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Op 15 mei zal de 
Nederlandse priester 
en oorlogsheld Titus 
Brandsma worden 
heiligverklaard. Dat 
gebeurt tijdens een mis 
op het Sint-Pietersplein. 
80 jaar na zijn dood in 
het concentratiekamp 
Dachau (1942) is 
de veelzijdige en 
diepgelovige pater 
karmeliet Titus Brandsma 
een inspiratiebron voor 
velen in deze wereld.
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Hoofdredacteur
LIESBETH DE MOOR

Voor het eerst kan ik dit stukje schrijven in de zon. 
De afgelopen weken reed ik dagelijks in alle vroegte door 
stormen, regenbuien en zelfs een pak sneeuw op 1 april 
-geen grap- naar de radiostudio, waar ook een deel van mijn 
werk ligt. Het leek even een weer-oorlog, maar dan zonder 
aanvoerder Piet Paulusma, die deze start van april net niet 
meer meemaakte.
De verwarming zetten we thuis al een tijdje op max 18 tot 19, 
mijn studenten zijn waakzaam en slaan nog eens een dekentje 
om. Het nieuws van het verschijnen van het grote IPCC-
milieurapport deel 2 zou bijna aan onze aandacht ontsnappen 
met al het oorlogsnieuws. Maar we moeten onmiddellijk 
in actie komen om te voorkomen dat de aarde 1,5 graad 
opwarmt. Zo vroeg de NS  deze week aan de treinreizigers 
voortaan een eigen beker mee te nemen onderweg. Dit om de 
enorme bekertjesberg tegen te gaan. We zullen er zelf iets van 
moeten voelen, het kan niet voor niks. 

Bij dit schrijven zitten we in de Goede of Stille week. De 
laatste -protestantse- benaming spreekt me nu eigenlijk meer 
aan. Want wat anders dan stil worden in deze voor velen 
onrustige en sommigen angstige tijd? Ruim een maand zijn 
we verder in ‘de oorlog’ en mijn maag raakt soms in de knoop 
bij het zien van de wreedheden, het geweld. Het zal u niet 
anders vergaan. We ervaren het kwaad, dichterbij dan anders, 
het lijden van zovelen. 

In deze april-editie van De Roerom beschrijft Rob van der 
Zwan wat hij jaren geleden zag in Srebrenica. En dat wij 
de vrede inmiddels zijn gaan beschouwen als een eigen 
verdienste, een groot deel van de Nederlanders heeft immers 
nooit oorlog ervaren. 
Gelukkig is er ook veel goeds. Naast priester, verzetsstrijder 
Titus Brandsma wordt volgende maand ook de Franse 
ontdekkingsreiziger en trappist Charles de Foucauld 
heiligverklaard. Lees zijn verhaal opgetekend door Pieter 
Reesink en ook de inspirerende reportage van Bart Verreijt 
over boer Jan Huijgen en zijn nieuwe manier van 
ondernemen op zijn Eemlandhoeve. Peter van Overbruggen 
sprak met de gedreven jonge Iraanse dirigent Amin Ebrahimi 
die volledig is ingeburgerd in Brabant. 

Veel leesplezier! 
Kijk ook op www.deroerom.nl 

U mailde en stuurde al reacties op het stoppen van 
De Roerom per 1 juli. Daarover berichtten we in het 
maart-nummer. Dat doet ons goed, blijf dat doen. 
Reageren: redactie@deroerom.nl 
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Waar ik boer Jan Huijgen kan vinden? 
‘Tegenover de koeienstal, trap op’. Ik 
tref hem daar achter de computer 
in zijn werkkamer. “Boer zoekt 
boek” lijkt het wel, een boer druk 
typend, omgeven door boeken. De 
eerste verrassing van dit uur. Als de 
laatste regels in de computer zijn 
opgeslagen plaatst Jan mij in een 
gemakkelijke zetel en gaat tegenover 
me zitten. ‘Dat praat gemakkelijker.’

Wie is Jan Huijgen, de boer van de 
Eemlandhoeve?
‘Ze zeggen van me dat ik een 
buitenbeentje ben en inderdaad, ik 
ben allesbehalve een doorsneeboer. 
Samen met mijn vrouw Maaike 
heb ik 29 jaar geleden vaders 
boerderij overgenomen. We deden 
dat vanuit de gedachte dat een 
nieuwe benadering van het boer-zijn 
geboden was.’ 

Dat lijkt me logisch, als er één 
begrip is dat toegepast kan worden 
op het boerenwerk in de tweede 
helft van de vorige eeuw, is dat toch 
wel innovatie?
‘Zeker, de naoorlogse minister 
van landbouw Sicco Mansholt 
zette in op onderwijs, wetenschap 
en schaalvergroting. Hij heeft 
de sector daarmee een enorme 
impuls gegeven. Mede dankzij 
de Landbouwuniversiteit van 
Wageningen. De agrarische 
sector werd een factor van groot 
economisch belang.’
Nederland werd inderdaad 
topland, en is anno 2022 de tweede 
landbouwexporteur wereldwijd. Maar 
we kennen ook de bijbehorende 
problemen als overbemesting, 
stikstofoverschot, de bio-industrie, 
vogelgriep, verspreiding van ziekten 
als corona door nertsen. 

 ‘De nadelen van de industriële 
benadering van de agrarische 
sector deed ons vergeten dat de 
boer werkt met en in de natuur, die 
ik ook uitdrukkelijk als schepping 
beschouw. En daar is het ons om te 
doen. Het werk van de boer mag 
geen roofbouw worden. We zijn hier 
neergestreken in het polderland 
buiten het dorp en streven een 
aanpak na die mens en natuur in 
hun waarde laten, de boer een eerlijk 
inkomen geeft en die de burger tot 
bewuste consument maakt, bewust 
van de herkomst van het voedsel. 
Dat alles gaat veel verder dan zoveel 
mogelijk in zo kort mogelijke tijd 
produceren tegen zo laag mogelijke 
kosten.’

