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Hoofdredacteur
LIESBETH DE MOOR

Onlangs reed ik met mijn dochter (19) in het donker over 
de snelweg. Op haar verzoek zetten we het “Christmas-
radio-station” aan, het commerciële radiostation dat de 
hele maand (..) overbekende Amerikaanse kerstliedjes 
draait. ‘Het zijn vooral “wens” liedjes’, bedachten we na 
een uur: ze gaan over verlangen: naar een weerzien in de 
sneeuw, naar een verloren geliefde of een arreslee die 
voorrijdt. ‘Let it snow, driving home for christmas’. Het 
glazuur valt bijna van je tanden, zo zoet!

We wensen wat af. Of er iets in mijn schoen komt? Of we een 
huis krijgen?  Of het virus volgend jaar niet weg kan en kan 
er dan meteen vrede zijn voor de hele wereld?  En dat de 
sneeuw toch maar op de goede plek mag vallen, als ie nog 
valt? 

We spraken over wensen en geloven tijdens een sobere 
bijeenkomst in de kerk in de buurt. Met een kop koffie en 
keurig op afstand. Iemand uit het gezelschap, Janna, vertelde 
over haar geloof: ‘Mijn moeder werd dement. Dat was een 
klap en het werd een lange weg van twaalf jaar. En toch is de 
weg die we gingen voor mij, als enige dochter ergens goed 
voor geweest. Als je voor een opdracht staat in je leven en 
het lukt je ergens tóch vertrouwen in te stellen dan geeft 
dat steun. Mijn moeder was gelukkig, al had zij op het laatst 
een leven zoals zij zich nooit had kunnen voorstellen. Haar 
dementie verminderde niet maar wel veranderde de manier 
waarop ik ermee omging. Ik moest mijn wensen bijstellen 
en mijn moeder van vroeger langzaam loslaten... Loslaten en 
vertrouwen dus. En dat is voor mij ook geloven. Jezelf aan 
iets of iemand toevertrouwen.’ En dat is wat hier gebeurde. 

Ik vond het een mooie gedachte, Nu maar eens kijken of 
mij dat lukt. Geloven in dat eenvoudig verhaal van het 
pasgeboren kind, dat kunnen, en de hoop durven hebben op 
een nieuw begin. Voor velen een grotere wens dan wat ook. 
Laat u inspireren door de inhoud van dit decembernummer 
en door de prachtige afbeelding Madonna del Mare Nostrum 
op de cover van kunstenaar Hansa Versteeg. 

Ik wens u namens de redactie het goede toe, en een mooi en 
zalig kerstfeest.

Reageren? redactie@deroerom.nl 
Kijk ook op onze website www.deroerom.nl 

en op facebookpagina www.facebook.com/DeRoeromzingeving
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We wish you…INHOUD

Hansa Versteeg uit 2017. ‘Madonna del 
Mare Nostrum’ 
of ‘Mantel der Liefde’. Olieverf op doek. Het schilderij 
doet denken aan 17e -eeuwse meesters als Gerard 
ter Borch en Gerard de Lairesse. In de glanzende 
stoffen laat de kunstenaar zich inspireren door deze  
voorgangers maar vertaalt het naar het hedendaagse. 
De Madonna doet denken aan beelden die we kennen 
uit de media. De gouden folie die moeder en kind 
hebben omgeslagen wordt hier, mede door hun 
houding een koningsmantel, een thermische deken 
die uit zee opgeviste vluchtelingen vaak krijgen 
aangereikt. Als je goed kijkt zie je  dat de vrouw je 
net niet aankijkt. Ze blikt al in de toekomst terwijl het 
kind ons afwachtend maar toch enigszins gespannen 
aankijkt.
Zie pag 13 en  www.hansaversteeg.com

Nb. Het kan zijn dat u De Roerom wat later bij de post trof dan 
anders. Voor het eerst in ruim anderhalf jaar hebben wij als redactie 
en vormgeving direct te maken gekregen met corona, waardoor de 
productie iets vertraagd is. Met dank voor uw begrip.
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Drie Brabantse vrouwen, 
kunstenaar Els Coppens (78) 
en dichters Rennie van Windt 
(92) en Helma Michielsen* (76) 
presenteerden in oktober samen 
een bundel met de betekenisvolle 
en mooie titel “Vrouw in meervoud”. 
Elk van hen laat in het werk 
haar visie op het leven zien. De 
Deurnese dominee Ada Rebel 
schreef een inleiding bij de 
bundel waarin de schilderijen 
van Els Coppens verschillende 
levensstadia van de vrouw 
verbeelden. Helma Michielsen 
liet in een korte lezing haar licht 
schijnen op Maria-foto’s van Els 
Coppens, waarin zij refereert aan 
Middeleeuwse voorstellingen. 
Peter van Overbruggen was bij 
de bijeenkomst en sprak met de 
samenstellers van de bundel. 

Maria voor protestanten
De toon van de boekpresentatie werd 
gezet door Maria-overwegingen 
van dominee Ada Rebel. Achter de 
drie vrouwen die het boek vulden 
met hun werk ziet zij de vrouwen 
en meisjes van de schilderijen en 
gedichten verschijnen. En achter hen 
staat weer ‘de vrouw in meervoud’: 
vrouwen en moeders wereldwijd, 
die een spilfunctie hebben in hun 
familie of sociaal netwerk. Vrouwen 
die onzichtbaar zijn, zoals de jonge 
vrouwen die in Kabul niet meer in het 
straatbeeld gezien worden. Vrouwen 
wier vrijheid is ontnomen, niet vrij 
om onderwijs te volgen, om het werk 
te doen dat bij hen past, niet vrij om 
hun toekomst vorm te geven.”

Ada Rebel vraagt zich af wat 
zij als protestantse kan zeggen 

over de persoon van Maria of de 
Mariadevotie, waarmee ze niet 
is opgegroeid. Maria had een 
vanzelfsprekende, maar kleine rol in 
haar beleving. Dat veranderde toen 
ze organist werd in een katholieke 
kerk in Leeuwarden, die aan de 
overzijde van haar gereformeerde 
kerk stond. Ze maakte kennis met 
de katholieke mis, met de koorzang, 
met de eucharistie. Maria bleek 
aan de andere kant van de weg 
een grotere rol te vervullen. Vele 
jaren later, als geestelijk verzorger 
in een ziekenhuis, kwam Maria nog 
dichterbij. Dat was op de momenten 
dat ze met de familie bij een zieke 
stond, voor een ziekenzalving. Samen 
baden ze dan het ‘Wees gegroet’. Het 
was onvergetelijk voor haar hoe stil 
het dan werd in de kamer en hoe 
troostrijk die woorden dan waren. 

 “De betekenis van Maria,” aldus Ada 
Rebel, “is er voor mensen tot op 
de dag van vandaag in meervoud.” 
Het eenvoudige meisje dat een 
wonderbaarlijke boodschap krijgt. 
Haar kracht in de woorden waarmee 
ze in het Magnificat haar dank 
bezingt. Het verdriet om haar zoon 
bij het kruis. De moeder Gods die 
troost biedt. 
“Maria, een bijzondere vrouw en 
moeder voor wie zich gelovig noemt. 
Door de eeuwen heen geweldloos 
en krachtig tegelijkertijd. Zou 
Maria zo ook in onze tijd, in onze 
samenleving inspiratiebron kunnen 
zijn? Onze samenleving, waarin 
gelijkwaardigheid tussen mannen 
en vrouwen nog steeds niet overal 
vanzelf spreekt? Waarin vrouwen zich 
bedreigd kunnen voelen, slachtoffer 
zijn van geweld binnen relaties?”

Vrouw in Meervoud

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

* Helma Michielsen publiceerde vorig jaar gedichten in De Roerom bij schilderijen van Marianne Schellekens rond het thema van de coronapandemie.
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Maria als inspiratiebron
“We vinden in ons leven natuurlijk 
ook onze eigen inspiratiebronnen die 
net als Maria geweldloos én krachtig 
zijn. Misschien onze moeders, of een 
zus, een lerares, een vriendin, een 
buurvrouw, of is het moeder Theresa, 
of Malala uit Pakistan, de dwaze 
moeders uit Argentinië. Inspirerende 
vrouwen die ons moed geven. Om 
krachtig en kwetsbaar tegelijk te 
zijn. Zoals de vrouwen en de meisjes 
op de schilderijen van Els. En in de 
gedichten van Rennie en Helma. 
Maria was krachtig en kwetsbaar. Het 
is bijzonder dat zij vanmiddag ons 
bij elkaar brengt en inspiratiebron is 
voor een bijzonder boek ‘Vrouw in 
meervoud’, van bijzondere vrouwen.”
Dominee Ada Rebel eindigt haar 
verhaal met de tekst van een lied uit 
het protestants liedboek: 

Zij (Maria) ziet de jongen (haar zoon) 
weggaan, 
Hij zoekt een nieuw verband. 
Zij zal niet in de weg staan, 
zij schaart zich aan de kant
van dwaze, sterke moeders, 
zo kwetsbaar in hun kind,
die toch de hoop behoeden,
dat kostbaar leven wint.

Veelzijdige kunstenares
Na het ‘Mariaverhaal’ volgde een 
gesprek met de samenstellers van de 
bundel, onder wie Els Coppens. Haar 
kunstzinnige werk en leven beperken 
zich niet tot één kunstdiscipline. 
Het gaat om schilderen, schrijven 
en later ook fotograferen. Haar 
naïef-realistische schilderkunst 
is onlosmakelijk verbonden met 
het moederschap, kwetsbaar 
en fragiel, vol met symboliek. 
‘Themaschilderijtjes’ noemt zij haar 
werk. Ze gaan over alles wat met 
de levenscyclus van een vrouw te 
maken heeft: geboorte, opgroeien, 
verliefdheid en liefde, zwangerschap, 
moeder worden, en afscheid nemen. 
Geluk en vreugde zijn er herkenbaar, 
naast zorg en verdriet, ook van 
de vrouw die als gewoon meisje 
uiteindelijk de moeder van Jezus 

Vanuit de moederschoot

Gegroeid vanuit de moederschoot
dit kind. Weet dat het toeven, weet 
de schuilplaats die nog steeds nabij,
voelt de zacht gevouwen handen.

Of het buiten duistert, sneeuwt,
als elke windvlaag teistert, rivieren,
uitgebarsten, oevers mateloos
blijft onverscheurbaar de omarming.

In tinten vurig rood is het geborgen.
Kleuren lijken aangescherpt, lijnen
vlak. Alsof hier nu de Maèsta, eens
moeder, eens zittend op een troon.

Helma Michielsen

Twijgje

Onbevreesd,
niet af te brengen van zijn 
droom
wordt het kind telkens 
opnieuw geboren.

Ondanks alles.

Het leeft in elk van ons,
een pril houvast,
hoop gevend
in een geschonden wereld.

Het kind in ons 
beschermend
dromen wij zijn droom.

Ondanks alles.

Rennie van Windt

Volmaakt harmonisch
zetelen moeder en kind
in weldoende rust

Noömi nam het 
kind op haar 
schoot en bleef 
hem vanaf 
dat moment 
verzorgen.
– Ruth 4, 16
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werd. Een vrouw die eeuwen terug al 
had ervaren wat ook door Els in haar 
schilderijtjes was verbeeld. 

Els, je noemt je werk ook een 
persoonlijke autobiografie. 
Waarom?

“Hoe beperkt de informatie ook 
is over de figuur van Maria, ik heb 
me in mijn werk laten leiden door 
de levensstadia van Maria, zoals ze 
betrekking hebben op mijn leven. 
Het idee om daarmee iets te doen in 
samenhang met gedichten ontstond 
in de zomer van 2019 onder een 
tamme kastanje, in gesprek met 
literaire vrienden. Helma wilde al 
eerder gedichten schrijven bij mijn 
werk. Omdat we de presentatie in de 
meimaand wilden laten plaatsvinden 
stelde ik voor de bijbelse Maria te 
verbinden met mijn schilderijen en er 
een project van te maken.”

