteur Wim Weren is emeritus
hoogleraar Bijbelwetenschappen aan
de Universiteit van Tilburg. Samen
met Jan Fokkelman redigeerde hij het
standaardwerk De Bijbel literair.
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Van de schoonheid en de Troost
DOOR
PETER NISSEN

Eindeloze maanden
WINTERDORP

Zo schreef Wim Boevink (o, wat missen we zijn pen!)
twee jaar geleden in zijn column op de achterpagina
van Trouw. De aflevering ging over maandagen in
januari en eigenlijk over de hele maand januari: “een
lange periode van waterkou en een donkere tunnel
zonder lichtpunt – hooguit misschien een veel te
dure wintersportvakantie in wegsmeltende sneeuw,”
in de woorden van Wim Boevink. De feestdagen zijn
voorbij, de gezelligheid van Kerstmis en Nieuwjaar,
ook al ging die gezelligheid nu al twee jaar met
beperkingen gepaard, en er is weinig om naar uit te
zien. Limburgers en Brabanders konden vroeger in
januari altijd nog toeleven naar carnaval, maar ook die
pret wordt dit jaar gedrukt.
De hele wereld lijkt nu op het winterdorp dat Drs.
P (Heinz Hermann Polzer, 1919-2015) beschrijft in
het gelijknamige gedicht. Het komt uit de door
Ivo de Wijs samengestelde bundel met liedteksten
‘Tante Constance en Tante Mathilde’ uit 1999. In
zijn dorp heerst de griep, in het onze corona. Het
effect is ongeveer hetzelfde: het is stil en er heerst
knorrigheid. Maar misschien helpt het gedicht van
Drs. P om de knorrigheid te boven te komen. Even. U
kunt het desgewenst ook zingen. Op YouTube staan
verschillende opnamen. Als u het met zachte, lieflijke,
bijna engelachtige stem zingt, anders dus dan Drs.
P, daalt misschien de sneeuw wel neer en wordt het
winterdorp echt Anton Pieckachtig. Dan komen we
januari wel door.

Het is een dorp
Niet ver van hier
Een boerendorp
Aan een rivier
Het is niet groot
En vrij obscuur
Maar 't heeft een naam
En een bestuur
Er is een school
Een harmonie
Een bankfiliaal
Een kerk of drie
Een communist
Een zonderling
En zelfs een zang- Vereniging
Nu is 't er stil
't Is wintertijd
Er heerst de griep
En knorrigheid
De dag is kort
De hemel grauw
En pas maar op
Je vat nog kou
De grond is hard
De tijd is lang
Het leven gaat
zijn loden gang
Er wordt gewerkt
Er wordt gespeeld
Er wordt vooral
Een hoop verveeld
Maar zie je ’t van
De overkant
Het kleine dorp
In ’t starre land
Een toevluchtsoord
Verpakt in sneeuw
Dan denk je aan
Een andere eeuw
De dag verkwijnt
En waakzaam gaan
Nu overal
De lichtjes aan
Dan is het knus
Dan is ’t rustiek
Een mooie klus
Voor Anton Pieck
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Drs P Heinz Herman Polzer 1919/2015

“Januari, februari, maart.
Eindeloze maanden.
We stappen er huiverend in rond, in net niet warme
jassen onder kale, stakerige bomen. De lucht is meestal
grijs, even boven nul,
het licht schemerig.”

Religieus

ERF-GOED

TEKST EN FOTO'S
AD WAGEMAKERS

Universiteit van Leiden:
voorheen kloosterkerk

Oorspronkelijk was dit
de kloosterkerk van de
Dominicanessen of Witte
Nonnen, gewijd in 1516. Tijdens
de Reformatie verlieten de
nonnen het klooster. In 1575 kreeg
Leiden de eerste universiteit van
de noordelijke Nederlanden, die
in dit gebouw na een verbouwing
werd gehuisvest. Na een grote
brand in 1616 volgde opnieuw een
verbouwing en in 1670 voegde
stadsarchitect Willem van der
Helm de daktoren toe.
Tegenwoordig is het gebouw in
gebruik voor colleges en officiële
gelegenheden, zoals afstuderen
en promotie.
Achter het gebouw ligt de Hortus
Botanicus, waar de eerste tulp van
West-Europa bloeide. Eeuwenlang
wordt er in de tuin al onderwijs
gegeven, gewandeld, gestudeerd,
bestudeerd, gefilosofeerd en
genoten van de schoonheid van
de natuur.
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Bijna iedereen is dol op roodborsten. Ze zijn mooi met hun oranjerode borstje
en schattig. Een klein vriendje dat de dag opvrolijkt. Maar, een klein vriendje
met een aparte karaktertrek die veel gek roodborstgedrag verklaart.
Roodborstje tikt tegen het raam
U kent het oude kinderliedje vast nog wel: ‘Roodborstje tikt tegen het raam tik, tik,
tik. Laat mij erin, laat mij erin.’ Dat raamtikken doen ze dus ook echt. Niet omdat
ze erin willen, brood willen of de ziel zien van een overleden geliefde. De echte
verklaring is minder romantisch: ze zien hun spiegelbeeld in het raam en worden
boos van dat rood van hun eigen reflectie. Ze snappen niet dat ze het zelf zijn.
Bescherm ze tegen eindeloos raamvechten door tijdelijk wat tegen de buitenkant
van het raam te plakken, zodat het niet meer spiegelt.
(bron: vogelbescherming)
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Naar heil & genezing