Zeer betrokken vrijwilligers  
De Eemlandhoeve bestaat volgend 
jaar dertig jaar. Dat kan volgens 

DOOR 
BART VERREIJT

Interview met bevlogen boer Jan Huijgen

-NIET ZOMAAR- BOEREN IN BUNSCHOTEN

Op een van de eerste lentedagen van dit jaar, ga ik naar de Eemlandhoeve, gelegen in de polder tussen 
Amersfoort en Bunschoten. Op de fiets natuurlijk want dat past bij de stijl van deze boerderij. Eenmaal 
daar zie ik dat er tal van auto’s staan, dat valt tegen. Ik beschouw het maar als een positief teken van de 
aanwezigheid van veel mensen. Op een binnenplaats zit een groepje te genieten van de voorjaarszon 
ter afsluiting van de activiteiten van vandaag. 
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Huijgen dankzij betrokken mensen 
die er idealen op na houden: mensen 
in dienstverband en tientallen 
vrijwilligers zijn volgens Huijgen 
‘allemaal verbonden doordat ze 
geraakt zijn door het wonder van de 
natuur waarin wij mogen leven, iets 
wat sterker spreekt naarmate je er 
bewuster bij stil wilt staan.’ Typisch 
is de integrale aanpak die alles met 
elkaar verbindt. Zo houden Jan en 
Maaike vleeskoeien. Mensen kunnen 
intekenen voor dat vlees in de 
wetenschap dat die dieren een goed 
leven hebben gehad. ‘We hebben 
hier in bescheiden mate werk- en 
vergaderruimten beschikbaar. 
Mensen vinden hier een plek waar 
ze in alle rust kunnen werken en 
bijeenkomsten kunnen houden. Op 
de website kun je zien hoe we die 
multifunctionele boerderij invullen: 
circulaire landbouw, een oase in 
een landelijke omgeving en we zijn 

gemakkelijk bereikbaar. We willen dat 
mensen elkaar ontmoeten, verbinding 
zoeken met elkaar en met de natuur. ‘

Hoogte- en dieptepunten 
Iets dat in de analen van de 
Eemlandhoeve is opgetekend is het 
bezoek dat de orthodoxe patriarch 
Bartholomeus van Constantinopel 
bracht in 2014; hij staat bekend als 
de groene patriarch. Hij was sterk 
betrokken bij de encycliek van 
paus Franciscus ‘Laudatio Si´, een 
inspirerend document dat een jaar 
later uitkwam. ‘Wij beleefden dat 
bezoek als een erkenning van onze 
inzet en het gaf ook weer meer 
bekendheid aan de Eemlandhoeve en 
waar zij voor staat. 
Dieptepunt was voor ons de afgelopen 
periode toen het coronavirus 
rondwaarde. Veel van onze activiteiten 
lagen stil. Vóór corona hielden we 
bijvoorbeeld eens per maand een 

woensdagochtendsessie. In alle 
vroegte zes uur, half zeven kwamen 
mensen bijeen om inspiratie op te 
doen voor ze aan hun werk elders 
begonnen. Dat is nu gestopt. Maar 
we hebben het overleefd en het 
heeft ons niet verhinderd om aan 
nieuwe ideeën te werken.’

Het creëren van nieuwe 
mogelijkheden, oude invalshoeken 
herwaarderen, dat past bij jou, 
je karakteriseert jezelf als boer-
filosoof, wat heb je nog in het vat 
zitten? 
‘Ik heb in de loop van de jaren 
ontdekt dat stilstaan bij de loop 
der dingen, bij wat de natuur ons 
geeft, heel belangrijk is voor een 
harmonieus leven. Daarom hebben 
we nu al een stiltehoek in de 
boerderij, we gaan die uitbouwen 
tot een ‘natuurobservatorium’. Een 
wat sjieke benaming, je zou ook 
kapelletje kunnen zeggen, maar 
die aanduiding levert hier in het 
dorp problemen op. Het wordt 
een plek die uitnodigt om de 
moeilijkste, maar ook de mooiste 
reis te maken die denkbaar is: de 
reis naar binnen, op zoek naar het 
wezenlijke in onszelf, in de natuur 

Jan was nooit een 
‘normale’ boer. Hij heeft 
een bron van ideeën in 
zich en al vroeg maakte 
hij de keuze om geen 
intensieve en grote boer 
te worden, maar een ‘brede 
boer’. Zijn wens om Burger 
& Boer, Stad & Platteland 
en Creator & Creatie 
aan elkaar te verbinden 
heeft hij door de jaren 
heen op verschillende 
manieren uitgewerkt. 
Voor zijn bijdrage aan 
de multifunctionele 
landbouw en een veelzijdig 
platteland ontving hij in 
2007 de Mansholtprijs. 
Kijk voor alle informatie 
op www.mansholtcampus.nl/
nieuws 

Bezoek van de orthodoxe patriarch Bartholomeus van Constantinopel | 
foto Dio van Maaren
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en in de samenleving. De inrichting 
en de plaats van het gebouw zal dat 
ondersteunen. Wat me momenteel 
sterk bezighoudt is een nieuwe 
benadering van de samenhang 
tussen Voedsel, Omgeving, Landbouw 
en Gezondheid. Daarbij gaat het 
erom de regionale verbanden 
te versterken en een verdere 
concretisering van duurzaamheid. 
Belangrijke mensen uit de agrarische 
wereld zoals bijvoorbeeld Herman 
Wijffels zijn hierbij betrokken. ‘

Tot slot Jan, toen ik hiernaartoe 
kwam zag ik eerst een grote 
boerderij ‘Het Witte Schaap’. Ik 
wist: daar moet ik niet zijn….
‘Mijn buurman, boert op de moderne 
en geautomatiseerde manier. Veel 
koeien, computergestuurd melken, 
voeren en schoonmaken. Wíj maken 
de keuze voor de nieuwe aanpak, 
zoals ik je hopelijk heb kunnen 
duidelijk maken. In plaats van elkaar 
te bekritiseren kiezen mijn buurman 
en ik ervoor te werken in respect voor 
elkaars aanpak. We bieden samen 
de excursie aan: de Grootste en de 
Breedste boer. Toch ook een mooie 
invulling van dat verbinden?’