Rennie van Windt was samen met 
Helma een van de dichters die 
zich door de schilderijen van Els 
liet inspireren. Zij zegt enigszins 
onderkoeld: “Ik heb alleen maar 50 
teksten met gedichten en haiku’s 
geleverd.” Els: “Het is best een 
moeizaam proces om met z’n drieën 
tot een samenhang te komen. De 
combinatie moet namelijk wel 
kloppen. Je vliegt elkaar af en toe in 
de haren, maar we zijn vriendinnen 
gebleven. Het heeft me zeer geraakt 
dat hun teksten steeds precies 
vertellen wat ik met elk van mijn 
schilderij bedoel. Mijn schilderijen 
zijn door de gedichten van Helma en 
Rennie nu pas echt af. De gedichten 
van Helma zijn stuk voor stuk met elk 
schilderij als inspiratiebron ontstaan. 
Ze zijn voor mij heel herkenbaar. En 
in de gedichten van Rennie zit veel 
emotie.”

Helma, hoe ben je te werk gegaan?

“Je moet eerst goed waarnemen 
wat de essentie van een schilderij is, 
dan een vorm zoeken. Bij mij zijn dat 
steeds strofen van vier regels, heel 

klassiek dus. Betekenissen zijn soms 
samengebald. Het kenmerk van mijn 
poëzie is: je krijgt waar voor je geld, 
want je moet het vaker lezen om alles 
goed te begrijpen.”

Rennie, hoe ontstaan jouw 
gedichten?

“Vanaf de jaren vijftig schrijf ik al 
gedichten in een vrije vorm die toen 
in de poëzie opkwam. Je moet je 
open opstellen, ook in relatie met 
de natuur. Ik voel me gaandeweg 
verbonden met alles, ook als het 
zogeheten onkruid en ongedierte 
betreft.”

Ik vraag in hoeverre de beide dichters 
zich strikt hebben laten leiden 
door de bijbelse thema’s van de 
schilderijen, of door het onderwerp 
moederschap. Natuurlijk zijn ze 

uitgegaan van het kunstwerk (“we 
reflecteren op de schilderijen”), maar 
voor Rennie is haar poëzie vooral een 
vertaling geweest van haar eigen 
leven. 
“Mijn gedicht ‘abortus’ heeft 
betrekking op de vier miskramen die 
ik heb gehad. Ik vroeg me vandaag 
ook af, of ik deze tekst wel zonder 
emotie zou kunnen voorlezen.”

Helma: “Ik ben geen moeder, maar 
ik heb wel een moederhart. Na de 
afronding van een tekst komt voor 
mij de emotie voor wat er nooit is 
geweest en wat er nooit zal zijn. 
Vanuit de kracht van de schilderijen 
ging het schrijven over dit thema me 
gemakkelijk af.” 

Els: “We hebben gemeenschappelijke 
episodes in ons leven gehad, die maken 
dat we elkaar heel goed aanvoelen.”

VROUW IN MEERVOUD. Els Coppens, Helma Michielsen, Rennie van 
Windt. 2020-2021| ISBN/EAN: 978-90-9033007-5

Te bestellen via joepenelscoppens@gmail.com met vermelding van 
huisadres. € 25 (inclusief verzendkosten) op NL 83 RABO 0154504041 
t.n.v. J.E. Coppens-v.d. Rijt te Vlierden.
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Van:  Quiet 500
Wat:  Verlicht armoede in 

Nederland

Tekst Liesbeth de Moor
Foto's Quiet 500

KRACHT!

Onlangs hoorde ik op de radio 
over een mooi initiatief: Quiet 
Community’s en de Quiet 500. Het 
lijkt marketingtaal maar achter die 
woorden blijkt een wereld schuil te 
gaan. 
In 2013 bedacht de Tilburgse Ralf 
Embrechts de glossy Quiet 500 
als tegenhanger van de Quote 
500, de lijst van vijfhonderd rijkste 
Nederlanders, jaarlijks uitgegeven 
door het zakenblad Quote. 
De derde editie van de speciale 
‘armoedeglossy’ werd gepresenteerd 
op Wereldarmoededag in oktober 
en vertelt verhalen van mensen in 
armoede. Ralf Embrechts: ‘Met het 
magazine willen we feiten en fabels 
over armoede de wereld uithelpen. 
Bijvoorbeeld het idee dat wie in 
armoede leeft het er wel zelf naar 
gemaakt zal hebben. Of lui is. Wij 
willen mensen in het hart raken en 
aanzetten tot actie. De cijfers zijn 
duidelijk: in Nederland leeft een op 
de dertien mensen in armoede en 
een op de acht kinderen gaat zonder 
ontbijt naar school. Onze boodschap 
is: Accepteer het niet! Iedereen kan 
iets doen, kom in actie en laat je 
rebelse kant zien.’

Stille armoede
‘Quiet betekent letterlijk: stil. 
Natuurlijk is er schaamte, het heet 
niet voor niets “Stille armoede”, 
zegt Quiet-voorzitter Marieke van 
Bommel-Bekker. ‘Die stilte willen we 
graag doorbreken. De eerste Quiet 
500 verstuurden we aan de rijksten 

van de Quote-lijst. Twee van hen 
waren zo onder de indruk dat ze 
besloten mee te helpen om de kloof 
tussen ‘rijk’ en ‘arm’ te verkleinen. 
Deze miljonairs ondersteunden 
met geld de allereerste Quiet-
community in Tilburg in 2015.’ 
Community betekent letterlijk: lokale 
of virtuele samenwerking waarbij 
verantwoord ondernemen centraal 
staat. In de praktijk betekent het 
dat tal van diensten, producten 
en verwennerijen via het digitale 
platform belangeloos en voor niets 
worden aangeboden aan de leden. 
Denk aan een gratis fietsreparatie, 
kaartjes voor een evenement of 
voorstelling, een keertje uit eten of 
een kinderfeestje. 
Marieke: ‘ Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden en worden lid of 
“member”. De leden ontvangen via 
het digitale platform ongeveer zes 
keer per jaar een unieke aanbieding. 
Geen inschrijving of loterij, geen 
extra uitgaven. Lokale ondernemers 
dragen bij aan geluksmomenten, zij 
verzachten daarmee de armoede-
situatie. Inmiddels zijn er elf 
community’s in verschillende steden 
en een dorp in Nederland.’ 

Meer informatie over een 
Quiet-community in de buurt? 
Ga naar https://quiet.nl/

Larissa uit Dordrecht is zo iemand 
die in de problemen kwam. Als 
alleenstaande moeder raakte zij 
allerlei toeslagen kwijt op het moment 
dat ze ging samenwonen, behalve de 
eenoudertoeslag. Jaren later bleek 
dat ze een enorm bedrag moest 
terugbetalen aan de belasting en 
kwam zij in de problemen. Larissa: 
‘Voordat ik in financiële problemen 
kwam, veroordeelde ik ook mensen 
met schulden. Ik dacht dat het hun 
eigen schuld was. Nu ik er middenin 
zit en via de voedselbank ook andere 
minima spreek, weet ik dat schulden 
meestal niet verwijtbaar zijn. Met een 
inbeslagname van loon is er geen 
geld voor de huur en vaste lasten. Dan 
heb je maanden huurachterstand en 
aanmaningskosten van openstaande 
rekeningen. Zonder hulp kom je er 
niet meer uit.’ 
Na jaren van ellende heeft 
Larissa inmiddels zicht op een 
schuldenvrij bestaan, dankzij de 
schuldhulpverlening en ze begint 
met een nieuwe baan. Via Quiet 
afdeling Drechtsteden en Stichting De 
Hoop kreeg Larissa intussen goede 
tweedehands spullen waar ze heel blij 
mee is. Daarnaast kon het gezin een 
keer via Quiet gratis naar de Efteling. 
Larissa: ‘Alles werd betaald, ook eten 
en drinken. Het was geweldig. We 
vergeten zo’n dag nooit meer. Het leek 
wel de film van Willy Wonka.’

QUIET - TIJD VOOR ACTIE ARMOEDE 11

jaar lang maandelijks had ontvangen, terugbe-
talen. De aangevoerde reden: ze maakte er geen 
gebruik van, dus had ze er geen recht op. Haar 
kind ging wél naar de opvang, zegt ze, maar de 
Belastingdienst toonde zich aan de telefoon 
onverbiddelijk. Om het bedrag terug te vorderen 
werden haar huur- en zorgtoeslag stopgezet. ‘Als 
alleenstaande moeder in de bijstand kon ik niet 
rondkomen zonder die toeslagen. Normaal hield ik 
300 euro per maand over om van te leven, na die 
inhoudingen niks meer.’
Haar ouders sprongen bij. Met hulp van haar 
vader diende ze een bezwaarschrift in tegen het 
besluit, met schriftelijke bewijzen dat haar dochter 
wel degelijk van de kinderopvang gebruik maakte. 
Twee jaar later haalde ze uiteindelijk haar gelijk 
en kreeg 1800 euro terug. ‘Ik weet niet of dat het 
hele bedrag was waar ik recht op had. Ik had geen 
energie dat uit te zoeken.’
Het bleef niet rustig aan het Belastingfront. 
Larissa kreeg een nieuwe relatie. Toen ze na een 
jaar zwanger werd, besloot ze met haar vriend te 
gaan samenwonen en trouwen. Ze belde de Be-
lastingdienst en de Sociale Dienst om dat door te 
geven, en vermeldde erbij dat haar uitkering per 1 
augustus 2015 stopgezet kon worden omdat haar 
partner een baan had. ‘Ik wilde alles netjes doen 
om problemen te voorkomen.’ Ze werd vriendelijk 
te woord gestaan. Haar eenoudertoeslag zou ze 
behouden. Daarmee was alles geregeld, kreeg ze 
te horen.
De roze wolk van de bruiloft in mei 2018 duurde 
niet lang, vertelt ze verbitterd. ‘Gelukkig hadden 
we onze bruiloft net betaald toen in het voorjaar 
van 2018 een brief van de Belastingdienst op de 
deurmat viel.’ Larissa moest de alleenstaande ou-
dertoeslag van de afgelopen 2,5 jaar terugbetalen. 
Ze tekende bezwaar aan, omdat haar man niet de 

vader is van haar oudste dochter. Tot overmaat 
van ramp meldde ook het UWV zich diezelfde tijd: 
haar man moest zijn werkloosheidsuitkering die hij 
voor zes werkloze zomerweken in 2017 had ont-
vangen, terugbetalen. Daartoe werd 100 procent 
loonbeslag op zijn inkomen gelegd. 
Larissa: ‘Waarom een toeslag en een uitkering te-
rugbetalen waar wij recht op hadden? En waarom 
loonbeslag van 100 procent? Dan houd je geen 
cent meer over. We hadden geen buffer, dus kon-
den geen een rekening betalen, waardoor we in 
een klap schulden hadden.’ Larissa belde de Belas-
tingdienst en het UWV en vroeg om opheldering.‘Ik 
kreeg geen antwoord. De ambtenaar van het 
UWV vroeg of we al een brief voor huisuitzetting 