Onbegrijpelijk
Als geestelijk verzorger in het
ziekenhuis en in de ouderenzorg
werk ik vaak op consult-basis.
Er komt een verzoek binnen om
contact en dat vormt de aanleiding
om iemand binnen de instelling op
te zoeken. Meestal vermeld ik bij
de eerste ontmoeting dat ik een
berichtje heb ontvangen en dat ik
daarom even langs kom. Vaak ook
komt het contact met een patiënt
of bewoner spontaan tot stand, bij
een ontmoeting op de gang of na
afloop van een viering. De vrijheid
die je hebt om zo contacten te
leggen raakt aan de zogeheten
vrijplaatsfunctie van de geestelijke
verzorging. De beroepsstandaard
vermeldt: De vrijplaats garandeert
geestelijke bijstand voor burgers,
onafhankelijk van een indicatie of
toestemming door een derde.
Zinvragen...
Er was een verzoek binnengekomen
van een patiënte op de
revalidatieafdeling van het
ziekenhuis. Er stond bij dat
mevrouw graag ‘de dominee’ wilde
spreken. Geen probleem, alles is
mogelijk. Ik ontmoette een vrouw
van in de zeventig, die me haar
verhaal vertelde. Ze zat in een
revalidatietraject na een beroerte
met uitvalsverschijnselen. Ze kon
goed onder woorden brengen hoe
haar leven van het ene op het andere
moment totaal veranderd was en wat
het met haar deed.
“Ik kan het niet begrijpen waarom
mij dit overkomt... Of waar ik dit
aan verdiend zou hebben.” Vragen
waar een geestelijk verzorger het
antwoord op schuldig blijft. Het heeft
ook niet zoveel zin om te proberen
dit soort existentiële vragen van
een afdoend antwoord te voorzien.
“Zou het iets te maken hebben met
een ongezonde levensstijl? Is het
misschien een erfelijke kwestie?
En dus gewoon domme pech?”

DOOR
HARRY TACKEN

Wat schiet je ermee op als je een
ingrijpende gebeurtenis op die
manier kunt duiden of verklaren?
Helemaal niks natuurlijk. We spraken
met elkaar over haar situatie en wat
deze voor haar betekende. Het deed
haar zichtbaar goed. Ze vertrouwde
me toe dat ze zich ook nogal
bezwaard voelde om hierover met
haar man en de kinderen te spreken
en ik was natuurlijk iemand ‘van
buiten’.
Verzoek
Toen vroeg ze: “Wilt u met me lezen
uit de Bijbel?” De vraag wordt niet
zo vaak gesteld, maar ik ben qua
instrumentarium op alles voorbereid.
“Dat is goed hoor,” zei ik, “als u me
kunt vertellen welk deel u wilt horen.”
“Kiest u maar wat uit,” opperde ze.
In zo’n situatie probeer ik iets voor
te lezen waar de patiënt houvast,
bemoediging of troost in kan vinden.
Vaak een psalm. De Advent was
net begonnen, ik was bezig met de
lectuur van het geruchtmakende
boek ‘Maria, icoon van genade’
van de protestantse hoogleraar uit
Apeldoorn prof. Arnold Huijgen en
dat alles zal wel van invloed geweest
zijn op mijn intuïtieve keuze. Ik las
het verhaal uit de NBV21 over het
bezoek van de engel Gabriël aan
Maria en de aankondiging van Jezus’
geboorte. Na het voorgelezen te
hebben zei ik: “Weet u, uw situatie
en de dringende vragen die u uzelf
stelt, doen me denken aan dit
verhaal.” Maria overkomt iets waar
ze nauwelijks iets van begrijpt. Ze
heeft niet het flauwste vermoeden
wat haar allemaal te wachten staat
en tòch zegt ze: ‘Laat het maar
gebeuren’.
Instemming
Wat ongerijmd is in het leven of
onverdiend, wat je niet goed kunt
duiden, verklaren of uitleggen,
dat mag je voor God brengen en