Het terras waar onder anderen bruiloften gehouden worden | foto Eemlandhoeve

In 1993 verhuisden Boer Jan en zijn 
Maaike Huijgen van de boerderij aan 
de Kerkstraat midden in het dorp naar 
de Bisschopsweg. Hier, aan de rand 
van Bunschoten, is de Eemlandhoeve 
uitgegroeid tot een plek waar wekelijks 
veel mensen welkom zijn. De Eemlandhoeve 
wil de burger en de boer weer 
verbinden, met als doel duurzaamheid. 
Op de Eemlandhoeve bevinden zich 
verschillende bedrijfjes en startups 
voor ambachtelijke producten die zich 
allemaal inzetten voor dit doel. Er zijn 
vleeskoeien, een uitgebreide moestuin, 
een winkel en een proeflokaal. Je kunt er 
in alle rust werken, zelfs slapen en tot 
rust komen. www.eemlandhoeve.nlfoto Eemlandhoeve
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Dominicanenkerk Maastricht: 
ook ‘mooiste boekhandel ter wereld!’ 

Religieus

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

De Boekenweek is net achter de rug maar 
neem zeker eens een kijkje in de 
Dominicanenkerk in het centrum van 
Maastricht, voor velen bekend van de 
boekhandel. 
De kerk werd in de dertiende eeuw 
gebouwd als kloosterkerk voor de 
Predikheren ofwel Dominicanen en in 
1294 gewijd. De kerk is opgebouwd uit 
materiaal uit de omgeving: mergelsteen 
op een basis van kolenzandsteen. Je vindt 
er schilderingen van heiligen van monnik 
Jan Vasoens/Vassens uit 1619, maar ook 
de oudste kerkelijke wandschildering van 
Nederland: een afbeelding van Thomas van Aquino 
uit 1337. De wand- en plafondschilderingen zijn 
van bijzondere kunsthistorische waarde.

Door de verovering van Maastricht 
door Napoleon eind 18e eeuw kwam 
er een einde aan de geschiedenis 
van de Dominicanen in de stad. De 
Franse cavalerie gebruikte de kerk 
als paardenstal. In de twee eeuwen 
daarna diende het gebouw als depot 
voor de stad, concertzaal, slachthuis, 
slangenhuis, bokstempel, fietsenstalling 
en carnavalstempel.

Begin 20e eeuw is de kerk volledig gerestaureerd 
door Pierre Cuypers. De boekhandel zit er 
sinds 2006. Sinds 2014 zelfstandig als 
Boekhandel Dominicanen. De kerk werd 
-opnieuw verbouwd en gerestaureerd. 
Er werd een kelderruimte aangelegd 
voor de toiletten, een personeelskantine, 
installaties voor verwarming, beluchting 
en verlichting, en voor de opslag van 
boeken. 
Door het plaatsen van een “stalen 
boekenflat” met meerdere verdiepingen 
kon de ruimte en de architectuur van de 
Gotische kerk volledig worden benut. 
In 2008 riep de Britse krant The Guardian de 
-toenmalige- boekhandel Selexyz Dominicanen 
uit tot "mooiste boekwinkel ter wereld’ Inmiddels 
een zeer geliefde plek: op het voormalige 
priesterkoor kun je wat drinken, en er zijn lezingen, 
signeersessies en muzikale optredens.
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DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

"Zo klinkt 
passie!”
Muzikale duizendpoot Amin 
uit Iran voelt zich thuis in 
Brabant

De 24-jarige Amin Ebrahimi uit Iran komt in 2018 naar 

Nederland om muziek te studeren, de keuze valt op Tilburg. 

Amin studeert er orkest-koordirectie en compositie aan 

de Academie voor Muziek en Performing Arts. Voor zijn 

afstuderen in juni zal hij een door hemzelf gecomponeerd 

stuk dirigeren. Hij staat voor zijn ‘eigen’ Brabants 

Kamerorkest, dirigeert een kamerkoor en zelfs een 

parochiekoor in Nuenen. Hij was al eens in een uitzending 

van NPO Radio4 en trad op als ‘artist in residence’ in 

Tilburg. Dat kan allemaal prima, want, zo vindt hij: muziek 

gaat van hart tot hart. Amin valt voor de openheid en de 

efficiency van de Nederlanders. Intussen is hij wel bezorgd 

over de familie van zijn Oekraïense vriendin. 

Peter van Overbruggen sprak met de getalenteerde jonge 

Iraanse musicus over zijn achtergrond en drijfveren. 
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Muziek kwam al vroeg in het leven 
van Amin. Hij groeide op in de 
tweede stad van Iran, Mashad, waar 
zijn ouders en jongere broer nu 
nog wonen. Op zijn tiende kreeg 
hij zijn eerste privéles in gitaar en 
piano en later volgde hij het vak 
compositie. ‘Aanvankelijk hadden 
mijn ouders er moeite mee dat ik een 
muziekopleiding volgde om daar 
mijn beroep van te maken. Dat is 
niet echt geaccepteerd in de Iraanse 
maatschappij. Je moet bij voorkeur 
arts, advocaat of ingenieur worden. Ik 
koos aanvankelijk voor architectuur, 
maar kwam er na drie jaar achter dat 
daar mijn passie niet lag. Ik heb toen 
een jaar Wereldmuziek, compositie 
en Perzische muziek gestudeerd in 
Mashhad. Toen mijn ouders zagen 
dat ik succesvol was en dat het wel 
mogelijk is om met muziek je brood 
te verdienen, hebben ze me op alle 
mogelijke manieren gesteund.’