Larissa (34) praat liever over dierenleed dan 
over haar eigen sores. Ze laat een foto zien van 
een puppy met misvormde pootjes. Het dier kan 
amper lopen. ‘Waarschijnlijk afkomstig van een 
broodfokker, daar 
gaat wel vaker wat 
mis’, weet ze. Ze zet 
zich in voor dieren die 
vermist zijn of tussen 
wal en schip dreigen 
te vallen en werkt 
samen met tal van 
stichtingen en die-
renliefhebbers zoals 
zij. ‘Strijders’ noemen 
ze zichzelf ook wel. 
‘Ik wil voorkomen dat 
dieren op Marktplaats 
terechtkomen of 
gedumpt worden, 
bijvoorbeeld omdat 
de eigenaar in geld-
problemen zit en ook 
de afstandskosten die 
een dierenasiel rekent, 
niet kan betalen. 
Met haar man en 
dochters van 5 en 12 jaar woont Larissa in een 
vorig jaar opgeleverde nieuwbouwwoning in 
Dordrecht, met kleurrijke beplanting in de voortuin 
en een bloemenkrans op de voordeur. Larissa ver-
ontschuldigt zich onnodig voor de pallets die uit 
geldgebrek een schutting vormen in de achtertuin.
Sinds het gezin hier een jaar geleden introk, is de 
rust een beetje teruggekeerd. Na jaren van slape-
loosheid en stress door dagelijkse geluidsoverlast 
van bovenburen in hun vorige huurflat, wees de 
gemeente hen, dankzij een goed woordje van de 

huisarts, uiteindelijk een andere woning toe. ‘De 
muziek stond vaak zo hard dat onze schilderijen 
van de muren vielen. Eindelijk zijn we weg uit die 
verpauperde wijk en hebben we nu een huis dat 

als thuis voelt. We 
slapen beter dan ooit 
tevoren.’
Maar de stress zit nog 
in alle vezels van haar 
lijf. Al jaren is ze bezig 
met ‘overleven’, zegt 
Larissa. Hoewel de 
vader van haar oudste 
dochter haar niet 
lang na de geboorte 
van hun kind verliet 
en nooit meer van 
zich liet horen – ‘Hij 
schijnt in Irak te 
wonen’ – en dus ook 
geen enkele financiële 
verantwoordelijkheid 
nam, redde ze zich 
aanvankelijk prima. Ze 
leefde van de bijstand 
en haar dochter ging 
drie dagen per week 

naar de kinderopvang. ‘Met tweedehandsspullen, 
aanbiedingen in supermarkten aflopen en geen 
gekke dingen doen, kwam ik net rond.’
En toch kwam ze in de schuldhulpverlening 
terecht. ‘Als het zover komt, heb je iets verkeerd 
gedaan, was altijd mijn vooroordeel. Maar ook als 
je niet leeft als god in Frankrijk, zoals ik, kun je in 
de nesten raken.’ Door een foutje van de Belasting-
dienst, met grote gevolgen.
In 2012 kreeg Larissa een blauwe brief: ze moest 
de kinderopvangtoeslag die ze de afgelopen 1,5 

‘WIE BIJ DE 
SCHULDHULP-

VERLENING 
TERECHT-

KOMT, HEEFT 
IETS FOUT 

GEDAAN, WAS 
MIJN VOOR-
OORDEEL.’

‘Vertellen, verzachten 
en versterken’

Larissa
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Afgelopen november vierde 
de Eindhovense stichting 
Vluchtelingen in de Knel (VidK) 
haar 25-jarig bestaan. Vanwege 
het virus zijn de feestelijkheden 
helaas uitgesteld. Harrie Meelen 
sprak met coördinator Anoeshka 
Gehring. 

‘Het begon in het begin van de 
jaren tachtig toen vier zusters van 
de congregatie van de Zusters van 
Liefde uit Schijndel zich vestigden 
in de Eindhovense Hoogstraat in het 
stadsdeel Gestel. Hun kleinschalige 
opvang groeide in de jaren uit tot 

een professionele organisatie met 
negen vaste medewerkers en zo’n 70 
vrijwilligers. Financieel ondersteund 
door organisaties als Kansfonds en 
Maagdenhuis, donateurs, kerken en 
ook de gemeente Eindhoven slaagt 
VidK erin haar taak letterlijk uit te 
voeren: mensen in de knel verder 
helpen.’ 
‘Vanuit de overtuiging dat iedereen 
recht heeft op een menswaardig 
bestaan zet VidK zich al een kwart 
eeuw in voor de basisrechten 
voor afgewezen asielzoekers 
en ongedocumenteerden 
die zijn uitgesloten van 

overheidsvoorzieningen. Alleen al 
in Eindhoven gaat het om zo’n 300 
personen. Zij ‘overleven’ als het ware. 
Want zij mogen niet in Nederland 
verblijven. Met nauwverholen trots 
vertelt Anoeshka hoe VidK erin is 
geslaagd in acht huizen te zorgen 
voor woon -en leefgeld, huisvesting 
toegang tot medische zorg, sociale 
begeleiding, ondersteuning 
bij nieuwe procedures, salaris- 
en kantoorkosten van eigen 
medewerkers.’ 
In het pand aan de Hoogstraat 
worden de vluchtelingen 
verwelkomd. Voor degenen die 
bescherming vragen is de ellende 
meestal allerminst voorbij: zij 
verkeren in grote onzekerheid. 
Het gaat om mensen die een 
vervolgprocedure afwachten of niet 
durven of kunnen terugkeren. Met 
als gevolg dat ze op straat moeten 
overleven en het risico lopen om 
opgepakt te worden. Ze mogen 
niet werken en niet naar school. Ze 
kunnen zich niet ontwikkelen. 

Toekomstperspectief 
‘In nauw overleg met de 
vluchtelingen wordt onderzocht 
of er nog mogelijkheden zijn voor 
een verblijfsvergunning. Bij een 
reëel toekomstperspectief wordt 
met behulp van een advocaat een 
aanvraag voorbereid. Ook bij een 
eventuele terugkeer naar het land 
van herkomst wordt hulp geboden. 
Aan gedwongen terugkeer wordt 
geen medewerking verleend. 

Vluchtelingen in de Knel komt op voor ongedocumenteerden 

VidK biedt hoop, al 25 jaar 

DOOR 
HARRIE MEELEN

Kantoor Vluchtelingen in de Knel
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Tijdelijke opvang is gemiddeld 
een jaar mogelijk. Buddy’s maken 
de vluchteling wegwijs in de 
Nederlandse samenleving. Er wordt 
leefgeld verstrekt en eventuele 
medische zorg en psychosociale 
begeleiding. Ook onderwijs voor 
leerplichtige kinderen wordt 
geregeld. Vrijwilligers verzorgen 
Nederlandse les. Eén op één of in 
kleine groepjes. De laatste jaren is 
sprake van een evenwichtige in- en 
uitstroom. Dertig tot vijftig personen 
lukt het jaarlijks een verblijfstatus te 
verkrijgen.’

Corona
De medewerking van de 
Eindhovense gemeenschap is 
onmisbaar voor VidK. Zo konden 
onlangs nog veel vluchtelingen 
worden ingeënt tegen corona. Er 
wordt nu nog hard gewerkt om voor 
hen ook een QR-code te regelen. 
Al met al reden genoeg na 25 jaar 
geweldige inzet van velen voor een 
feestje... na coronatijd natuurlijk.
Anoeshka: ‘het is heel mooi als hier 
iemand terugkomt die we geholpen 
hebben. Soms om te vertellen 
over een nieuwe baan, een nieuwe 
woonplek of zelfs met een kindje 
dat pasgeboren is. Met Kerstmis zijn 
onze cliënten welkom in de kerken 
waar ze naar toe gaan en ook bij 
Stichting de Huiskamer. Daar zal een 
diner voor ze georganiseerd worden. 
Wanneer ze familieleden of een gezin 
in Nederland hebben, zullen ze kerst 
bij de familie vieren.’

 Het verhaal van Min (24) 

uit Myanmar
‘Voordat ik in een huis van VidK kwam wonen had ik 
niets. Ik sliep in het Eindje, de nachtopvang aan de 
Mathildelaan . Ik kreeg ondersteuning van VidK 
en een plek om te verblijven. Ik ben zo blij met 
mijn plek. Ik kan heel goed met mijn buren 
overweg.
Het Eindje was ‘crazy’. Mensen zijn gek daar. 
Ze gebruiken veel drugs. Het was hels voor 
mij. De mensen die daar verblijven hebben 
ernstige problemen. Je moet je kamer daar 
met tien mensen delen waardoor je nooit diep slaapt. Je weet niet wat er kan 
gebeuren. Het ging mentaal en fysiek niet goed met mij toen ik daar verbleef. 
Mijn knie was verdraaid waardoor ik me fysiek niet sterk voelde. Ik kon me niet 
verdedigen als het nodig was geweest. Je voelt je daar nooit schoon. 
Ik was in het Eindje terechtgekomen, omdat ik uit het AZC moest en nergens 
anders terecht kon. Ik zat niet meer in het systeem. Nu ben ik blij met het huis 
van VidK. De vriend met wie ik het huis deel verbleef ook in het Eindje. Ik weet 
dat mijn huisgenoot mij zal helpen als ik iets nodig heb. Ik heb mijn eigen 
kamer waar niemand mij kan storen. Mentaal voel ik me nu gezond. Nu kan ik 
mezelf in mijn kamer opsluiten en voel ik me vrij in mijn hoofd. Ik kan leven als 
een normaal persoon. Ik kan koken en in de tuin werken. Ik heb niet het gevoel 
dat ik niets heb. Ik voel me veilig. Van VidK heb ik een ID-kaartje gekregen. 
Dit kaartje geeft me vrijheid. Ik liet het zien aan de politie toen ze me staande 
hielden. Daarna lieten ze me gaan. Ze kennen de organisatie. 
Ik wil het Eindje en de plek waar ik nu verblijf niet met elkaar vergelijken. Het 
zijn twee verschillende levens. Ik had niets toen ik in het Eindje verbleef. Het was 
geen leven. Nu kan ik leven en naar de toekomst kijken. 
Ik heb de mogelijkheid gekregen om naar school te gaan. Op school ben 
ik onder studenten en kan ik vrienden maken. Ook heb ik toegang tot de 
gezondheidszorg. Ik zit in een Nederlands voetbalteam en ik heb veel vrienden 
uit het team. Ze kennen me goed en samen gaan we naar het park en naar een 
restaurant. Ze behandelen me als een broer. 
Om me helemaal veilig te voelen heb ik een verblijfsdocument nodig. Ik heb 
in het aanmeldcentrum op Schiphol gezien wat DT&V kan doen en hoe ze je 
uitzetten naar je land van herkomst. Ik probeer daar niet aan te denken. Ik 
probeer te leven zoals iedereen. Ik wil mijn kansen nu niet verpesten. Ik werk 
toe naar een nieuwe procedure, want ik ben als moslim niet veilig in mijn land. 
VidK helpt mij daarbij. Ik hoop dat mijn situatie verbetert en dat ik snel mijn 
gehoor kan hebben en documenten kan verkrijgen. Ik droom ervan dat ik mijn 
moeder kan overbrengen naar Nederland. Zij zit nog vast in Myanmar.”
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In Tilburg is het Driekoningenzingen 

een prachtige en populaire 

traditie. Maar hoe hou je dit 

zo waardevolle feest mooi en 

toekomstbestendig in een stad 

die in rap tempo verandert? Daar 

hebben ze in de Kruikenstad iets 

op gevonden. Op 12 september 

opende burgemeester Weterings 

de Tilburgse Speelgoedbank. 

En op 9 januari van het nieuwe 

jaar trekt voor de eerste keer 

de zogenoemde Tilburgse 

Sterrentocht door de binnenstad. 

Tilburg is een stad met ruim 220.000 
inwoners en 151 verschillende 
nationaliteiten, en verschillende 
religies. “Het verhaal van de 
Driekoningen is zo waardevol dat 
het jammer is dat deze traditie zou 
verdwijnen,” vertelt Hennie van 
Schooten, voorzitter van de Stichting 
Het Vierde Geschenk, initiatiefnemer 
van de Speelgoedbank en de 
nieuwe Sterrentocht. Zij is een 
van de drijvende krachten 
achter de transformatie van het 
Driekoningenzingen. De traditie lijkt 
sterk op het feest van Sint-Maarten, 
dat nog echt floreert, terwijl het 
Driekoningenzingen zo goed als 
verdwenen is, ook uit Tilburg waar 
dit kinderfeest nog het langst heeft 
standgehouden. 