zeggen: ‘U wil ik dienen Heer, laat
het maar gebeuren’. Vanuit een
ooghoek bemerkte ik een reactie van
instemming bij mijn gesprekspartner.
Ze bedankte me voor het lezen en
voor de gesproken woorden. “Zullen
we er ook maar om bidden?” vroeg
ik nog. “Graag” was het antwoord. We
hebben samen gebeden om kracht
en om moed. En zo was het goed.
Harry Tacken werkt in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis en in de ouderenzorg bij Van
Neynsel, in ‘s-Hertogenbosch
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Recensies
DOOR GEPKE
KERSEN
Verpleegthuis
Wat ik leer van mijn huisgenoten met dementie
- Teun Toebes
Teun Toebes, student verpleegkunde, zag op
tegen zijn stage met mensen met dementie. Tot hij
contact kreeg met deze bewoners. Hij herkende
hun behoefte aan praten. Mèt je in plaats van over
je, samen leuke dingen doen. Toen uit zijn familie
iemand met dementie werd opgenomen in het
verpleeghuis waarin hij werkte, zag hij nog meer dat
de zorg in verpleeghuizen mensen uitsluit van het
gewone leven. Hij besloot als 21-jarige te gaan leven
met mensen met dementie en deed daarvan verslag
op Facebook.
In Verpleegthuis; wat ik leer van mijn huisgenoten met
dementie, schreef hij zijn ervaringen op met mensen
met dementie en met het systeem. Voor Teun is
gelijkwaardigheid belangrijk. Hij leeft met de bewoners
mee en zij met hem.
Gezamenlijk drinken ze een vrijdagborrel op zijn kamer,
gaan ze naar buiten. Teun zet een caravan neer in de
tuin van het verpleeghuis om zo vakantie te vieren.
Diepgaande gesprekken heeft hij met Janna. “Ik zou
willen dat er een eind aan komt,” zegt ze. Aan Teun
vertelt ze hoe ze haar man mist. Zo’n gesprek heeft ze
eigenlijk nooit. Je ziet als je het leest weer de vrouw die
ze altijd was. Een week later sterft ze.
In het boek lees je hoe Teun worstelt met het
afgesloten zijn, de ongezellige inrichting, het saaie
leven van maaltijd naar maaltijd. Hoe moeilijk het is
om in te gaan tegen de huisregels. Ook Teun gaat zich
nederig gedragen. Zijn boek is een pleidooi om de
bewoners deel te laten uitmaken van de samenleving.
“Ik heb hoop en dat komt door jou. Omdat jij dit leest.
Omdat jij weet dat dit boek over jou kan gaan. Omdat
jij nu weet dat je de toekomst kan veranderen.”
Teun verschijnt in talkshows, bezoekt de ministerpresident en biedt zijn boek
aan Tweede Kamerleden
aan als de plannen van een
nieuwe regering besproken
worden: bezuinigingen op
de verpleeghuizen. Gelukkig
is er Teun. Gelukkig zijn er
lezers van zijn boek. Lezen
dus!
Verpleegthuis. Wat ik leer
van mijn huisgenoten met
dementie | Teun Toebes |
Uitgever: de Arbeiderspers |
ISBN 978 90 2954 438 2 |
208 blz.
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VILLA DE
Een toevluchtsoord in het verzuilde naoorlogse
Nederland – Loes Hegger
Voor mij was het onbekend, maar het moet in de jaren 60
opzienbarend zijn geweest: een opvanghuis in Velp voor ex-priesters
vanuit de hele wereld. In die tijd werd ‘uitgetreden’ nog bijna
fluisterend uitgesproken als een schandelijk woord. Voor Herman
Hegger, afkomstig uit het Limburgse Lomm, is zijn priesterwijding
op 18 augustus 1940 zoiets geweest als het behalen van een
‘olympisch kampioenschap’. Maar na enorme worstelingen en
ingewikkelde manoeuvres verlaat hij na acht jaar de beknellende
orde der redemptoristen. Drie jaar later is hij al getrouwd met Willy.
Zij krijgen acht kinderen, onder wie Loes (1957). Zij beschrijft het
bewogen leven van haar ouders en hun levensmissie.
Het levensverhaal van Herman en Willy Hegger is verweven met de
geschiedenis van Loes in het huis waarin zij van haar vijfde tot haar
zeventiende opgroeit tussen wisselende kostgangers, huishoudelijk en
kantoorpersoneel. Er worden acht bruiloften gevierd en negen baby’s
geboren. Elf echtparen bewonen kamers die door de kinderen Hegger
worden afgestaan. Herman Hegger, inmiddels gereformeerd predikant,
doopt zijn in 1962 gekochte villa in Velp ‘De Wartburg’, naar de burcht
waar Maarten Luther in afzondering verbleef. De in hun land van hun
voetstuk gevallen en soms wereldvreemde priesters krijgen in Velp een
warm onthaal. Herman voert diepgaande gesprekken met hen om hun
persoon en ware bedoelingen te doorgronden. Ze ervaren het verblijf
als een bevrijding. De Wartburg groeit uit tot een gemeenschap die
internationaal bekend wordt, wat leidt tot een explosieve toestroom
van mannen. Loes Hegger schetst boeiende portretten van de mannen,
die vaak maar moeilijk kunnen wennen aan Nederlandse gewoontes,
maaltijden en vooral de taal. Zij zet hun levens voor de lezer in een
verhelderende context van de tijd. We volgen de ontwikkeling van
dominee Hegger, die zijn strak gereguleerde kloosterleven vervangt
door een aanvankelijk anti-roomse zendingsdrang. Maar bovenal is
het huis, door de ontspannen en gastvrije houding van ‘mater familias’
Willy, een verademing voor de priesters. De kinderen Hegger groeien
op in de vrije jaren 70, met popmuziek en minirokken. Moeder Willy
beweegt flexibel mee met de kinderen; voor Herman gaat de taak
verder dan gezin en studeerkamer. Zijn organisatie geeft een succesvol
maandblad uit, ‘In de Rechte Straat’, dat hoofdzakelijk door hemzelf
wordt volgeschreven. Zijn polemische artikelen worden gretig gelezen
door de protestantse achterban. Hij raakt
betrokken bij de oprichting van de EO, omdat
de NCRV te vrijzinnig wordt geacht. In het
laatste hoofdstuk lezen we hoe het dominee
Hegger is vergaan in en na de turbulente
nadagen van Villa Wartburg, van behoudendstrijdlustig naar mild-oecumenisch. Dit
slotrelaas, evenals het eerdere verhaal over de
tragische dood van haar zusje, bevestigt voor
mij het schrijftalent van Loes Hegger.
Villa De Wartburg. Een toevluchtsoord in het
verzuilde naoorlogse Nederland | Loes Hegger |
Ambo/Anthos | oktober 2021 |
ISBN 978 90 2635 407 6 | 288 blz.

WARTBURG

DOOR
PETER VAN OVERBRUGGEN

Wie kent de mens, wie kent zichzelf?
Bij de recensie:

interview met schrijfster Loes Hegger

Het moet spannend zijn dat je
boek er is na een lange intensieve
periode van schrijven.
'Het verschijnen van het boek was
voor mij onwerkelijk, omdat ik er
tijdens het hele schrijfproces weinig
met mensen over had gedeeld.
Schrijven is voor mij toch iets dat
ik vooral in mijn eentje doe. Ik
moest eraan wennen dat het ineens
openbaar is en vond het lastig om
er over te praten; schrijven ligt me
eerlijk gezegd beter. Ik heb wel heel
mooie, lieve en positieve reacties
gekregen.'

Je deelt in je boek privézaken die
met jullie gezin te maken hebben.
Voor jou waren het de eerste 17
jaren van je leven, toch niet de
onbelangrijkste.
'De geschiedenis van de Villa De
Wartburg begon officieel in 1962 en
ik ben in 1974 uit huis gegaan. Van
mijn oudste zus en van mijn moeder
heb ik veel informatie gekregen over

Januari 1967, Loes rechts van haar vader Herman.
(Deze gezinsfoto werd gemaakt als ansichtkaart om uit
te delen tijdens de aanstaande wereldreis van vader.)

de periode dat ik nog te klein was
om me dingen te herinneren. Verder
heb ik mijn broers en zussen niet als
personen opgevoerd in het boek;
het is immers mijn verhaal. Ze zaten
ook niet direct op een boek over die
tijd te wachten. Nu zijn ze blij met dit
boek.'
Ik heb de indruk dat je vader van
het katholieke geloofssysteem
in een ander rigide systeem
belandde, namelijk van het
protestantisme.
'Mijn vader vond de katholieke
kerk waarin hij was opgegroeid
en opgeleid tot priester autoritairhiërarchisch. Hij zag de vroege
christelijke kerk als ideaal, omdat
de eerste christenen alles met
elkaar deelden op basis van
gelijkwaardigheid. In zijn praktische
geloofsbeleving kun je mijn vader

Ruud Pos©

In mijn omgeving van
leeftijdgenoten en
kerkbetrokkenen wist niemand
van het bestaan van dit
opvanghuis. Heb je daar een
verklaring voor?
'Het is een vergeten geschiedenis
over vooral buitenlandse ex-priesters
in de periode vóórdat het effect
van het Tweede Vaticaanse Concilie
voelbaar werd. Er zijn ook maar twee
of drie Nederlandse priesters bij ons
geweest. Dit omdat het klimaat in
Nederland toleranter was jegens
‘afvalligen’ dan in landen waar de
katholieke kerk oppermachtig was,
zoals Spanje en Italië. Halverwege
de jaren 70 was de noodzaak van
opvang voorbij.'