Waarom is het Nederland 
geworden en hoe bevalt het je 
hier? 
‘Het was een gelukkige toevalstreffer,’ 
zegt Amin. ‘Ik zocht op internet 
waar ik in Europa het beste 
een internationaal gerichte 
muziekopleiding kon gaan volgen 
als student compositie, met 
Engels als voertaal. Ik kreeg een 
goed gevoel bij de studie aan 
het Tilburgse conservatorium en 
vooral door het feit dat het een 
voltijdsopleiding was. Twee docenten 
hebben me erg geholpen. Met mijn 
compositiedocent Anthony Fiumara 
kan ik mijn muzikale taal uitbreiden. 
Daarnaast heb ik een bevlogen 
leraar voor mijn dirigentenopleiding, 
Louis Buskens. De open Nederlandse 
mentaliteit en de veelzijdige cultuur 
spraken mij meteen aan. Het bevalt 
mij hier erg goed, de mensen zijn 
heel aardig en spontaan. Wat mij 
verder aanspreekt is dat Nederlanders 
heel efficiënt omgaan met hun tijd. Ik 
heb hier geleerd om met een agenda 
te werken en te plannen en dat vind 
ik heel belangrijk.’

Wat voor muziek schrijf je?
‘Ik houd van klassieke muziek, van 
pop, blues en rap. Als het goede 
muziek is, maakt het niet uit welk 
genre het is. Je moet alles kennen, 
als je wilt componeren. Mijn 
uitgangspunt is altijd geweest dat 
ik muziek wil schrijven waar ik ook 
zelf graag naar wil luisteren. Ik reken 
mezelf tot de componisten van 
wie de muziek uit het hart komt. 
Ik wil dat mijn eigen verhaal in die 
muziek doorklinkt. Als ik iets kan 
vertellen over de stijl of het karakter 
van mijn muziek, dan zou je het 
een combinatie kunnen noemen 
van Perzische en westerse klassieke 
muziek. In 2020 was in ‘De week 
van de hedendaagse muziek’ een 
compositie van mij te horen: ‘Baroon’, 
dat regen betekent in het Perzisch. 
Ik heb het stuk geschreven in de 
stijl van de traditionele Perzische 
muziek, uit mijn regio, die heel warm 
is met weinig regen. De melodieën 
zijn afkomstig van de zigeuners. 
Zij zoeken contact met de regen, 
die in hun cultuur wordt gezien 
als een onafhankelijk wezen. Ze 
vragen letterlijk de regen zelf om 
regen te geven. Het is muziek die 
mensen -overal ter wereld- ervan 
bewust moet maken dat we allemaal 
hetzelfde zijn, muziek gaat van hart 
tot hart. In mijn composities kun 
je de smaken en klanken van mijn 
muzikale en culturele Perzische 
wortels herkennen.’

In 2021 is in Muziekgebouw 
Eindhoven jouw compositie 
Ghamish, een verhaal over leven 
en dood, uitgevoerd. Heb je nog 
meer werk in petto? 
‘Zeker, op 3 juni doe ik in Tilburg mijn 
examen directie en compositie met 
eigen werk ‘Shere Khoonin’ (Bloody 
Poem), geschreven voor koor en 
orkest. Ik kreeg de opdracht hiervoor 
van het Brabant Koor, geleid door 
mijn docent Louis Buskens. Vanuit 
het thema ‘A Child of our Time’ kwam 
ik bij het onderwerp van de oorlog. 
Voor de tekst koos ik gedeeltes uit 

een gedicht van de Iraanse dichter 
Geysar Aminpour (1959-2007), dat 
gaat over de Iraans-Iraakse oorlog in 
de jaren 80. Oorlog is -helaas- niet 
plaatsgebonden, dus heb ik passages 
gekozen die niet naar een specifiek 
gebied verwijzen. Het is een kort 
maar heftig stuk, voor 19 blazers, 
3 percussionisten, strijkers en een 
vierstemmig koor. Dit is het motto:

Laat mijn gedicht
zoals de huizen van mensen tot stof 
vergaan
ook verpletterd worden en gedrenkt 
in bloed
Ik moet bloedige gedichten 
schrijven
Ik moet een gedicht van woede 
schrijven
welsprekende poëzie die schreeuwt
en nooit af is
 

Gheysar Aminpour 
(vertaling uit het Engels: Peter van Overbruggen)

Dit stuk is wel heel actueel, nu we 
onder oorlogsdreiging leven…
‘Dat voel ik nu ook sterk, omdat mijn 
vriendin Diana, pianiste, in Oekraïne 
is geboren, waar haar grootouders en 
nog veel andere familieleden wonen. 
Zij maken angstige dagen en nachten 
door in de regio Kharkiv, die onder 
vuur ligt van de Russen. Gelukkig zijn 
haar ouders hier, ik heb hen in mijn 
hart gesloten. Tijdens onze relatie 
heb ik ook al veel van de cultuur van 
dat mooie land leren kennen. Die 
oorlog daar en de beelden die we 
zien raken ons dagelijks. Maar we 
proberen ons allebei zo veel mogelijk 
op onze conservatoriumstudie te 
concentreren.’ 

Je hebt eigen composities 
uitgevoerd, je dirigeert een orkest 
en twee koren. Wat is je ambitie? 
‘Ik wil graag mijn toekomst 
opbouwen in Nederland en me 
toeleggen op klassieke muziek en 
het geven van concerten. Na mijn 
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afstuderen in juni ga ik nog een 
master volgen. Ik hoop tegen die tijd 
een baan te hebben. Componeren is 
mijn grootste passie. Een componist 
is als een chef-kok die een recept 
bedenkt, dirigeren is het presenteren 
en het luisteren is vergelijkbaar 
met het eten. Samen met anderen 
genieten van muziek, dat is voor mij 
het belangrijkste.’

Onlangs leidde je een benefiet-
concert voor Oekraïne? Hoe raakte 
je daarbij betrokken?
Onlangs organiseerde de geloofs-
gemeenschap van de St. Cathrien 
in Den Bosch een open dag waarin 
aandacht werd gevraagd voor de 
mensen uit Oekraïne. Er was een 
inzamelingsactie voor ondermeer 
speelgoed, en diverse optredens. De 
kerk van Sint Cathrien biedt onderdak 
aan verschillende christelijke 
gemeenschappen, waaronder de 
katholiek-orthodoxe gemeenschap 
van de Heilige Johannes van 
Damascus. Deze gemeenschap gaat 
samenwerken met en onderdak 
bieden aan de orthodoxe christenen 
uit Oekraïne. Het Tilburgs Byzantijns 
Koor verzorgde een kort optreden 
met liturgische gezangen, waaronder 
die van Oekraïense componisten. 
De leider van dit koor is een goede 
vriend van mij. Omdat hij niet 
beschikbaar was en ik met het koor 
al eens eerder had gedirigeerd, vroeg 
hij me als gastdirigent. We kunnen 
van hieruit niet zoveel doen aan 
die ellendige situatie in Oekraïne. 
Daarom vond ik het heel fijn om 
met dit benefietconcert een kleine 
bijdrage te kunnen leveren.