Het Vierde Geschenk: inclusief en 
circulair
Het oorspronkelijke verhaal gaat 
over Caspar, Balthasar en Melchior, 

op zoek naar een pasgeboren kind. 
Zij vertegenwoordigden, elk met 
een geschenk, samen de toenmalige 
wereld. Dat gegeven is door de 
stichting aangepast aan de huidige 
tijd. Alle elementen konden een-
op-een worden overgezet op het 
Tilburg van nu. De kern van het 
nieuwe verhaal is solidariteit met en 
door kinderen. Zij stellen speelgoed 
beschikbaar aan leeftijdgenootjes 
die het minder goed hebben. Tilburg 
telt zo’n 15.000 gezinnen rond de 
armoedegrens. Het speelgoed is het 
Vierde Geschenk, de kinderen zijn 
de Vierde Koning. Omdat iedereen 
mee kan doen, is het een inclusief 
initiatief. Doordat speelgoed wordt 
hergebruikt en zo nodig hersteld, 
is er tevens sprake van een circulair 
idee. 

Het Vierde Geschenk van de 
gelijknamige stichting ontleent 
zijn titel aan de nieuwe invulling 

Caspar, Balthasar en Melchior: 
de drie koningen in Tilburg 

slaan een radicaal nieuwe weg in.

Door Paul Spapens

DRIEKONINGENviering- SPRINGLEVEND!

Het traditionele Driekoningenzingen is zo goed als verdwenen uit het Tilburgs straatbeeld | Foto Adry Hoeven

DOOR 
PAUL SPAPENS
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die aan het Driekoningenverhaal is 
gegeven door de beheerstichtingen 
van de Hasseltse Kapel, de Kapel O.L. 
Vrouw ter Nood en Peerke Donders. 
Deze drie Tilburgse organisaties 
werken samen om het religieus 
erfgoed dat ze vertegenwoordigen 
toekomstbestendig te maken. Daarbij 
is het inpassen van dit erfgoed in de 
huidige samenleving cruciaal. Het 
verhaal van de Driekoningen kan 
volgens Hennie van Schooten in 
de hedendaagse samenleving van 
betekenis zijn. 

Speelgoed stroomt binnen
Via scholen en ook steeds meer 
particulieren haalt de stichting 
enorm veel speelgoed op. In 2018 en 
2019 zijn ruim 850 kinderen met veel 
en mooi speelgoed blij gemaakt. In 
2020 kon dat niet doorgaan wegens 
corona. Maar het speelgoed bleef 
binnenstromen. Coronajaren 2020 en 
2021 zijn gebruikt om het succesvolle 
initiatief door te ontwikkelen tot een 
Speelgoedbank in het centrum van 
Tilburg. 

In januari 2019 organiseerde de 
Stichting Het Vierde Geschenk 
voor het eerst een Driekoningen 
Intocht. De laatste traditionele 
Driekoningenstoet dateerde uit 
1965. Door deze traditie weer 
op te pakken wilde men brede 
aandacht trekken voor het nieuwe 
Driekoningenverhaal met Het Vierde 
Geschenk. Dat lukte wonderwel. In 
2019 en 2020 trok de stoet steeds 
een paar duizend toeschouwers. Toen 

corona in 2021 de tocht onmogelijk 
maakte, realiseerde men van het 
verhaal van Het Vierde Geschenk een 
professionele speelfilm. In december 
van dat jaar ging de film in première 
in het Tilburgse filmhuis Cinecitta. 

Kleurrijke Sterrentocht 
Naast de Speelgoedbank heeft de 
Driekoningen Intocht een totaal 
nieuwe opzet gekregen van een 
Sterrentocht. Het hoofdthema is 
licht. Omdat dit een universeel 
gegeven is in heel veel culturen, 

kunnen in principe alle Tilburgers 
deelnemen. Licht wordt letterlijk 
uitgedragen door kinderen met 
zelfgemaakte lampionnen. Ze zingen 
nieuwe liedjes die speciaal voor dit 
nieuwe evenement zijn geschreven 
en gecomponeerd. In de stoet zijn 
presentaties van zang- dans- en 
toneelgroepen uit verschillende 
culturen. En iedereen en alles trekt 
achter een metershoge, lichtgevende 
ster aan. “Samen, solidair op weg naar 
de toekomst”, aldus voorzitter Hennie 
van Schooten. 

De Sterrentocht op 
9 januari 2022 vertrekt 
om 17.00 uur bij 
het Paleis Raadhuis 
Tilburg (ovb van 
coronamaatregelen). 

Voor alle informatie 
en ook de 
geschiedenis van 
Driekoningen: 
hetvierdegeschenk.nl 

Hennie van Schooten, 
tel. 06-57342371. 

De speelgoedbank: 
info@tilburgsespeel
goedbank.nl 
Speelgoed afgeven 
kan iedere zaterdag 
tussen 10:00 en 
12:00 uur aan de D.J. 
Jittastraat 4A Tilburg.

Sorteren speelgoed juni 2021 | foto Kees Bekkers

De Drie Koningen op hun kamelen maken zich op voor hun intocht in Tilburg, januari 2019 | Foto Christel Doevendans
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◂ 1. Afkomst van Jezus
Dit schilderij heet ‘De boom van Jesse’. Deze benaming gaat terug op een 
messiaanse profetie in Jesaja 11:1. Daar staat: ‘Uit de stronk van Isaï (ook 
wel Jesse geheten) schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt 
tot bloei.’ Onderaan op het schilderij ligt Jesse te slapen. Uit zijn buik schiet 
een boom omhoog, een heuse stamboom. Eerst zien we David met zijn 
lier en vervolgens nog tien koningen uit zijn dynastie. Daarna springt het 
schilderstuk meteen over naar Maria met haar kind Jezus boven in de boom.
De afgebeelde koningen komen ook voor in Matteüs 1:1-17, waar de 
evangelist een lange stamboom presenteert om zo een beeld te geven van 
Jezus’ afkomst en zijn identiteit: hij is de telg uit de profetie van Jesaja, de 
beloofde Messias, een geboren Israëliet, diep verankerd in het Joodse volk.

▸ 2. Menswording van Jezus 
In dit schilderstuk uit 2018, dat ‘menswording heet, interpreteert Michael Triegel 
traditionele verbeeldingen van Jezus’ geboorte op een heel eigen manier. Hij ziet Jezus’ 
geboorte in het licht van zijn lijden en dood. Veel details wijzen daarop. Wie goed kijkt ziet 
rechtsboven een kruis. Het pasgeboren kind ligt niet in een voederbak maar zweeft voor 
een doek, die de vorm heeft van de doek waarmee Veronica Jezus’ bebloede gezicht zou 
hebben afgedroogd tijdens zijn gang naar het kruis. Deze doek is door drie dunne draden 
verbonden met een krans, die bestaat uit schedels. Samen omsluiten deze schedels een 
foetus, die nog sluimert in het vruchtwater. Leven en dood gaan hier dus hand in hand. 
Zelf zegt de schilder het zo: ‘Zonder geboorte geen lijden, zonder lijden geen opstanding.’

◂ 3. Herders op kraambezoek
Hier zien we drie herders, die heel verschillend reageren op het kind in de 
voederbak. Een van hen zijgt heel vroom in aanbidding neer, de tweede kijkt 
heel verwonderd en de derde staat erbij te gapen.
In het verhaal van Lucas horen de herders van een hemelse boodschapper dat 
er een redder is geboren, de Messias. Vervolgens vertellen de herders aan Maria 
en Jozef wat zij van de engel vernomen hebben. Bij de toewijding van Jezus 
in de tempel spreken Simeon en Hanna over de bevrijdende rol die dit kind in 
de toekomst gaat spelen, voor Israël en voor alle volken. Deze doorgaande lijn 
eindigt met de twaalfjarige Jezus wanneer hij aan zijn ongeruste ouders zegt 
dat hij bij zijn Vader moet zijn. Zo vol is hij van God. Zo vol dat hij zich thuis niet 
meer echt thuis voelt?

Bijbel als inspiratiebron

DOOR 
WIM WEREN

Geertgen tot Sint Jans, De boom van Jesse, ca. 1500,  
Amsterdam: Rijksmuseum

Michael Triegel, Menswording, 2018, 
Baunach: St. Oswald-kerk

Hugo van der Goes, Het Portinari altaar 
(detail), 1476-1479, Florence: Uffizi
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◂ 4. Os en ezel
In een kerstgroep treffen we steevast een os en een ezel aan. Toch 
ontbreken zij in het kerstverhaal van Lucas. Waar komen ze dan vandaan? 
Ze zijn afkomstig uit Jesaja 1:3, waar staat: ‘Een rund herkent zijn meester, 
een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar Israël mist elk inzicht, mijn 
volk leeft in onwetendheid.’ Hier beklaagt God zich over het volk Israël, 
dat hem de rug toekeert, heel anders dan een os en een ezel, die zich juist 
gaan hechten aan hun meester.
De os en de ezel uit Jesaja 1:3 worden in het Evangelie van Pseudo-
Matteüs (uit ca. 600) overgeheveld naar het geboorteverhaal van Jezus. 
Daar erkennen ze de pasgeboren Jezus als hun (nieuwe) meester. Eigenlijk 
zijn deze twee dieren dus slimmer dan mensen die dat niet doen. Op 
dit schilderij van Ghirlandaio staan ze op de eerste rang: vlak voor een 
sarcofaag die als voederbak dient.

▸ 5. Goddelijk kind
Jezus wordt bezongen als het goddelijk kind. Er zijn er die deze 
koosnaam verder uitvergroten en zeggen dat God zélf in een stal 
geboren is en aan een kruis is gestorven. Blijft zo het menszijn van 
Jezus niet te veel in het vage? Ja en nee, want in de mens Jezus is God 
dichter bij ons gekomen dan onze eigen adem en hartslag. 
Op deze afbeelding zien we geen Maria, Jozef en het kind, maar 
een vader en een moeder met hun drie kinderen, geschaard rond 
een voederbak waarin niet de pasgeboren Jezus ligt maar een 
opengeslagen bijbel. Te lezen is daar dat het Woord mens is geworden 
en in ons midden heeft gewoond  (Johannes 1:14). Opvallend is dat 
deze zin hier eindigt met: ‘en wij’. Daarmee staan we voor een vraag: 
wat betekent zijn menswording voor ónze menswording?

◂ 6. Madonna del Mare Nostrum (= de Middellandse Zee)
Voor de eerste Biënnale in 2017 in de Heilige Driehoek van 
Oosterhout maakte Hansa Versteeg dit schilderij, dat bezoekers 
tot tranen toe wist te ontroeren. Ze zagen vrijwel meteen dat 
deze Madonna en haar kind staan voor vluchtelingen, die 
gehuld in beschermende zilver- en goudkleurige folie via de 
Middellandse Zee hun toevlucht zoeken in de EU. Velen komen 
om bij hun oversteek in wankele en overvolle bootjes. Of ze 
lopen vast op de buitengrenzen van Fort Europa. 
Het kind kijkt de toeschouwer recht in de ogen, met een 
ontvankelijke blik, waarin een vraag te lezen staat: ‘Wie wil jij 
voor mij zijn?’ Zo’n vraag zou ons in beweging moeten zetten. 
Met dit beeld voor ogen kan geen mens alleen maar een 
toeschouwer blijven.