Loes Hegger

wel traditioneel noemen. Dat
merkten we soms in de manier
waarop hij over opvoeding dacht.
Het theologische pad van mijn vader
heb ik overigens niet gevolgd en dat
was ook niet mijn onderzoeksvraag
voor het schrijven van dit boek. Hij
had bovendien zijn opvattingen
over geloofszaken al eerder
gepubliceerd, dat verhaal was dus
al bekend. Het ging mij over zijn rol
als vader, grootvader, als méns. Ik
heb niet de pretentie dat ik hem in
theologische termen zou kunnen
verpakken. Wie kent de mens? Wie
kent zichzelf?' ▸
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Een collega van je vader, de
vrijzinnige theoloog Herman
Wiersinga, die ooit met hem een
fundamenteel theologisch conflict
had, beschrijft je ouders respectvol
als ‘grootheden, niet autoritair,
principieel en authentiek’.
'Dat heb ik zeer gewaardeerd van
hem. Mijn indruk is dat mijn vader
zich in geen van de geloofssystemen
en kerkelijke leerstellingen thuis
voelde. Hij was een eenling die
verbondenheid met gelovigen
zocht, ongeacht hun achtergrond;
katholiek of protestant. Al in 1971
nam hij deel aan een oecumenische
charismatische conferentie van
priesters, leken en protestanten,
die eindigde met een informeel
Heilig Avondmaal. De orthodoxe
bestuursleden van ‘In de Rechte
Straat’*) -die hij zelf had opgerichtreageerden negatief. Mijn vader
was intens gelovig én hij heeft meer
wereldse projecten opgezet voor
mensen in nood dan menig linkse
activist. In de laatste periode van zijn
leven is hij zich weer gaan verdiepen
in de rijke mystieke traditie die hij
kende uit zijn katholieke verleden.'
Wat troffen de ex-priesters in jullie
huis aan?
'Ze kwamen als kwetsbare mensen
binnen, maar samen met onze
levenslustige ouders ontstond er veel
vrolijkheid. Mijn vader verloochende
daarbij zijn Limburgse aard niet en
ook mijn moeder kon de boel op
stelten zetten. De feesten rondom
de bruiloften in ons huis waren
uitbundig. De meeste nieuwkomers
waren gretig in het opnemen van
nieuwe ervaringen. De intellectuele
types voelden zich ook vrijer en
stonden wat losser in het leven. Zij
gingen en vonden hun eigen weg.
Mijn vader was daar niet sturend in,
hij gaf ze ruimte, ook financieel, om
een richting of studie te kiezen.'
Is er nog iets dat je zou willen
toevoegen?
'Waar ik - achteraf - door geraakt ben,
is dat het voor mij als kind vooral
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Villa De Wartburg, augustus 1962, de Spaanse ex-priester Aniano in het midden.
Voor hem staat Loes, rood jurkje met wit schortje.

leuk en spannend voelde, als al die
vreemdelingen bij ons kwamen
en een bed kregen. Nu is er vooral
argwaan als vreemdelingen naar
hier komen om een ander, beter
leven te beginnen. Het viel me op,
toen ik na vijftig jaar met bewoners
van toen sprak, dat er onmiddellijk
weer een vertrouwdheid was, die ik
me herinnerde van de momenten
dat ze dagelijks bij ons aan tafel
schoven. Hoe leuk het was om bijna
alles met elkaar te delen, zoals je dat
met familie doet. Als je achterwege
laat dat het om uitgetreden priesters
ging, blijft over dat deze mensen in
totale staat van ontreddering bij ons
op de stoep stonden. Ontdaan van
hun identiteit en zonder zicht op
een toekomst. Het is voor mij een
universeel verhaal over gastvrijheid
en het verwelkomen van de
vreemdeling.'
Dan heb ik nog een persoonlijke
vraag. Je bent zelf in een
belangrijke periode van je
leven, inclusief de puberteit,
in een turbulent huishouden
opgegroeid, dat gedeeld werd
met ‘buitenstaanders’. Heb je
daardoor niet iets gemist, privacy
bijvoorbeeld?
'Ik ben in bepaald opzicht wel
aandacht te kort gekomen, maar heb
ook van veel vrijheden genoten. Bij

ons kon erg veel. Bovendien is het
moeilijk om achteraf te speculeren,
omdat ik nu eenmaal in die situatie
zat. Ik kijk met genoegen terug.
Met Villa De Wartburg heb
ik geprobeerd een vergeten
geschiedenis van MENSEN te
achterhalen. Gewone mensen
(ook mijn ouders waren geen
helden) die met vallen en opstaan,
in kwetsbaarheid en rotsvast
vertrouwen, geprobeerd hebben iets
van hun leven te maken. Met ruimte
voor hun medemens. That's it!'
Ga je nóg een boek schrijven?
'Ja, dat ga ik zeker doen. Ik ben
theatermaker, maar schrijven en
bezig zijn met taal is heerlijk. Ik
maak mijn theatervoorstellingen
op dezelfde manier als ik dit boek
heb samengesteld. Ik verzamel nu
waargebeurde verhalen van oude
Amsterdammers over de jaren 50 en
die combineer ik met gegevens uit
documenten tot een script.' ▪
*) Stichting In de Rechte
Straat (IRS) is een Nederlandse
protestantse organisatie die
gericht is op evangelisatie onder
Rooms-katholieken, steun aan
ex-katholieken en voorlichting
aan protestanten over de RoomsKatholieke Kerk en haar leer.