Je dirigeert ook een parochiekoor 
in Nuenen. Hoe ervaar je het vanuit 
jouw achtergrond en cultuur om 
deze christelijke, religieuze muziek 
uit te voeren?
‘Ik ben opgegroeid in een 
moslimgezin. De stad waar ik 
vandaan kom is streng islamitisch. 

Ondanks dat heb ik me nooit 
gedwongen gevoeld om een 
islamitische traditie te volgen. De 
principes waarmee ik ben opgevoed en 
die ik belangrijk vind houden in dat je 
anderen zoveel mogelijk helpt. Ik werd 
ook gestimuleerd om boeken te lezen 
en zelf over mijn leven na denken. In 
Iran zijn er voor verschillende christelijke 
richtingen zo’n 600 kerkgebouwen, 
die vooral een historische betekenis 
hebben en lang niet allemaal en ook 
niet vaak voor religieuze doeleinden 
worden gebruikt. Ik heb wel de kans 
gehad om enkele christelijke kerken te 
bezoeken waar regelmatig een dienst 
is. Het aantal christenen in Iran wordt 
geschat op een half miljoen.’
‘Kerkmuziek vind ik prachtig, het is 
geen onbekend terrein voor mij. In 
Iran hebben we niet veel christelijke 
muziek maar deze heeft wel een grote 
rol gespeeld in de geschiedenis van de 
klassieke muziek en daar ben ik goed 
in thuis. In Iran hoorde ik al religieuze 
muziek van Mozart en Händel.’

Eind 2021 ben je bij het Vocaal 
Ensemble Marcando uit Helmond-
Nuenen uit vier kandidaat-
dirigententen als favoriet 
gekozen. Hoe voelt dat?
‘Een paar kandidaat-dirigenten voor 
deze functie ken ik als collega’s met 
veel muzikale kennis en ervaring. Ik 
prijs me gelukkig dat ik deze post 
gekregen heb. Ik mocht mijn try-out 
doen met een deel uit een gepland 
en uitgesteld jubileumprogramma: 
liederen over vogels. Dat was heel 
bijzonder. 
We repeteerden nog in de corona-
situatie, op afstand, maar ik heb 
-net als in het parochiekoor- een 
heel warm welkom gekregen. Ik 
had al snel een fijne connectie met 
het koor. Er is een goede balans 
tussen enerzijds persoonlijk contact 
en anderzijds de professionele 
bestuursinitiatieven en ambitie van 
het koor. Ik ben ervan overtuigd dat 
ik met deze zangers een fantastische 
muzikale tocht ga maken.’

“Er is geen groter plezier dan werken met 
gepassioneerde en gedreven mensen die 
dezelfde waarden met jou delen.”  
(Amin, over Brabant Chamber Orchestra, januari 2022)
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“Hebt u dat ook?”

Voordat ik de supermarkt 
binnenloop, zie ik naast de ingang 
vaak een muzikant zitten. De meeste 
mensen lopen hem gauw voorbij. 
Zelden zie ik iemand een praatje 
aanknopen. Meestal speelt hij een 
geijkt deuntje op zijn accordeon. 
Soms krijg ik het gevoel dat er een 
wat droevige ondertoon doorheen 
klinkt. Het liedje wordt niet volmaakt 
gespeeld; af en toe vallen er wat 
noten weg. Dat geeft niets, want per 
slot van rekening zit hij er niet om 
een officieel concert te geven. Soms 
maakt hij bepaalde gedachten bij me 
los en vraag ik me af: zit hij er alweer? 
En waarom hier? Waar komt hij 
vandaan? Ik weet niets van hem, niets 
over zijn voorgeschiedenis, niets over 
zijn leven, of hij kinderen heeft…

Soms voel ik me wat ongemakkelijk, 
zeker als ik kijk naar het bakje voor 
hem op de grond. Dat is duidelijk 
bedoeld om er geld in te deponeren. 
Voor zijn levensonderhoud? 
Het dilemma is dan: zal ik het doen 
of zal ik het niet doen? Als ik het 
niet doe bekruipt me het onrustige 
gevoel dat ik iets heb nagelaten wat 
ik eigenlijk wel had moeten doen. 
Dat ligt niet aan hem. Dat is iets van 
mijzelf. Maar er zit ook een gevoel 
van irritatie bij, zo van: daar heb je 
hem weer. Door zijn aanwezigheid 
komt hij als het ware ongevraagd 
mijn gedachtewereld binnen. 

Als ik een steelse blik werp op het 
mandje dat voor hem op de grond 
staat, blijkt de inhoud niet altijd 
tegen te vallen en liggen er toch nog 
wel wat muntstukken in. Wanneer 
ik de man probeer aan te spreken 
blijkt het contact moeilijk, omdat hij 
maar een paar woorden Nederlands 

spreekt. Zo spreekt hij het ‘dankjewel’ 
altijd heel vriendelijk uit, als je 
een munt in het mandje doet. Dit 
betekent dat hij afkomstig moet zijn 
uit verre onbekende oorden.

Zijn aanwezigheid roept, kortom, een 
schuldgevoel op. Het gemakkelijkste 
is om mijn ogen daarvoor te sluiten 
en voorbij te lopen. Maar ik houd 
toch het gevoel dat het niet helemaal 
in de haak is. Staat er niet ergens 
geschreven: ‘Wat je aan de minste der 
mijnen hebt gedaan, heb je aan mij 
gedaan.’