Domenico Ghirlandaio, Aanbidding door de 
herders, 1483-1485, Florence: Santa Trinita

Sieger Köder, En het Woord is mens geworden,  
bron: Die Bilder der Bibel, 2009, p. 167

Hansa (Hans Versteeg), 
Madonna del Mare Nostrum, 2017
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Als de dag van gisteren staat het me 
nog bij. Net als het merendeel van 
lezend en tv-kijkend Nederland was 
ik geschokt toen op 22 december 
1971 het nieuws kwam dat 
publiekslieveling Godfried Bomans 
plotseling op 58-jarige leeftijd was 
overleden. Begin december van dat 
jaar had ik mijn leerlingen van een 
Arnhems lyceum nog voorgelezen 
uit Bomans’ ‘Kopstukken’: ‘Kleine 
catechismus van St. Nicolaas’. Ik 
weet niet meer of deze havo 4-klas, 
een verse lichting van de nieuwe 
Mammoetwet, het verhaal net zo 
leuk vond als ik. Laat staan dat 
jongeren van nu zijn teksten nog 
lezen. 

Documentairemaker bij de NCRV, 
Jan van Hillo, vroeg zich vlak na het 
overlijden van Bomans af of zijn naam 
na 50 jaar nog iets zou betekenen. 
Of dat anno 2021 zo is, betwijfel ik. 
Maar vanaf zijn Pieter Bas uit 1936 zijn 
de meer dan 60 boeken van Bomans 
decennialang gretig verslonden. 
Zijn publieke optredens hebben die 
populariteit nog versterkt.

Begin 1972 al verscheen ‘Herinneringen 
aan Godfried Bomans’, waarin bijna 
veertig (!) vrienden en collega’s hun 
ervaringen met hem beschrijven. 
Ik heb dit boek nu herlezen. Wat 
een genot om Bomans in al zijn 

hoedanigheden weer tot leven te 
zien komen. Voor mij is er in zijn 
gedachtegoed, verrassende stijlschrijf 
en humor vrijwel niets gedateerd. 
Natuurlijk heeft iedereen zijn ietwat 
archaïsche stijl en geestigheid 
anders ervaren. Maar hij had er een 
bloedhekel aan, als mensen hem 
zagen als een komiek die quasi-
spontaan grappen leverde. Zijn droge 
humor was meesterlijk. Toen Simon 
Carmiggelt hem eens vertelde dat 
hij aan een boek werkte met de titel 
‘Iedereen kent ze’, was zijn antwoord: 
“Als het een boek met grappen is, lijkt 
me de titel niet gelukkig.”

Van de gevestigde literaire wereld 
heeft Bomans geen deel uitgemaakt. 
Nooit heeft hij een literaire prijs 
ontvangen, terwijl hij door miljoenen 
gelezen werd. Zijn boeken prijkten 
op de literatuurlijsten van middelbare 
scholieren. Wellicht dat de mateloze 
populariteit door zijn tv-optredens 
een soort ‘jalousie de métier’ heeft 
veroorzaakt bij schrijvende collega’s 
die zich wat verheven voelden 
boven dit ‘volkse vermaak’. Als tv-
persoonlijkheid wekte hij de indruk dat 
het hem allemaal gemakkelijk afging 
en dat de nonchalante performance 
voortkwam uit een routineus 
improviseervermogen. Het tegendeel 
was het geval. Bomans kon gewoon 
geen nee zeggen op alle verzoeken die 
hij kreeg voor tv-uitzendingen, radio-
optredens, interviews en lezingen. 
Die publieke belangstelling en druk 
brachten voor hem vaak spanningen 
met zich mee. Hoe moeilijk hij het had, 
bleek in het jaar van zijn overlijden. De 
ingetogen Bomans had zich, evenals 
de extraverte Jan Wolkers, laten 
verleiden tot een eenzaam verblijf 
van een week op Rottumerplaat. Ze 
kwamen er ook duidelijk verschillend 
uit. Bomans -toch al steeds vaker 
behept met sombere stemmingen 
en onzekerheden- spoelde als een 
scheepswrak aan. Van de amusante 
causeur was vrijwel niets meer over.

We herinneren ons zijn verstrooide 
pose, een aarzelende hand aan de bril, 
gevolgd door een spitse opmerking, 
een luchtige kwinkslag, een dodelijke 
pointe. Onder de humor lag diep in 
zijn persoon echter een doodserieuze 
laag verborgen. In die ernst bespeurde 
je bij hem een hang naar het 
verleden, de traditie, het preconciliaire 
katholicisme van zijn jeugd. Hij leek 
soms verdwaald in zijn eigen tijd. Zo 
was Godfried de oprichter van de 
Dickens Fellowship in Nederland. Bijna 
ironisch is het tragische gegeven dat 
Bomans op dezelfde leeftijd stierf als 
zijn Engelse idool. 

Broer Arnold, trappist, met wie 
Godfried, samen met zijn zus Wally, 
een non, het door miljoenen mensen 
bekeken tv-programma ‘Bomans in 
triplo’ had gemaakt, hield daags voor 
kerstavond de preek bij de uitvaart. 
Het motto was ‘Door te zwijgen 
spreekt Godfried nog luider’. En zo 
is het. Al is de nagalm van zijn stem 
verstomd, zijn woorden raken ons 
nog steeds. Het is heel mooi, dat Joost 
Prinsen ter gelegenheid van Bomans’ 
50e sterfdag een bloemlezing van zijn 
stukken heeft gepubliceerd, met de 
veelzeggende titel ‘In alle ernst’. 

De Vlaamse schrijver Karel Jonckheere 
trad vanaf de jaren 60 samen met 
Bomans op in het razend populaire 
radio- en latere tv-programma ‘Hou je 
aan je woord’, een soort ‘Tien voor Taal’. 
Hij schreef na de dood van Godfried 
een gedicht met deze treffende 
slotstrofe: 

Zeg, Godfried, vriend, het werd zo stil in 
onze zaal,
wie kwam daar kil voorbij die ’t woord je 
heeft ontnomen?

Hoe geef ik het je weer, waar moet de 
micro komen

en in jouw eeuwigheid, wat klinkt daar 
voor een taal?

Bij zijn 50e sterfdag 
Godfried Bomans, een vergeten grootheid?

DOOR
PETER VAN OVERBRUGGEN
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Klooster Bethlehem in Haren 
(bij Ravenstein)

Religieus

ERF-GOEDERF-GOED TEKST EN FOTO'S 
AD WAGEMAKERS

Udo en Gerberga Talhout waren de 
eigenaren van de Kuyckse Hofstat in Haren, 
in graafschap Megen. Hun dochters Maria 
en Eringardis, begijnen in ‘s-Hertogenbosch, 
stichtten in 1506 het klooster van de Zusters 
Penitenten van de Eenheid. De zusters 
noemden het: Huis van Bethlehem. 

De zusters hebben meerdere malen moeten 
vluchten: voor de Spaanse troepen en tijdens 
de bezetting van Napoleon, het klooster is ook 
meerdere malen verwoest. In 1845 werd het 
slot ingevoerd: er verschenen tralies en er werd 
onderscheid gemaakt in buiten- en koorzusters. 
In 1912 kwamen een buitenkapel, sacristie, 
rectoraat en enkele schoollokalen. In 1948 
stopten de zusters met de school en wijdden zij 
zich aan het vervaardigen van paramenten. In 
1965 verhuisden ze naar Wassenaar. Bethlehem 
werd een meubelpaleis, evenementen- en 
congrescentrum. Een beeld bij het gebouw 
herinnert nog aan de zusters.

Glazenier: F. Nicolas en Zonen uit 
Roermond, 1912 
Op dit raam zien we de geboorte 
van Jezus in een stal te Bethlehem. 
Links het kind Jezus met zijn 
ouders Maria en Jozef. Rechts drie 
herders, waarvan de achterste een 
lam draagt, te interpreteren als het 
Lam Gods. De os werd beschouwd 
als een rein dier en de ezel als 
onrein. Hun aanwezigheid maakte 
duidelijk dat zowel het reine volk 
-joden/de herders- als het onreine 
volk -heidenen/de magiërs- Jezus 
erkende als zijn nieuwe Heer.
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Jan van Erp is 65 als hij wegens zijn 
vergevorderde Parkinson in zijn 
rolstoel het verpleeghuis wordt 
binnengereden. Door zijn strakke 
mimiek zou een oppervlakkige 
toeschouwer kunnen concluderen 
dat hij zo’n overgang gelaten 
ondergaat. Niets is minder waar: in 
overdrachtelijke zin zet hij die dag 
de grootste stap van zijn leven. 

Al in de eerste week na zijn intrek 
krijg ik te horen dat hij veel belt: de 
ene keer voor een glas water, de 
andere keer om te plassen terwijl hij 
een katheter heeft, maar vaak ook 
zonder reden. De daaropvolgende 
weken komt het steeds ter sprake: hij 
belt en belt en belt. Ieder probeert 
naar eigen inzicht een beroep te 
doen op zijn verstand: ‘Meneer van 
Erp, ik help u nu, maar mocht u zo 
meteen wéér bellen, dan kom ik 
pas over een uur bij u terug.’ ‘U belt 
om naar de W.C. te gaan maar u 
heeft een katheter.’ Doordat zowel 
uitleg als streng toespreken geen 
effect sorteren, groeit de ergernis 
en wordt de uitputting tastbaar 
onder de medewerkers. ‘Je geeft 
hem een vinger en hij pakt je hand. 
‘Hij denkt dat hij de enige is op de 
afdeling maar we hebben ook de 
andere bewoners.’ ‘We doen zo ons 
best maar het is nooit genoeg.’ Zijn 
broer Harry en schoonzus Dinie die 
hem vier jaar bij hen thuis verzorgd 
hebben, herkennen dit gedrag van 
de laatste periode, maar vertellen 
dat hij daarvoor nooit eisend was. 
Integendeel. 

We organiseren een teambijeenkomst 
voor alle betrokken verzorgers. Ieder 
mag vertellen wat hij/zij met hem 
heeft meegemaakt. Het wordt snel 
duidelijk hoe de verhalen op elkaar 
lijken. Het uitgangspunt dat we over 
hetzelfde praten is duidelijk.
 ‘Waar zou zijn gedrag door 

ontstaan?’ Speculaties die erop 
volgen, luiden: ‘Hij is een eisende 
man.’ Zijn schoonzusje heeft hem 
te veel verwend. Wat zij gedaan 
heeft, kunnen we niet waar maken.’ 
Of: ‘Misschien is hij vergeetachtig 
en kan zich niet meer herinneren 
dat hij gebeld heeft.’ ‘Zou hij op de 
bel drukken zonder het in de gaten 
te hebben? ...’ Afstandelijkheid en 
kritiek zijn voelbaar en worden breed 
gedragen. Het ‘wij-gevoel’ tegen Jan 
van Erp. 
‘Stel je voor, je hebt je levenslang 
binnen een vertrouwde kring 
bewogen en hebt zelfstandig 
gefunctioneerd, maar bent nu voor 
alles (wassen, aankleden, toiletrondes 
en verplaatsen) aangewezen op 
vreemde mensen in een setting 
die geen thuis is. Stel je voor dat 
progressie van je ziekte de toekomst 
is. Hoe zou jij je voelen?’ Na een 
stilte begint aarzelend de eerste 
verzorgster te spreken: ‘Ik zou 
heimwee hebben.’ De anderen om 
de beurt vullen haar aan met: ‘Ik 
zou zó moeten wennen.’ ‘Ik zou het 
afschuwelijk vinden, … verdrietig 
zijn, ...ontredderd zijn, …wanhopig 
zijn, … bang zijn.’ De stemming in de 
groep kantelt. Compassie zit nu op de 
stoel van de ergernis. 
‘En als je ontredderd en bang zou 
zijn, hoe zou je bejegend willen 
worden?’ ‘Dan zou ik het fijn vinden 
als de zusters een praatje met me 

kwamen doen, …dan zou ik graag 
willen dat ze aardig tegen mij waren, 
…dan zou ik me minder alleen 
voelen als ze mij het gevoel gaven er 
voor mij te zijn...dan zou ik minder 
bang zijn als ik wist dat ik op ze kon 
rekenen.’ 
‘Kunnen we dan afspreken dat jullie 
de komende weken vriendelijk 
en beschikbaar op ál zijn bellen 
reageren? Ter evaluatie komen we 
over drie weken in deze setting weer 
bij elkaar.’ 