Samenleving
DOOR
ROB VAN DER ZWAN

God

in het nieuws
Wie in het nieuws is, wenst doorgaans dat dat
niet zo is, tenzij hij of zij kampioen wordt à la Max
Verstappen. Dat menselijk falen nieuwswaarde
heeft, is van alle tijden. Hoe belangrijker de
persoon die een scheve schaats rijdt, hoe groter
de reputatieschade. Daarbij lijkt er weinig ruimte
te zitten tussen koesteren en kastijden. ‘God’ zit
tegenwoordig in de hoek waar de klappen vallen.
Een kleine rondgang in de actualiteit lijkt dat te
bevestigen.
Het Godshuis in verval
Het onderzoek van het Dagblad
Trouw naar de ‘staat van katholiek
Nederland’ van begin december
2021 schetst een desolaat beeld.
De katholieke kerk wil nabij zijn, en
dat lukt niet meer. De nabijheid - in
elk dorp, in elke wijk - was de grote
kracht van de rooms-katholieke
kerk in Nederland, maar dat is niet
langer zo. Bijna acht op de tien van
de Nederlandse parochies schreven
vorig jaar rode cijfers. Zonder actieve
parochianen komt er geen geld meer
binnen. En zonder geld geen priester
en geen kerkgebouw. De kerk is in
een negatieve spiraal beland die niet
lijkt te stoppen, zo meldt Trouw.
God in therapie
Antoine de Kom is psychiater en
dichter. Hij komt aan het woord in
de reeks Tien geboden (Trouw, 4
december 2021). Bij De Kom komt
de psychiater boven als hij over
God speekt. "Als God zich netjes
gedraagt…heb ik er helemaal
geen probleem mee om Hem als
patiënt aan te nemen… Eerlijk
gezegd geloof ik dat God, als
persoon, reddeloos verloren is. Dat
zal ik natuurlijk niet zo tegen Hem
zeggen - als psychiater veroordeel
ik niemand - maar ik zal wel naast
Hem gaan staan om met Hem mee te
treuren.”
Weeffout in de hersenen
Met de gelovige is ook al iets

mis -volgens leraar economie
en marketing Henk Benders uit
Tilburg. Bender, lid van ‘de kerk van
het Vliegend Spaghetti Monster,
een genootschap dat de nonsens
van religie op een speelse manier
blootlegt’- reageert in het Brabants
Dagblad 25 augustus in een discussie
over religie: ’De behoefte aan religie
ziet hij als een veelvoorkomende
‘relatief onschuldige’ weeffout in de
hersenen. Religie is ook een aardig
hulpmiddel bij het stervensproces.
Doodgaan is niet zo heftig als je de
illusie hebt dat je niet uit het spel
ligt, maar gewoon doorgaat naar de
volgende ronde. Verder vraag hij zich
af of Jezus, Mozes en Mohammed
niet het resultaat zijn van een uit de
hand gelopen hype, in combinatie
met goede marketing. Onderzoek
heeft aangetoond, zo besluit
Benders, dat de meerderheid van
Nederlanders geen behoefte heeft
aan de zijwieltjes van een religie om
door het leven te fietsen.
God naast het nieuws
Ik vermoed dat Henk Benders
hier een breed gedragen gevoel
verwoordt. Religie is een privézaak
en vormt niet zelden een
bedreiging voor het verstand en
de volksgezondheid - zoiets. Het is
Nederlands pragmatisme in optima
forma dat niet al te diep steekt.
Omtrent christendom is men in
Nederland bijziend geworden. Er
is weinig belangstelling voor de

inzichten, ervaringen en wijsheid
die verweven zijn met de christelijke
traditie. Het loont daarom de moeite
om te luisteren naar de stemmen die
naast het nieuws klinken.
Hoofd en bijzaken
Ik noem graag Piet Nelen (19312011). Nelen was redemptorist,
intellectueel, sociaal geëngageerd
en een gedreven bestuurder.
Wij werkten ooit samen aan een
publicatie over tien jaar Scala, de
vereniging van Redemptoristen. In
zijn bijdrage ‘Mijn cruise door de tijd’
keek hij als zevenenzeventigjarige
terug op zijn leven tot dan toe.
Hij beschrijft hoe hij tijdens zijn
‘levenscruise’ geleerd heeft hoofden bijzaken beter te onderscheiden
en ook religieuze ballast achter zich
te laten. Zijn slotsom: ‘Toch baseer
ik bij dit alles mijn vertrouwen en
verwachtingen vooral op mijn geloof
in de persoon en de boodschap van
Jezus van Nazareth, die ‘de liefde’
als mens vóórleefde en verzekerde
dat deze liefde zou leiden tot vrede
en geluk.’ Wat de ‘haven achter de
horizon’ zal brengen, weet ik niet,’
schrijft Piet. ‘Ik neem hem (Jezus van
Nazareth) echter ook op dit punt
ernstig en blijf geloven in de zin van
mijn cruise door de tijd en in een
levensperspectief. Verder vertrouw
ik me toe aan het Mysterie van de
God waarin ik geloof en waarvan ik
– volgens Augustinus – ook een deel
ben.’
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U I T K I J K & LU I S T E R
UTRECHT Museum Catharijneconvent ‘Van God los?
Welkom in de onstuimige jaren zestig’. Een van de meest
revolutionaire én religieuze periodes uit de Nederlandse
geschiedenis! Aanvankelijk was de invloed van de kerk op het
dagelijks leven nog allesoverheersend. Grote gezinnen waren
normaal, gemengd trouwen was taboe en boodschappen
deed men bij winkeliers van de eigen zuil. Toch ontstonden er
barsten.
Vrouwen gingen massaal aan de pil, heiligen werden
overboord gegooid en homoseksualiteit werd voorzichtig
bespreekbaar. Dompel je vanaf februari onder in een roerig
tijdperk dat misschien ver weg lijkt, maar doorwerkt tot op de
dag van vandaag. Raakte Nederland van God los?
Progressieven in de kerk, slopers aan het werk.
In Van God los? toont het museum de hand van fotografie,
muziek, kunst, radio- en tv-fragmenten een wereld
waarin het geloof en de traditionele invulling daarvan ter
discussie werden gesteld. De eeuwenoude hechte band
tussen het instituut kerk en het geloof bleek niet langer
vanzelfsprekend. In de tentoonstelling komen zowel de
ludieke en vernieuwende geluiden van deze periode (denk
aan Gerard Reve en Godfried Bomans) als de conservatieve
tegenbewegingen aan bod. De bekendste anti-progressieve
slogan uit die tijd is misschien wel ‘progressieven in de kerk,
slopers aan het werk’. Gepland vanaf 5 februari.