Wij leven in een land waar wij door 
alle mogelijke sociale wetgeving 
in de loop der jaren geprobeerd 
hebben om de armoede uit te 
bannen. We denken dat we het netjes 
geregeld hebben, maar als je wordt 
geconfronteerd met een situatie 

zoals hierboven geschetst, word je 
met de neus op de feiten gedrukt. Je 
moet dan tot je laten doordringen 
-wat we eigenlijk wel weten- dat het 
niet allemaal zo sluitend geregeld is. 
Er zitten in ons sociale vangnet gaten 
waar mensen doorheen kunnen 
vallen. Hoewel het verleidelijk is om 
onze ogen daarvoor te sluiten, is het 
goed om ons dat te blijven realiseren.

Ik sus mijn onrustige gevoelens maar 
met de gedachte dat onze muzikant 
met het geld dat in zijn bakje ligt, 
hopelijk geen honger zal lijden. Maar 
ik ben er nu wel achter, dat ik het 
banale gevoel van lichte irritatie niet 
kwijtraak, ook al doe ik iedere keer 
als ik langs hem loop een euro in zijn 
bakje.
Maar misschien kan ik daarmee mijn 
ongemakkelijke gevoelens wel voor 
even afkopen.

Een ongemakkelijk gevoel.

DOOR 
VINCENT KIRKELS
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Kleine Broeders van Jezus
De kleine broeders van Jezus leven in 
de Sahara maar ook in Algiers, bijna 
altijd in een armoedige omgeving. 
Ze verdienen hun eigen brood met 
de laagste baantjes en zijn solidair 
met hun moslimburen. Als deze een 
bruiloft vieren, staan ze hun huis af 
voor de tijd van het feest. 

Charles de Foucauld: aanvankelijk 
geen lieverdje
Charles wordt op zesjarige leeftijd 
wees en verliest het katholieke geloof 
tijdens zijn middelbareschooltijd. Na 
militaire studies te hebben gevolgd 
aan de beroemde school van St Cyr, 
gaat hij naar de cavalerieschool 
Saumur, die hij als minst succesvolle 
van zijn lichting verlaat. Hij leidt 
een hartstochtelijk en onstuimig 
leven. Hij wordt uit het leger gezet 
"vanwege gebrek aan tucht en 
openlijk wangedrag".

Ontmoeting met de islam
Zijn eerste ontmoeting met de islam 
in 1881 ervaart hij als overweldigend. 
Hij is er getuige van dat Franse 
militairen in de Sahara een opstand 
de kop in drukken en Arabische 
ruiters met hun leider Bou Amama 
gevangennemen. ‘Het was het uur 
van gebed ...ik trok me terug en zag 
hoe de moslims in hun wijde burnoes 

(mantel) allen gelijk bewogen met 
prachtige gebaren op het ritme van de 
rituele buigingen. Op hoge toon werd 
voortdurend de aanroeping: Allahu 
Akbar, God is de grootste, gezongen. 
De wijze van belijden van deze 
goddelijke eigenschap gaf diep in mijn 
innerlijk een gevoel dat nog nooit een 
wetenschappelijk, godsdienstig boek in 
mij had kunnen wekken…’ 
De Foucauld ziet voorgoed af van 
het militaire leven. Tussen 1882 en 
1884 gaat hij uit nieuwsgierigheid, 
verkleed als joodse rabbi, naar 
Marokko om het terrein te 
verkennen. Zo ontpopt hij zich 
als ontdekkingsreiziger, geleerde, 
geograaf en godzoeker want de islam 
blijft hem intrigeren. Aanvankelijk 
wordt hij getroffen door het geloof 
van de moslims. ‘De islam heeft bij mij 
een diepe omwenteling veroorzaakt’, 
schrijft hij. ‘De aanblik van dit 
geloof, van deze mannen die in de 
voortdurende aanwezigheid van God 
leven, gaf me een glimp van iets groters 
en echters dan wereldse bezigheden.’ 

Na een jaar zwerven door Marokko, 
raakt De Foucauld teleurgesteld 
in de islam. "Bijna overal is men 
bijgelovig en stelt men een grenzeloos 
vertrouwen in de plaatselijke 
maraboets*, aan wie men veel eerbied 
betoont. Nergens, behalve in de steden 

en in enkele afgelegen gebieden, 
komt men enigszins regelmatig 
de godsdienstplichten na…’ Toch 
ontstaat een vriendschap met twee 
Marokkaanse moslims. Dat bindt hem 
aan het land en zijn bewoners. ‘Hun 
mooiste eigenschap is de toewijding 
aan hun vrienden. Daarin gaan ze tot 
het uiterste.’ 

Nieuw leven
In 1886 ontmoet Charles in Parijs 
de priester Huvelin. Hij biecht en 
ontvangt de communie: het is het 
begin van een nieuw leven. Na 
zeven jaar van een contemplatieve 
zoektocht door het Heilige Land en 
in een Trappistenklooster in Frankrijk, 
gaat hij als monnik naar Syrië maar 
verlaat daarna het kloosterleven en 
arriveert in Nazareth bij de Clarissen 
Hij brengt zijn tijd door als knecht 
en tuinman, met lange uren van 
aanbidding en meditatie van de 
Schrift. Zijn roeping komt daar tot 
ontplooiing. In een verblindende 
ontmoeting ziet hij Jezus de 
timmerman. Van nu af aan wil Charles 
alleen nog leerling en getuige zijn 
van ‘God, arbeider van Nazareth’. 

Charles wordt in 1901 priester gewijd 
in Frankrijk in het bisdom Viviers. 
Plotseling ziet hij om onbekende 
redenen af van een contemplatief 

Charles de Foucauld heiligverklaard. Wie was hij?