Na tien dagen begint de frequentie 
van bellen drastisch af te nemen en 
drie weken later als het team weer 
bij elkaar komt, is de sfeer veranderd: 
de ergernis en uitputting hebben 
plaatsgemaakt voor sympathie en 
begrip. Jan van Erp uit zich dankbaar 
voor de hulp die hij krijgt en…. 
Harry en Dinie zijn opgelucht dat ze 
toch de ‘goede’ beslissing hebben 
genomen.

Laurence Hettinga werkt als specialist 
ouderengeneeskunde bij Huize Rosa in 
Nijmegen en als kaderarts palliatieve 
zorg. Ze zit sinds 32 jaar in het vak 
en werkte eerder bij Huize Joachim 
en Anna in Nijmegen, op het hospice 
en op afdelingen met mensen met 
een dementie. Ook gaf ze les aan de 
opleiding voor verpleeghuisartsen in 
Nijmegen. 

Naar heil en genezing

Patiënt belt veel en vaak 

DOOR 
LAURENCE HETTINGA
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Van het concert des levens krijgt niemand een program. Een bordje met 
die tekst hing vroeger bij mijn oma op het toilet. Als kind vroeg ik wat dat 
betekende. “Nou, jungske, het leven heeft mooie en minder mooie dingen 
voor ons in petto. Wat er komt weten we niet. Wanneer het komt weten 
we niet. We weten eigenlijk maar bar weinig en dat is maar goed ook. Wat 
kunnen we meer doen dan ons best. Bidden, hard werken, samen vieren en 
elkaar helpen als het tegenzit.”

Eeuwenlang stond het voor iedereen vast dat pech niet bestond. Ellende 
riepen mensen over zichzelf af. Ze waren vergeten te offeren aan de een of 
andere god of geest. Hadden Onze Lieve Heer beledigd. Of, toen het liberale 
wereldbeeld dominant werd, hadden niet goed uit hun doppen gekeken, 
of slechte keuzes gemaakt in hun leven. Pech bestond niet. Het was eigen 
schuld dikke bult. En wie zijn billen heeft verbrand moet op de blaren zitten.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn we gaan inzien dat een mens misschien niet 
iedere ellende over zichzelf heeft afgeroepen. Dat de wereld zo is ingericht 
dat sommige mensen aan de verkeerde kant van het geluk worden geboren. 
We zijn een fijnmazig systeem gaan inrichten dat pech en ellende weg zou 
organiseren. En dat is goed gelukt. Tenminste voor ons, de bevoorrechten, 
die aan de goede kant van het geluk geboren zijn. Wij hebben het goed. 
Beter dan wie dan ook, waar dan ooit in de geschiedenis. Maar geldt dat 
voor iedereen?

Ook onze verzorgingsstaat zit vol impliciete en expliciete waardeoordelen. 
De overheid wil tot achter de komma alles van je weten. “Want hulpvragers 
zijn geneigd tot fraude”. “Hulp moet je verdienen.” En dus vragen we een 
tegenprestatie van hulpbehoevenden. “Teveel hulp maakt mensen lui.” 
En dus krijgen mensen net voldoende hulp om niet dood te gaan maar te 
weinig om echt te kunnen leven. “Een mens moet leren van zijn fouten.” En 
dus schoppen we mensen die in de schuldhulpverlening zitten ook weer uit 
die schuldhulpverlening juist omdat ze niet met geld kunnen omgaan.  

Het is bijna Kerstmis. Het verhaal van een verlosser die geboren werd in een 
voerbak. Ik ben altijd verbaasd hoe actueel en toepasbaar bijbelverhalen 
zijn. Over wat we er hier en nu mee kunnen. Dat we geen betere 
wereld krijgen door te vertrouwen op een overheid die alle problemen 
weg kan organiseren. Maar door uit te gaan van liefde, nabijheid en 
gemeenschapszin. Uitgaan van het voorbeeld van een kind dat er zonder 
oordelen was voor melaatsen, bezetenen, prostituées, zondaars, herders, 
tollenaars. Hulp uit nabijheid, zonder mitsen en maren. Niet omdat we hulp 
verdienen. Maar omdat we niet zonder elkaar kunnen.

René Peters
is docent, Tweede Kamerlid voor het CDA, vader van een dochter. 

Hij schrijft over wat hem bezig houdt.

Hulp bieden 
zonder oordelen

DOOR RENÉ PETERS
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DOOR 
ROB VAN DER ZWAN

Samenleving

‘Leve de vooruitgang’ klinkt wat 
schril of zelfs ongepast in deze 
tijd van klimaatsomberte en 
coronadepressie. Het is immers 
het vooruitgangsdenken dat de 
aarde onbewoonbaar dreigt te 
maken! Dikke vraagtekens dus 
bij de wetenschap, de techniek 
en het organisatiedenken, die het 
vooruitgangsdenken in de praktijk 
realiseren door massaproductie, 
massaconsumptie en verspilling. 

Naast deze schaduwzijde is er ook 
een lichtzijde waaraan sommige 
criticasters van wetenschap en 
techniek te gemakkelijk voorbijgaan. 
Die lichtzijde begint met een 
besef vanuit welke situatie onze 
samenleving zich heeft ontwikkeld en 
vervolgens hoe goed die samenleving 
gevaren is in de afgelopen 150 jaar, 
dankzij de vooruitgang in wetenschap, 
techniek en organisatievermogen.

De vergeten armoede
De samenlevingen in West-Europa 
zijn (relatief ) veilige en gezonde 
omgevingen om in te wonen. Dat 
is niet altijd zo geweest. Tot aan de 
eeuwwisseling van de 19e en 20e 
eeuw heerste er op veel plekken in 
Nederland een desolate armoede die 
wij niet alleen vergeten zijn, maar die 
voor ons nu ook bijna onvoorstelbaar 
is. In Tilburg geniet Gerrit Poels - 
‘de broodpater’ - nog steeds grote 
faam. Vanaf de jaren 60 was hij 
gezichtsbepalend voor de noodhulp 
aan kwetsbare mensen. In de breed 
gedragen sympathie in Tilburg voor 
Gerrit Poels klinkt het besef door van 
het mensonterende karakter van grote 
armoede, dat ergens nog raakt aan de 
collectieve herinnering daaraan.

Tilburg rond 1900
50 jaar geleden dook C.A.M.M. van 
de Put in allerlei Tilburgse archieven 
om zich een beeld te vormen van het 
sociale leven in het Tilburg van het 
einde van de 19e eeuw. Van de Put 
publiceerde zijn bevindingen in een 
proefschrift dat hij de romantisch 
klinkende titel meegaf: ‘Volksleven in 
Tilburg rond 1900’. De inhoud ervan 

was weinig romantisch. Hij beschrijft 
de moeilijke woonsituatie van veel 
mensen, de organisatie van de 
armenverzorging, de geneeskundige 
verzorging, de afvoer van vuil water 
en de slechte drinkwatervoorziening. 
Wat het drinkwater betreft: dat 
kwam nog uit putten die over de 
stad verspreid waren. Het putwater 
bleek vaak niet voor consumptie 
geschikt. Bij een onderzoek van de 
waterputten in de omgeving van het 
kermisterrein kwam aan het licht, dat 
tijdens de kermisdagen zoveel drank 
gebruikt werd, dat de urine zich met 
het drinkwater vermengde. Later 
bracht de waterleiding uitkomst, maar 
dat was niet altijd een vooruitgang, 
omdat met de aanleg van loden 
waterleidingen mensen regelmatig 
loodvergiftiging opliepen. 

Alle kloosters aan de diarree
Vóór 1900 werd Tilburg vaak 
geteisterd door tyfus. Naast het 
slechte drinkwater was er een andere 
oorzaak van tyfus, namelijk de slechte 
kwaliteit van het vlees. Slagers en 
hun klanten begrepen niets van 
hygiëne. Daarnaast werd er in Tilburg 
afgekeurd vlees verkocht. De boeren 
uit de omgeving probeerden het 
ongeschikte vlees van de wegens 
ziekte afgemaakte dieren in Tilburg 
te verkopen. ’s Nachts brachten zij 
dat vlees naar de kleine slagers in 
Tilburg, die de beste stukken weer 
doorverkochten aan grotere slagers. 
Zo kon het in 1876 gebeuren dat hele 
kloostergemeenschappen zoals de 
Fraters van Tilburg leden aan hevige 
diarree. Voor kinderen en zieken 
die juist door het gebruik van vlees 
of bouillon moesten aansterken, 
kon het bedorven vlees fataal zijn. 
Nadat de kloosters enkele malen 
door de slagers bedrogen waren, zo 
schrijft Van der Put, gingen zij zelf 
slachtdieren fokken.

Leve de vooruitgang
In Tilburg heerste er in de 
tweede helft van de 19e eeuw 
dus afschuwelijke toestanden. En 
de situatie in Tilburg was geen 
uitzondering, maar in vergelijking met 

elders heeft Tilburg het nog niet zo 
slecht gedaan, concludeert Van der Put. 
Na de Eerste Wereldoorlog zou de 
medische en sociale zorg in Tilburg in 
steeds sneller tempo verbeteren. Louis 
Pasteur in Frankrijk en Robert Koch in 
Duitsland waren de grote ontdekkers 
van de bacteriologie waarmee de 
oorzaak van vele besmettelijke 
en andere infectieziekten werd 
verklaard en wat leidde tot betere 
behandelingen. De vooruitgang van 
de medische wetenschap eind 19e 
eeuw had een nieuwe benadering 
van volksgezondheidvraagstukken 
op gang gebracht die ook Tilburg 
bereikte. Zo kon zich een beweging 
van ‘overleven’ naar ‘leven’ voltrekken: 
menswaardig leven en menselijke 
waardigheid in het alledaagse leven, 
voor alle - dus ook arme - Tilburgers.

Om ergernis te voorkomen zal ik 
fluisteren en met een klein vlaggetje 
zwaaien, niettemin: ‘Leve de 
vooruitgang!’.

Leve de vooruitgang
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Huize Nazareth was een opvang én internaat aan de 
Nazarethstraat voor "verlaten en misdeelde kinderen", opgericht 
op 9 februari 1916 door de congregatie van de Fraters van Tilburg
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Religieus
Een vreemd woord eigenlijk en niet 
alleen met Kerstmis waar het volstrekt 
duidelijk lijkt te zijn. Incarnatie, 
menswording. Een groot mysterie, 
verpakt in een begrip dat ons met 
de paplepel werd ingegeven. ’Het 
is geboren het goddelijk kind…’ De 
kleine Jezus kwam op aarde; een 
godenzoon in mensengestalte. ’Het 
Woord is Vleesgeworden’. Het kwam 
op mijn pad lang voor de theologische 
invalshoek de mijne werd. Het zinnetje 
met een hoge abstractiegraad dat 
hoorde bij het Angelus dat klepte in 
de verte. Twaalf uur: 'De engel des 
Heren heeft aan Maria geboodschapt’. 
Het plichtmatige antwoord getuigde 
van een nog groter geheim. ‘Zij heeft 
ontvangen van de heilige Geest’.