Evangelisatie campagne Johan Maasbach, Den Haag,1966,
foto Koen Wessing, IISG Amsterdam

Tips voor uit en thuis

www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/jaren-zestig

Wandeling onder begeleiding van een
gids
Wandeling Abdij Maria Toevlucht –
trappistwandeling
Wandel onder begeleiding van een
gids van VVV Zundert in de omgeving
van de abdij. Onderweg vertelt een
gids over het klooster, de leefregels,
het trappistenbier en de natuur. Na
afloop is er de mogelijkheid voor een stil
moment in de kerk, om de abdijwinkel te
bezoeken of een trappist te drinken bij
een van de uitspanningen in de omgeving
van de abdij. Inschrijven en meer
informatie: vvv@vangoghhuis.com

Maarssen: Buitenplaats Park Doornburgh, plaats voor bezinning.
Buitenplaats Doornburgh ligt in het hart van Nederland, langs de
kronkelende rivier de Vecht. Het is een plek waar kunst, wetenschap,
natuur en eten elkaar ontmoeten. Het terrein bestaat uit een
imposant, achttiende-eeuws landhuis en een voormalig klooster met
markante architectuur uit de jaren zestig. In 1957 werd het landgoed
betrokken door de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf. Deze
kloosterorde is gesticht na de verovering van Jeruzalem in 1114.De
zusters lieten in 1964 een imposant kloostercomplex bouwen door
architect Jan de Jong, leerling van Dom Hans van der Laan van De
Bossche School. De architectuur
van de speciaal voor de zusters
ontworpen priorij is sober en
oogt modern ondanks dat het
inmiddels al meer dan 50 jaar oud
is. In het gebouw lijkt de tijd te
hebben stilgestaan en heel veel is
nog in oorspronkelijke staat.
www.buitenplaatsdoornburgh.nl/
een-plek-vol-betekenis-en-historie

foto: Efraa-marlies | commons.wikimedia.org
20

WWW.DEROEROM.NL

UTRECHT 27 januari 2022 Cursus over 'Tijd voor een
spirituele upgrade' in vier avonden bij het Gerrit Rietveld
College in Utrecht. Docent is Piet van Veldhuizen.
We gaan te rade bij het boek God 9.0 en het werkboek
dat een van de auteurs, Marion Küstenmacher, daarbij
schreef: Integrales Christentum (het is niet nodig dat je de
boeken leest). In beide boeken wordt de ‘integrale methode’
van Ken Wilber gebruikt om naar religieuze ontwikkeling te
kijken, zowel van het individu als van gemeenschappen.
Dr. Piet van Veldhuizen studeerde Theologie in
Utrecht en Warschau en Sociale ethiek in Lublin. Hij is
bijbelwetenschapper, vertaler van boeken van o.a. rabbijn
Jonathan Sacks en het boek God 9.0, auteur van Verzet
geen bergen (2005) én hij werkt als protestants predikant in
Hendrik-Ido-Ambacht.

BOEKENTIP:
Kerkinterieurs in
Nederland
De wetenschappelijke basis voor
het Grootste Museum van Nederland is
de publicatie Kerkinterieurs in
Nederland. Het boek kwam tot
stand in nauwe samenwerking met
de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. Meer dan vijftig specialisten
beschreven de kerkinterieurs.
Fotograaf Arjan Bronkhorst heeft het
boek prachtig geïllustreerd met zijn
foto's. Op sublieme wijze heeft hij de
kerkinterieurs in beeld gebracht. Zijn
foto’s zijn ook rijkelijk op deze website
gebruikt om de schoonheid van de
kerken te onderstrepen. Kerkinterieurs
in Nederland is het standaardwerk over
het Nederlandse kerkinterieur. Zie
https://www.grootstemuseum.nl/nl/
over-het-grootste-museum

kapel Dominicanenklooster
Havang(nl) | commons.wikimedia.org
HUISSEN Dominicanenklooster De
Thuisretraite
Een stilteretraite. Je doet mee terwijl je thuis
bent, of in een vakantiehuisje, of ergens anders
waar je even een plek voor jezelf kunt maken.
Een individuele retraite buiten kloostermuren,
met live begeleiding van binnenuit. Soms wil
je de deur niet uit, soms kan of mag het niet,
zoals in deze tijd vanwege corona. Dan is het
goed te weten dat nu De Thuisretraite bestaat:
een onlineprogramma waarbij je als het ware
je eigen klooster bouwt. Als je meedoet aan
De Thuisretraite, richt je jouw plek om te
beginnen met aandacht in. Hoe dan ook geldt:
deze plek is gedurende De Thuisretraite jouw
kloostercel. Onder begeleiding van Maria
van Mierlo, cisterciënzer leek, lid van de
kloostergroep behorend bij de monniken van
Schiermonnikoog (voorheen Abdij Sion).
mariavanmierlo.nl en www.kloosterhuissen.nl