DOOR 
PIETER REESINK

Veel aandacht is er voor de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 
mei. Maar op die datum wordt ook de Franse priesterkluizenaar Charles 
de Foucauld (1858-1916) heiligverklaard. Als jonge bon vivant en 
militair, uitgezonden naar Algiers, raakte De Foucauld onder de indruk 
van het geloof en de vroomheid van de moslims en werd hij kluizenaar 
en priester. In 1916 werd Charles de Foucauld vermoord. Redacteur en 
islamdeskundige Pieter Reesink maakte in Algerije tussen 1960 en 1977 
als Witte Pater kennis met de kleine Broeders van Jezus. Wie was hun 
voorbeeld en inspiratiebron eigenlijk? Het leven van de Foucauld vormt 
de basis voor meerdere religieuze congregaties die na zijn dood werden 
gesticht: zo ook de Kleine Broeders van het Evangelie, de Kleine Zusters 
van Jezus, de kleine zusters van het Heilig Hart. Charles de Foucauld
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‘Nazareth-leven’ en wil hij naar zijn 
echte vrienden gaan in Marokko, 
waar hij als enige priester in dit land 
‘het banket van God’ (de heilige mis) 
wil aanbieden aan kreupelen, blinden 
en armen, aan mensen die geen 
priester hebben.

Hij vertrekt naar Beni Abbès, in 
Algerije, niet ver van Marokko, daar 
‘waar Jezus heen zou gaan’. "Ik wil 
alle inwoners eraan laten wennen om 
mij als hun broer te zien, de universele 
broer", schrijft hij. Zijn huis wordt 
‘fraternité’ genoemd. Aanvankelijk 
kluizenaar, wordt hij al spoedig 
pastor. ‘Van 4.30 uur tot 20.30 uur stop 
ik nooit met praten, ik zie mensen: 
slaven, armen, zieken, soldaten, 
reizigers, nieuwsgierigen’. 

Kluizenaar en nomade
Enkele jaren later verhuist de 
Foucauld naar Tamanrasset, in 
het zuiden van Algerije, in die tijd 

een gehucht met een twintigtal 
rieten hutten temidden van een 
bergmassief, de Hoggar. Hij bouwt 
een lemen hut. Na een periode van 
eenzaamheid en de constatering dat 
Marokko onbereikbaar blijft, voelt 
hij zich meer en meer aangetrokken 
tot de Toearegs. Hij gaat van kamp 
naar kamp, probeert vertrouwen 
te winnen, vriendschap... ‘Dit 
nomadische leven heeft het voordeel 
dat ik veel zielen zie en het land leer 
kennen’ Eindelijk vindt hij de rust 
die hij zocht: "Ik blijf hier, de enige 
Europeaan... heel blij om alleen te zijn 
met Jezus, alleen voor Jezus."
Soms trekt hij zich terug in het 
Hoggar-gebergte waar hij een 
primitief verblijf bouwt op de 
hoogvlakte van de Assekrem. Het 
is een wonderschoon gebied met 
hoge bergen, waar geen sprietje 
gras groeit en waar de stenen zo 
talrijk zijn dat je nergens op de 
grond kunt liggen. Hij werkt aan 

Toeareg-gedichten (6000 verzen 
opgeschreven en vertaald), en laat 
een Toeareg-woordenboek van 
vier delen achter, met de hand 
geschreven, dat nog steeds als een 
belangrijke taalkundige studie wordt 
beschouwd.

Op 1 december 1916 wordt hij 
gevangengenomen door een 
groep Senoussieten, Touaregs 
die rebelleerden tegen de Franse 
aanwezigheid in de Sahara. Hij 
wordt vermoord door zijn in paniek 
geraakte jonge bewaker, toen 
die twee meharisten (kamelen-
cavaleristen in dienst van de Fransen) 
zag aankomen. Hij wordt slechts 58 
jaar oud. ‘Wanneer de tarwekorrel 
die op de grond valt niet sterft, blijft 
hij alleen; als hij sterft, draagt   hij veel 
vrucht', had hij met vooruitziende blik 
geschreven.

Universeel broederschap 
‘Charles de Foucauld opent door licht 
en schaduw heen onze ogen voor een 
universeel broederschap. Dit aspect 
van het evangelische leven is dringend 
nodig voor onze tijd. Hij nodigt ons 
uit om onze terughoudendheid en 
onze opsluiting achter ons te laten 
en de door hem ingeslagen weg 
voort te zetten.’ Zo wordt zijn leven 
samengevat door mgr. Claude Rault, 
Witte Pater en oud-bisschop van de 
Sahara in Algerije van 2004 tot 2017. 
Zijn uitgestrekte bisdom omvat het 
gebied waar Charles woonde. Op 15 
mei wordt Charles de Foucauld in 
Rome heiligverklaard. 

* een maraboet is een asceet en heilig 
man die na zijn dood wordt vereerd en 

meestal begraven ligt in of nabij een klein 
koepelmausoleum.

Met dank aan Kleine Broeder C. Petit, 
wiens artikel mede de basis 

is van dit verhaal. 
(cf. archiefbegripmoslimschristenen.

jouwweb.nl/2006-2008-nrs-176-187 ) 
nr. 179

De Hoggar
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Bij het uitbreken van de oorlog tussen Rusland 
en Oekraïne schreef Lieke Marsman, Dichter des 
Vaderlands, dit gedicht. 

Europa 2022        
Angst zonder gedachten, de geest 
loopt als een pakezel 
de verschroeide aarde op – niets 
valt er te overpeinzen nu. 
Voldongen feiten om ons heen.
Hoop is een alchemist: de dichtste steen 
ontzegelt het. Als uit een ei: klein 
verenpakketje, bebloed nog, onooglijk. 
Het eerste verzet wordt het luidste protest. 
Er is een nieuwe wereld mogelijk.
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Naar heil & genezing

DOOR 
LAURENCE HETTINGA

Wie bij de receptie het 
verpleeghuis binnenloopt, gaat 
de grote bezoekerszaal tegemoet. 
Daar kun je koffiedrinken, 
activiteiten bijwonen, 
levendigheid ervaren. Vlak bij de 
ingang staat een grote bank waar 
mensen met een afspraak hun 
toevlucht zoeken, maar waar ook 
bewoners even gaan zitten. Vanaf 
die plek overzie je de hele ruimte 
en volg je wie in- en uitloopt. 