Biologisch
Iets wat je al bent kun je niet worden. 
Een nuchtere constatering. Mens 
worden betekent groei; geestelijke 
groei. Die ontdekking kwam pas later.
De mens is een dier dat zich ten 
onrechte verheft boven andere 
dieren. Het is Midas Dekkers die dat 
zegt. Pas nog weer gelezen in een 
Volkskrantinterview met hem. De 
homo sapiens heeft zich wat anders 
ontwikkeld, grotere herseninhoud, 
maar daardoor niet minder dier. 
Animal rationale, dat wist Aristoteles al. 
Een dier, uitgerust met verstand. 
‘Het beest in de mens’, onder die 
titel een interessante lezing van ook 
weer een bioloog, het zet het puntje 
nog wat duidelijker op de i. Met 
vergelijkend onderzoek blijft er niet 
veel exclusiefs over voor het sluitstuk 
van de schepping, de koninklijke 
mens.
De ontwikkeling van het mens-
zijn heeft zich niet in de rechte 
lijn voltrokken van kruipend naar 
rechtopstaand, zoals de vertrouwde 
afbeelding van schoolboekjes ons 
deed geloven. Nieuwe inzichten over 
de homo sapiens laten een ander beeld 
zien. Verschillende varianten, dat wel, 

maar slechts één soort bleef over in de 
afvalrace van de evolutie. En dat zijn 
wij.

Filosofisch
Ik neem het voor waar aan van de 
geleerden, maar toch ook: ‘Cogito ergo 
sum: ik denk dus ik ben’. Een stelling 
van de 17e -eeuwse filosoof René 
Descartes, die aan alle onzekerheid 
van zijn tijd tegemoet wil komen. 
Twijfel aan alles, maar onbetwijfelbaar 
zeker van het eigen bestaan. Ook 
van God trouwens, al is de bewijslast 
daarvan minder eenvoudig.
De mens een soort apart? Ik wil het 
graag zo houden. Cultuurdrager, 
schoonheid voortbrengend, kunst 
en wetenschap op hoog niveau. 
Menswaardig leven? Het woord 
valt bij enige regelmaat in onze 
coronatijd; het zwarte scenario, de 
angstdroom van menigeen en de 
gevolgen daarvan, knagen aan dat 
diepgeworteld besef. Menswaardig, 
wat als…, ? 
Het dier mag zijn plaats hebben en 
verdient ons respect maar steekt 
ons bij lange na niet naar de kroon. 
We voelen ons verheven op de plek 
die we onszelf hebben toegemeten. 
‘God is dood’, wijzelf autonoom, de 
enige maatstaf. Nietzsche maakte 
ons daarvan bewust, lang voordat de 
gevolgen daarvan zichtbaar werden.

Humaan
Menswording. Groeien in 
menselijkheid, méér mens worden. 
We gunnen het onszelf en elkaar. We 

gunnen het vooral de kinderen die aan 
ons zijn toevertrouwd. Een heel leven 
voor zich. We hebben er alles voor over 
om ze uit te laten groeien tot gave 
persoonlijkheid. Althans in eigen land. 
Een nobel streven dat zich moeilijk 
verhoudt tot breed verspreid misbruik. 
De porno-netwerken die steeds weer 
opduiken, waar kinderen bij betrokken 
zijn; prille levens, in de knop gebroken 
door lust en geld. Alarmerende 
krantenberichten ook over jonge 
mensen in geestelijke nood. Depressie, 
eetstoornissen. Lange wachtlijsten 
voor hulp die niet vanzelfsprekend 
tijdig geleverd kan worden.
 
Ik blader in een boekje dat vóór mij 
op tafel ligt. Ubuntu, het is de naam 
van de Zuid-Afrikaanse filosofie waar 
ook Nelson Mandela zich door liet 
inspireren. In het voorwoord lees ik de 
kernzin, het hart van deze wijsheid: ‘Ik 
ben omdat jij bent.’ Je bent pas iemand 
door andere mensen.
Mochten we wat vermoeid geraakt zijn 
door onze christelijke aandrijving waar 
liefde tot onze naaste wezenlijk is, 
dan is er dit aanvullend inzicht uit een 
andere cultuur van waaruit geleefd 
kan worden. Het is zaak de waarde 
van de ander te erkennen en tevens 
de eigen afhankelijkheid in te zien. 
Het is toepasbaar op familie, vrienden 
en vreemden. Het maakt bescheiden 
en dankbaar te beseffen dat we 
mens worden door die ander. Altijd 
in onze buurt, op elk levensterrein 
aantoonbaar belangrijk. Niets nieuws 
maar toch zo ontzettend waar.

DOOR 
RIA SCHOENMAKERS-VAN OSCH

Menswording 
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UIT KIJK &  LUISTER
Tips voor uit en thuis

Zin in Kerst! Alles over het kerstfeest.
Reizen lastig dit jaar? Niet in Museum 
Catharijneconvent! Daar komt een prachtig 
verhaal tot leven in een reis die start met een 
sfeervolle kerstvertelling. Daarna ga je op 
pad met je eigen reisgids. Onderweg kom je 
langs allerlei haltes waar van alles te doen is. 
Deze reis is leuk voor de hele familie, vooral 
voor met kinderen tot 8 jaar. 
24 dec 2021 - 9 jan 2022 Museum 
Catharijneconvent Utrecht. Een aanrader 
voor gezinnen met kinderen.

Doodgewone 
vrienden. 
Nadenken over vriendschap. 
Paul van Tongeren

In zijn vorige boek ‘Wonder van 
betekenis’, besproken in De 
Roerom, ging de Denker des 
Vaderlands aan de hand van 
Aristoteles op zoek naar geluk. 

In ‘Doodgewone vrienden’ zoekt Paul van Tongeren bij een reeks 
filosofen naar wat zij over vriendschap hebben ‘bedacht’. Bij Plato, 
Aristoteles, Cicero, Augustinus, Montagne, Kant en Nietzsche vindt 
hij verschillende verschijningsvormen van wat vriendschap kan zijn. 
Vriendschap is maar één manier waarop je van mensen kunt houden. 
Daarbij is het leidend motief voor die vriendschap van belang. Gaat 
het om nut of voordeel? Is het louter voor je plezier of prevaleert de 
morele kwaliteit van de vriendschap? Dat laatste weegt zwaar bij 
Aristoteles. Voor hem is de wederkerigheid, annex gelijkwaardigheid 
de basis: je ervaart je eigen geluk het sterkst in de weerspiegeling 
ervan in het geluk van je vriend. Aristoteles ziet de vriend als het 
tweede ik. 
Blijft bij Cicero de morele waarde van vriendschap wat abstract, bij 
Augustinus krijgt vriendschap een emotionele lading. Hij ervaart 
totale verwarring als zijn vriend is overleden en vindt alleen nog rust 
in tranen. Augustinus is -niet verwonderlijk- ook de enige onder de 
besproken wijsgeren die voor ware vriendschap verwijst naar ‘Hem die 
wij nooit verliezen’, God zelf. 
In het rijtje van denkers over vriendschap is Nietzsche de absolute 
tegenhanger van Augustinus. In zijn visie heeft de mens zich tegen 
de chaos van de werkelijkheid beschermd door het bouwen van een 
fictie, een voorstelling van een ideale, goddelijke wereld. Dat leidt 
onherroepelijk tot een teleurstelling. Die God is dood. Zoals ook de 
ideale vriendschap niet werkelijk bestaat.
 
De titel ‘Doodgewone vrienden’ is meer dan een woordspeling. In 
het boek lezen we, dat een echte vriend een dode vriend is. Je weet 
namelijk pas wie je mist, als die persoon er niet meer is. Maar als het 
om ware vriendschap gaat, weet je dat de ander er altijd voor je is. 

Tot slot iets over de boekcover: een afbeelding van een van mijn 
lievelingsschilders, Caspar David Friedrich. Op zijn ‘Sonnenuntergang’ 
zien we twee mannen (Brüder), op de rug, zoals bijna altijd bij 
Friedrich. Twee gelijkwaardige silhouetten kijken peinzend in een 
onbestemde verte. Een mooier beeld van ‘doodgewone vrienden’ is 
niet denkbaar. 

Paul van Tongeren | Doodgewone vrienden. 
Nadenken over vriendschap. 
Boom uitgevers Amsterdam | ISBN 978 90 2443 819 8 | 192 blz. | € 20,-

DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

Heiligenbeelden in de H. Antonius van 
Paduakerk in Vorden
Voor de 22e keer is het Kerstmis op de 
Kranenburg in het Heiligenbeelden-
museum. In de periode na het Sinter-
klaasfeest tot en met het weekeinde 
van Driekoningen is er een unieke 
tentoonstelling opgezet met honderden 
groepen van Joop Arends uit Zutphen 
en Riet Rutting uit Vorden, alsmede 
enkele nieuwe aanwinsten uit de eigen 
museumcollectie. Het museum is voor 
deze kerstgroepententoonstelling iedere 
dag open van 11.00 tot 17.00 uur vanaf 
maandag 6 december 2021 tot en met 
zondag 9 januari 2022. Het museum is 
op 1e kerstdag en Nieuwjaarsdag 
gesloten.
https://www.heiligenbeeldenmuseum.
nl/museum/kersttentoonstelling
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Door het hele land ‘Weet wat je viert’ over onze 
feesten in verschillende musea 
Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Chanoeka en 
Sinterklaas. We gaan lekker eten en geven elkaar 
cadeautjes. Maar wat vieren we eigenlijk? Waar komen 
deze feesten vandaan en wat is hun betekenis? Het 
educatieve project 'Weet wat je viert' is een initiatief 
van Museum Catharijneconvent. Wat zijn de tradities en 
gewoontes rondom feestdagen? In verschillende musea 
verspreid over het hele land en zelfs in Suriname zijn er 
lesprogramma's en in diverse culturele instellingen in het 
land ontdekken kinderen de achtergrond en tradities van 
feesten aan de hand van echte kunstwerken, spelletjes en 
opdrachten. Meer weten? Kijk op de website
www.catharijneconvent.nl/feest-weet-wat-je-viert

Wandelgids Ons Kloosterpad
Tot en met 31 december Een 
wandelpad van 330 kilometer 
langs een vijftigtal (voormalige) 
kloosters en abdijen in midden en 
Oost Brabant. Ons Kloosterpad is 
opgedeeld in 15 etappes, variërend 
van 16,5 tot 28 kilometer. De tocht 
kan worden gelopen in vijftien 
etappes, van klooster naar klooster. 
Praktische informatie over de start- en 
stopplaatsen vind je hier. 
Om wandelaars van Ons Kloosterpad op weg te helpen is er 
een Bindboek. Deze gids verbind je met verhalen, beelden, 
overwegingen en herinneringen aan de bijzondere plekken langs 
Ons Kloosterpad. In het boek worden de etappes beschreven. 
Maar het bindboek wil ook een inspiratieboek zijn, met opvallende 
weetjes, aansprekende kunstfoto’s en bijzondere interviews met 
mensen die wonen en werken in de kloosters. Het boek kost 
€ 29,50 en is te koop bij verschillende kloosterlocaties en via Berne 
Media. Er zijn ook routekaarten. Veel meer informatie: https://www.
abdijvanberne.nl/agenda/ons-kloosterpad