NIJMEGEN Radboud Reflects 1 februari: ‘Populisme en
christendom’. Lezing door politicoloog Andrej Zaslove en
theoloog Mechteld Jansen 20:00 tot 21:30
LUX Nijmegen In deVerenigde Staten, Polen of Nederland: overal
ter wereld lijkt een groeiende groep conservatieve christenen zich
aangetrokken te voelen tot het rechts populistisch gedachtegoed.
Hoe kan dit? Als de kern van het christendom naastenliefde is,
waarom dan stemmen op partijen die bijvoorbeeld het liefst zo
min mogelijk vluchtelingen zouden toelaten? Kom luisteren naar
theoloog Mechteld Jansen en politicoloog Andrej Zaslove over de
ingewikkelde relatie tussen het christendom en populisme.
Dit programma kun je ook volgen als livestream. De livestream
volgen is gratis. Wil je een reminder krijgen vooraf en wil je achteraf
een link naar het verslag ontvangen? Schrijf je dan in. Inschrijving
via de site www.ru.nl/radboudreflects/agenda/lezingen/vm/2022/
populisme-christendom-lezing-politicoloog-andrej/
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BERICHTEN van deroerom.nl

DOOR BART VERREIJT
EN LIESBETH DE MOOR

en andere media

Op www.deroerom.nl vindt u actuele berichten en aankondigingen op gebied van zingeving, religie & samenleving
in binnen-en buitenland. U vindt er ook verrassende onderwerpen over kunst en spiritualiteit.
Heeft u zelf een bericht of wilt u reageren, mail dan naar webredactie@deroerom.nl

Foto Ronald Hissink

Aftrap 'Adrianusjaar', 500 jaar na enige Nederlandse paus
Op 10 januari was het precies 500 jaar geleden dat Adriaan
Floriszoon Boeyens uit Utrecht werd gekozen tot paus: Adrianus
de VI. Om de enige Nederlandse paus te herdenken is 2022
uitgeroepen tot het Adrianusjaar. Priester Ad van der Helm
bestudeerde de levenswandel van Adrianus. Hij noemt de
Utrechtse paus voor de NOS een begaafd mens: ‘hij was theoloog
in Leuven en diplomaat in Spanje.’ Ook doceerde Adrianus: hij gaf
in Leuven les aan onder meer Erasmus. ‘Hij maakte als paus een
eind aan nepotisme en vriendjespolitiek In Rome en bleef trouw
aan z'n sobere levenswijze. Romeinen bespotten hem erom.’
Maar Adrianus zag het als zijn taak om orde op zaken te stellen
en flink te bezuinigen. Het pausschap was van korte duur. In de
zomer van 1523 werd hij ziek en in september overleed hij. “Maar
ondanks zijn korte pontificaat had Adrianus veel impact”, zegt
Van der Helm. Hij hoopt met excursies naar belangrijke plekken
en een herdenking aandacht voor de kerkelijk leider te vragen.
Van der Helm: ‘Het is een man om trots op te zijn.’

HOMOHUWELIJK MAG bij Gereformeerde kerk in
Utrecht
Bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de
Utrechtse wijk Zuilen kunnen twee mensen van
hetzelfde geslacht nu officieel in het huwelijk
treden. Ook mogen mensen die een relatie hebben
met iemand van hetzelfde geslacht, na besluit, alle
functies in de kerk betreden. De Utrechtse kerk wijkt
daarmee af van het landelijke standpunt. De kerk in
Zuilen is de tweede gemeente binnen haar religieuze
stroming die het ‘homohuwelijk’ toestaat. ‘Het
besluit leidde van tevoren tot veel discussie binnen de
gemeente.”, zegt Melanie Knieriem, kerkenraadvoorzitter
van Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKV) in Zuilen.
“Vanaf 2015 zijn wij gesprekken gaan voeren”, zegt
Knieriem. “De Bijbel geeft geen duidelijk antwoord, je
kunt twee kanten op. Maar wij lezen in de Bijbel dat
iedereen welkom is en iedereen mag werken voor God.”
“Fantastisch nieuws”, vindt Laura van Nieuwenhuijze,
voorzitter van COC Midden-Nederland, “het is een eerste
stap en hopelijk volgen nog veel meer kerken.”
BRON RTV Utrecht /KRO-NCRV

Marcel Holl en Laetitia van der Lans
UITGEVERIJ ZALIGE ZALM KAN 15.000 KERKEN VAN BLAD
VOORZIEN.
Hoe maak je een kerkblad? Oud KRO-NCRV-journalisten Laetitia
van der Lans en Marcel Holl uit Deventer vonden een gat in
de markt en bedachten een “format” voor een goed kerkblad,
waarmee kerken het eigen blad kunnen opmaken en laten drukken.
Met hun kleine uitgeverij de Zalige Zalm bedienden ze aanvankelijk
enkele kerken in Deventer maar het bestand groeide in elf jaar
uit naar 180 katholieke parochies en protestantse gemeenten in
Nederland. En nu is er de sprong naar Amerika en mogelijk 15.000
kerken”, lacht Laetitia van der Lans trots. Marcel: “Kerken hebben
het best moeilijk. De teams van vrijwilligers zijn niet groot. Ze willen
graag communiceren met hun achterban, maar het kost veel tijd om
bladen in elkaar te zetten. Er is nu een Amerikaanse uitgever OVS die
ons programma overneemt: het is de grootste katholieke uitgeverij van
Amerika en bedient meer dan 15.000 parochies en elk bisdom van de
Verenigde Staten. Dus als die er allemaal gebruik van gaan maken dan
wordt het leuk.” BRON: AD en De Zalige Zalm. www.dezaligezalm.nl

22

WWW.DEROEROM.NL

DONATIES HULPORGANISATIE MOEDER
TERESA MOGEN WEER
De federale regering van India heeft het
verbod op donaties aan congregatie
Missionarissen van Naastenliefde van
moeder Teresa opgeheven. De zusters
mogen weer geld aanvaarden van
buitenlandse donateurs meldt UCA new.
De hindoe-nationalistische regering in New
Delhi had het verbod op donaties op 27
december ingesteld. Reden: de religieuze
congregatie zou niet langer voldoen aan
bepaalde criteria. De missionarissen beheren
opvangtehuizen voor armen en daklozen in
heel India. Volgens de krant The Hindu heeft
de congregatie in India in het begrotingsjaar
2020/21 750 miljoen Amerikaanse dollar (662
miljoen euro) uit het buitenland ontvangen.
Na het verbod van de regering vreesde men
dat de Missionarissen van Naastenliefde in de
toekomst niet langer in staat zouden zijn veel
van hun werk te financieren. Waarnemers
beschouwden het besluit als een verdere
intimidatie van christenen in India.

Don’t look up!
DOOR RENÉ PETERS

Sinds kort hebben we thuis een abonnement op Netflix. Televisie via de
computer en on demand: met keuze uit een enorm aanbod van films en
series. Deze week zag ik de nieuwe film ‘Don’t look up’. Ik vind het een
aanrader. Niet per se door het goede acteerwerk. Ook niet door de bekende
acteurs Leonardo DiCaprio (47) en Jennifer Lawrence (31). Maar door de
actualiteit van het thema. Volgens officiële cijfers van de streamingdienst is
de film de derde populairste film ooit. Ook bij klimaatwetenschappers.
In de film ontdekken een student en professor in de astronomie een komeet
die over zes maanden op de aarde zal neerstorten en alle leven zal vernietigen.
De berekeningen kloppen, maar het lukt hen niet het publiek te bereiken en de
informatie over te brengen, zodat het gevaar kan worden afgewend. Het publiek
ziet het verhaal over de komeet simpelweg als ‘een mening of idee’. Uiteindelijk
blijkt zelfs de waarschuwing voor een inslaande komeet een middel voor politici
om de eigen populariteit en positie te versterken. Via het nieuws, slogans, en
social media worden burgers gemanipuleerd en aangezet tot blinde steun voor de
leider -president- en tot haat en geweld richting tegenstanders.
foto Impawards, commons.wikimedia.org

Een sterk beeld is een partijbijeenkomst van de president die haar
aanhangers de slogan ‘don’t look up’ (kijk niet naar boven) laat
scanderen, terwijl de komeet duidelijk zichtbaar in een rotvaart de
aarde nadert en op hen af komt. Het beeld is kraakhelder. ‘Don’t look
up’ geeft je van het begin tot het einde een ongemakkelijk gevoel
van herkenning.
Het thema is ongemakkelijk realistisch en actueel. Ook corona
is voor sommigen slechts een mening of aanname. Ook bij ons
stoken bepaalde politici de bevolking op door verspreiding van
desinformatie via de social media. En roepen ze op om ‘in verzet te
komen’ tegen ‘de corona-leugen’ en zo tegenstanders te intimideren.
Volgens de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer
is het onmogelijk en zelfs gevaarlijk om domme mensen van hun
ongelijk proberen te overtuigen: “Argumenten baten niet. Feiten
die niet stroken met het eigen vooroordeel kan men eenvoudig
ongeloofwaardig noemen - in zulke gevallen wordt de domme
mens zelfs een kritisch denker - en feiten die niet te ontkennen zijn,
kunnen opzijgeschoven worden als nietszeggende uitzonderingen.”
Dom zijn is volgens Bonhoeffer geen aangeboren gebrek aan
intelligentie. Maar een sociologisch verschijnsel waarbij de
machtsontplooiing van de een per definitie de domheid van de
ander tot gevolg heeft. Tegen dit soort domheid is geen kruid
gewassen. Het gaat niet om argumenten, maar om bevrijding. Het
gaat om de vraag of de machthebbers meer ‘verwachten van de
domheid van de mensen dan van hun innerlijke zelfstandigheid
en wijsheid’. Don’t look up is een vreselijke film. En een absolute
aanrader!
René Peters
is docent, Tweede Kamerlid voor het CDA, vader van een dochter.
Hij schrijft over wat hem bezig houdt.
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MIRJAM VAN NOORD

Welkom in de kerk
Het is nu bijna twee jaar geleden dat ik de diagnose ‘autisme’
kreeg. Na jarenlang ongelukkig zijn en me onbegrepen voelen,
was er eindelijk een verklaring voor het anders zijn en kon ik
opgelucht verder gaan met leven. Ik wist nu dat ik mezelf moest
leren te begrijpen, zodat ik weet wat ik nodig heb, waardoor ik van
overleven naar leven kon gaan. Het was een positief moment.
Maar het aanvankelijke gevoel van opluchting en optimisme
maakten al snel plaats voor gevoelens van angst en teleurstelling.
Het besef dat je anders bent, dat je er niet helemaal bijhoort, is
namelijk tegelijk een fijne verklaring voor eenzaamheid maar
ook een soort vonnis voor de rest van het leven. Ga ik me nu
altijd anders, onbegrepen en eenzaam voelen? Kan het wel beter
worden als ik voor de rest van mijn leven vastzit aan autisme?
Toch heeft die diagnose me heel wat opgeleverd. Waar ik het
meest van versteld stond, is de reactie die kwam vanuit mensen
uit de kerk. Kerkvrienden, die ik al jaren ken, reageerden met zo
veel openheid, begrip en liefde toen ik mijn verhaal vertelde.
Andere, niet-gelovige, vrienden waren meer bezig met het label
dat aan autisme hangt. Zij dachten dus niet zo zeer aan wat
zo’n diagnose voor mij persoonlijk betekent, maar meer aan de
negatieve gevolgen voor mijn studie en dagelijks leven, en wat
de oplossing daarvoor is. Veel vrienden in de kerk daarentegen
wilden met mij praten over hoe ik me voelde, hoe het met me ging
en hoe ik na het krijgen van deze diagnose de toekomst zag. Ik
voelde me begrepen en meer welkom als mens dan ooit tevoren.
Ik zou willen dat iedereen zich zo welkom mag voelen in de
kerk (of ergens anders) als ik me voel in mijn kerkgemeenschap.
Dat iedereen thuis mag komen op een plek waar hij of zij
als waardevol wordt gezien en er begrip is voor alles wat je
moeilijk vindt. In de toekomst kunnen we dat misschien zelfs
zo breed trekken dat elke migrant ook met open armen wordt
verwelkomd. Maar voor komend jaar lijkt mij het verwelkomen
van buitengesloten mensen, kwetsbaren en eenzamen al een heel
mooi streven. Ik hoop dat we er allemaal aan gaan werken want
het geweldige gevoel van thuiskomen dat ik krijg in mijn kerk, gun
ik werkelijk iedereen.