20 januari: Presentator Kefa Allush in gesprek 
met filosoof Ralf Bodelier 
Hoe kijken wij naar onszelf en hoe belangrijk 
vinden wij het hoe anderen naar ons kijken? 
Bestaat er zoiets als ‘Nederlandse identiteit’? 
Kijken wij anders naar mensen die zeggen uit 
Beiroet te komen, of uit Marakesh, of uit Assen 
of Delfzijl? Wil niet ieder van ons vooral gezien 
worden als mens, in álle facetten van ons zijn? 
Heeft niet ieder van ons het recht om te zijn? 
Daarover gaat een serie bijeenkomsten in het 
VerHalenHuis. 
Kefa Allush is bekend als programmamaker en 
presentator van Op 1, en schrijver 
In een interview noemde hij zichzelf, als 
migrantenkind, ‘de eeuwige buitenstaander’.  
Ralf Bodelier is filosoof en journalist en liep in 
2020-2021 een omgekeerde kruistocht, van 
Jeruzalem naar Bouillon. 
Tilburg  Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur 
Reserveren reserveringen@rondetafelhuis.nl 
Entree € 10,= inclusief koffie of thee TILBURG 
Ronde Tafelhuis: 20 januari

foto Berne Media
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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

DOOR BART VERREIJT 
EN LIESBETH DE MOORBERICHTEN van deroerom.nl

en andere media

Nederlandse katholieke kerk financieel in zwaar weer 
De rooms-katholieke kerk in Nederland zit financieel in zwaar weer. 
Dat blijkt uit recent onderzoek van Trouw in samenwerking met 
onderzoeksbureau Spit. Een grote meerderheid van de parochies lijdt 
verlies. Bijna acht op de tien parochies staan in het rood. Bij elkaar 
opgeteld leden de 640 parochies vorig jaar een verlies van 15 miljoen 
euro.
Voor het onderzoek werden de financiën van alle parochies tegen 
het licht gehouden. Omdat de parochies Anbi-instellingen zijn 
(wat betekent dat giften aan de parochies aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting), zijn ze verplicht om een verkorte weergaven 
van hun inkomsten en uitgaven te publiceren. Ongeveer een derde 
van de katholieken geeft jaarlijks een financiële bijdrage via de Actie 
Kerkbalans, de inzamelingsactie waarmee de kerk een groot deel van 
de inkomsten binnenhaalt. Daarnaast is de groep gelovigen die nog 
met enige regelmaat naar de kerk gaat is geslonken tot zo’n 150.000, 4 
procent van alle katholieken. Als gevolg van de krimp, en in een poging 
om de kosten te drukken, zijn veel parochies in de afgelopen jaren 
gefuseerd en werden honderden kerkgebouwen verkocht. 
Voor meer over het onderzoek: trouw.nl/destaatvankatholieknederland

Katholiek Kado: verrassingsboxen vol diepgang en inspiratie? 
Interessant voor mensen met katholieke wortels of een katholieke 
achtergrond. Hoe geef je in onze tijd deze traditie opnieuw handen en 
voeten? De drempel om de katholieke traditie te leren kennen is vaak 
(te) hoog. Katholiek Kado gaat binnenkort zes boxen aanbieden die 
achtergrond geven aan de verschillende perioden van het kerkelijk jaar 
Van Pasen tot en met de Vastentijd. Er komen voorwerpen in, er wordt 
informatie gegeven, er is in sommige gevallen een korte instructie. 
Soms om iets in de keuken te gaan doen, niet ingewikkeld maar met 
een duidelijke betekenis. Die handreiking wil oprichter Ber Leurink 
bieden: ‘betekenis geven aan ons leven, gevoed door de katholieke 
traditie. Doel is vooral dat je 
je weet uitgenodigd om je 
innerlijk leven op een gelovige 
manier te verrijken’. Wat er 
precies in de boxen zit, wil de 
organisatie op verzoek nog niet 
bekend maken. Wel zal er een 
godslamp in zitten.  Ook zullen 
er dingen voor kinderen zijn. 
katholiekkado.nl

Priester Titus Brandsma wordt heilig 
verklaard  
Paus Franciscus heeft aangekondigd dat 
de Nederlandse priester Titus Brandsma 
(1881-1942) heilig zal worden verklaard. De 
paus neemt met dat besluit het advies over 
van de bisschoppen en kardinalen van de 
Congregatie voor Heiligverklaringen. 
Karmeliet Titus Brandsma werd aan het begin 
van de vorige eeuw priester en midden 
jaren twintig hoogleraar aan de toenmalige 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Later werd 
hij daar rector magnificus. In die functie sprak 
Brandsma zich in de jaren 30 duidelijk uit 
tegen het opkomend nazisme en rassenhaat. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vroeg 
Brandsma katholieke kranten om geen 
nazipropaganda te plaatsen. Ook verzette 
hij zich tegen het verwijderen van Joodse 
leerlingen van katholieke middelbare scholen.

Concentratiekamp Dachau
Begin 1942 werd hij door Nazi’s gearresteerd. 
Hij zat enige tijd vast in de gevangenis van 
Scheveningen en in Kamp Amersfoort. 
Uiteindelijk werd hij overgebracht naar 
Dachau, een concentratiekamp bij München, 
waar hij op 26 juli 1942 overleed, nadat 
een kamparts hem een dodelijke injectie 
had toegediend. In 1982 werd Brandsma 
postuum het Verzetsherdenkingskruis 
toegekend.
Bron: diverse media. 
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Aan de Amerikaanse theoloog 
John Caputo werd in een interview 
eens gevraagd wat volgens hem 
het belangrijkste woord van de 
bijbelse en christelijke traditie is. Zijn 
antwoord luidde: ‘coming’. Het draait 
in het geloof niet om wat er al is, 
maar om wat en wie op komst is, het 
nieuwe, het andere, het onbekende 
ook. Van John Caputo mogen we dan 
ook het hele jaar advent vieren. Ik 
ben het graag met hem eens.

Maar het is ook goed dat er elk jaar 
een aparte liturgische tijd is die ons 
bewust maakt van de afwachtende 
kant van ons geloof. De liturgie 
van de advent herinnert ons aan 
het belang van het uitzien, het 
verlangen, het wachten en waken. De 
teksten helpen ons daarbij, maar ook 
symbolen als de adventskrans met 
vier kaarsen en in huiselijke kring de 
adventskalender. 

Over die adventskalender moet ik 
toch even mopperen (ik maak er 
geen gewoonte van, beloof ik, van 
dat mopperen). Dat de commercie 
zich al jaren van de adventskalender 
heeft meester gemaakt, is geen 
nieuws. Behalve kalenders met 
achter elk luikje een chocolaatje zijn 
er tegenwoordig adventskalenders 
met beautyproducten en bijoux. 
Ze kosten wat, maar goed: je wilt er 
toch mooi uitzien als de Vredevorst 
geboren wordt. Grootgrutters bieden 
ook adventskalenders aan met achter 

elk luikje een bijzonder biertje of een 
klein wijnflesje. De stemming stijgt, 
op weg naar Kerstmis.

Wat mij opvalt, is dat veel van 
deze feestkalenders toch nog de 
naam ‘adventskalender’ dragen, 
al zijn er ook die simpelweg 
‘decemberkalender’ heten. En dat 
ondanks de ontkerkelijking. Maar 
toch: het religieus analfabetisme slaat 
hard toe in de Lage Landen. Daar ben 
ik sinds vorig jaar eindelijk wel van 
overtuigd, toen zelfs het Nederlands 
Bijbelgenootschap samen met het 
Vlaams Bijbelgenootschap een 
adventskalender verspreidde die, 
net als de adventskalenders van de 
Lidl, de Aldi, Playmobil, Rituals en de 

DOOR 
PETER NISSEN

VOL VERWACHTING 
Het mooie van de advent is dat wij allemaal weer enkele weken in verwachting zijn. Of u nu vrouw bent 
of man of iets er tussenin, of u alleen door het leven gaat of met een of meer partners, of u zo jong 
bent als Maria, de tienermoeder van Jezus, of zo oud als Sara, de vrouw van Abraham: u bent allemaal 
zwanger van verlangen. Zoals de kinderen in de weken voor Sinterklaas zien wij uit naar het komende, 
naar wat er nog niet is, maar wel al op komst is. ‘Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint’, zo begint een 
bekend Sinterklaasliedje. Maar zo zou ook een adventslied kunnen beginnen. En laten we dan, om het 
genderneutraal te houden, ervan maken: ‘Het komt, het komt, het lieve goede Kind.’

Action, pas op 1 december begon. 
Als zelfs het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap het al niet meer 
weet...? Heer, sta ons vaderland bij!

Omdat Kerstmis dit jaar op een 
zaterdag valt, kunnen we bijna 
optimaal van de advent genieten. 
Volgend jaar is het helemaal prijs, 
want dan valt Kerstmis op een 
zondag: vier volle weken advent. Vier 
volle weken om ons verlangen te 
voeden naar de Komende.

Peter Nissen was hoogleraar 
kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies en 
oecumenica aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen

wijn-adventskalender

Van de schoonheid en de Troost,  
adventgedachte 
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MIRJAM VAN NOORD

Dit jaar is er tijdens de adventsperiode bij mij in de kerk een speciaal 
thema: “Onze Wereld’. Met pakkende woordspelingen worden elke 
week tijdens de viering vragen gesteld, zoals: “Welke wereld wensen 
wij?” “Aan welke wereld werken wij?” “Op welke wereld wachten wij?” 
Ik vond het waardevolle vragen, zeker in deze periode wanneer we 
reflecteren op het afgelopen jaar. Maar de antwoorden die ik er zelf op 
bedacht, vond ik dan weer niet zo waardevol. 

Want: waar wacht ik op? Een wereld waarin niemand ziek wordt. Waar werk 
ik voor? Een wereld zonder klimaatopwarming. Tja, daar kan ik eeuwen op 
wachten en aan werken. De vragen en antwoorden leken me te idealistisch 
en de antwoorden niet erg haalbaar. Dat gevoel motiveerde me (totaal) niet 
om me in te zetten voor onze wereld. 

Dus wat kan ik er dan mee? 

Toen ik tijdens het optuigen van de kerstboom nadacht over hoe mijn 
ideale wereld er uit kunnen zou zien, viel het kwartje. Volgens mij gaat het 
namelijk uiteindelijk niet om de antwoorden, maar om het stellen van de 
vragen. Het is belangrijk om af en toe om je heen te kijken, te zien hoe het 
gaat en daarvan te leren. En al lijken de grote vragen misschien idealistisch 
en irreëel, ze zijn toch essentieel. Om te werken aan een wereld zonder 
klimaatopwarming, kies ik er bijvoorbeeld bewust voor om vegetarisch te 
eten. De wereldvragen die ik me stel zijn ook in groter verband belangrijk, 
bijvoorbeeld binnen de politiek, al mogen ze die vragen in Den Haag wat 
mij betreft weleens wat vaker stellen… Het streven naar een groot ideaal 
maakt het gemakkelijker de kleine te halen. 

Het zijn de vragen zélf dus - en niet de antwoorden – die me helpen bij 
de motivatie om deze wereld, of mezelf, beter te maken. Als ik mezelf 
straks in april de vraag stel waarom ik in goede conditie wil zijn -namelijk 
om een betere mentale gezond heid op te bouwen -is het makkelijker 
op te brengen om naar de sportschool te gaan, dan wanneer het slechts 
zomaar een voornemen is. En zo, denk ik, werden de wereldvragen in onze 
adventsvieringen niet gesteld om slimmer te worden van de antwoorden, 
maar om onszelf te herinneren aan waarvoor we ons willen inzetten. 

Volgens mij is het samen te vatten in deze vraag: Welke wereld willen wij? 
Als we daar samen over gaan nadenken, is het makkelijker om ermee aan 
de slag te gaan. Willen wij een wereld met extreme druk op de zorg? Nee, 
laten we dus het vuurwerkgebruik in Nederland beperken. Willen wij een 
wereld waarin we zorgdragen voor elkaar en onze omgeving? Ja, laten we 
dan maar samen toewerken naar een (ideale) wereld zonder zieken, ook al 
wordt die nooit bereikt; we komen dan in ieder geval een stapje dichterbij. 

Gedachten in de Advent

Welke wereld willen wij? 
De ideale.

foto Ad Wagemakers