Vaste gebruikers van de bank zijn 
mevrouw Machteld en meneer 
Theosius. Beiden wonen op dezelfde 
gang en zijn met elkaar bevriend 
geraakt. Omdat mevrouw Machteld 
af en toe haar middagmaaltijd in 
het personeelsrestaurant nuttigt, 
komt het voor dat ik samen met 
haar eet. Ondanks haar lichte 
dementie deelt zij met mij haar 
scherpe analyses die laten zien hoe 
weldenkend ze is. Bijvoorbeeld 
hoe vervelend zij het vindt, dat 
overleden medebewoners via de 
voordeur hun uitgeleide krijgen, 
waardoor je als bewoner wel heel 
direct met de dood geconfronteerd 
wordt. Ook krijg ik de verrassende 
manieren te horen om de verveling 
van de dag te doorbreken. Zo verzint 
mevrouw Machteld uitstapjes naar 
de maan waar ze haar vriend virtueel 
rondleidt, voordat ze samen beslissen 
weer op de bank van de grote 
bezoekerszaal te landen.

Op een dag valt de afwezigheid van 
meneer Theosius mij op. Anderen 

hebben zijn plaats ingenomen, 
om van haar levendigheid en 
optimisme te genieten. Tijdens het 
artsenoverleg, vertelt mijn collega 
dat meneer door zijn langdurige 
depressiviteit die therapieresistent 
is gebleken) ondanks therapie 
ontmoedigd is geraakt. De 
ondraaglijkheid van zijn leven 
heeft hem doen besluiten om in 
hongerstaking te gaan. Sterven is 
zijn doel. Alles is goed met hem 
en zijn familie besproken. Drinken 
wordt hem aangeboden maar eten 
niet. Afgesproken is dat zijn wens 
gerespecteerd wordt en dat zijn 
keuze niet meer ter discussie wordt 
gesteld. En zo verloopt de eerste 
week volgens verwachting: sterk 
verzwakt is hij bedlegerig geworden 
en zijn familie komt in deze fase nu 
trouw op bezoek. In de tweede week 
vindt er een onverwachte wending 
plaats: hij komt terug op zijn 
beslissing en begint weer met eten. 
Dit brengt zeer grote verwarring 
teweeg bij zijn omgeving. Als hij 
koorts krijgt, doet zich het dilemma 
voor, of hij nou wél of juist géén 
antibioticum moet krijgen. Wat hem 
van mening heeft doen veranderen is 
een mysterie, maar omdat hij nu voor 
het leven kiest, schrijft zijn arts hem 
toch een antibioticumkuur voor. 

De daaropvolgende weken knapt hij 
beetje bij beetje op… tot hij in zijn 
rolstoel in de bezoekerszaal naast 
mevrouw Machteld weer te zien is. 
Lopen achter zijn rollator behoort nu 
tot het verleden.

Maanden later lunchen mevrouw 
Machteld en ik weer samen. Zij 
deelt met mij haar zorgen die ze 
over Anton -meneer Theosius- 
heeft gehad en nog steeds heeft. 
Zij zag tijdens zijn hongerstaking 
het moment komen dat hij zou 
overlijden. Daarom was ze tussen de 
bezoeken door, stilletjes bij hem op 
de kamer geweest, om hem moed in 
te spreken, zijn hand te strelen, hem 
te vertellen over de vele -virtuele- 
reizen die ze te goed hadden en dat 
ze hem niet kon missen. Ook had ze 
eten uit haar eigen bord voor hem 
bewaard en hem aangeboden. Met 
zoveel aanmoedigingen en liefde had 
hij de dood weer de rug toegekeerd 
en was hij met eten begonnen. Toch 
had zij aan zijn zwaarmoedigheid 
bitter weinig kunnen doen en was 
zij gaan twijfelen of zij wel goed 
had gehandeld. Om de toorn van 
zijn familie en van de medewerkers 
niet over zich heen te krijgen, mocht 
niemand te weten komen wat zij 
gedaan had…

Later, pas nadat zij beiden 
overleden waren, heb ik aan mijn 
collega opgebiecht hoe het had 
kunnen gebeuren dat iemand die 
de dood als enige uitkomst zag, 
toch voor het leven had gekozen. 
Deze verklaring had hij nooit voor 
mogelijk gehouden, en hij niet alleen, 
want niemand, werkelijk niemand 
had gezien dat op een afdeling 
van mensen met een dementie 
zo’ n bijzondere vriendschap was 
gebloeid…

Bijzonder verhaal 

De onzichtbare of ongeziene vriendschap? 
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Samenleving

Het beest in 
de bek kijken
Gedachten bij oorlog

Stilzwijgend lijken wij vrede eerder 
als een soort eigen verdienste 
te ervaren dan als iets wat ons 
is toegevallen. Wij reageren 
ambivalent wanneer we als land 
zelf bij een oorlog betrokken zijn. 
Het heeft ruim 70 jaar geduurd 
voordat we ‘de politionele acties’ 
in het voormalige Nederlands-
Indië een koloniale oorlog konden 
noemen. Ook het drama van 
Srebrenica met een in mijn ogen 
beschamende rol van Dutchbat -de 
Nederlandse VN-militairen- is in 
ons collectieve geheugen ergens 
afgesplitst naar een aparte nis. 
Oorlog - het beest wordt niet altijd 
in de bek gekeken.

De echo van oorlog
Nooit heb ik zelf een oorlog 
meegemaakt, maar ik ken wel 
de echo van oorlog, voor het 
eerst opgepikt uit de verhalen 
van mijn jeugd. Angst, dood en 
destructie, honger...ze klonken door 
in de verhalen van mijn ouders 
en grootouders die de Tweede 
Wereldoorlog in Den Haag hadden 
meegemaakt. Een terugkerend 
repertoire met hoofdrollen voor 
de doden in de hongerwinter, het 
bombardement van Bezuidenhout, 
de gedwongen verhuizing van 
duizenden mensen uit Scheveningen, 
de lancering van raketten vanuit 
het Haagse bos richting Londen. 
Voor deze raketten (V1’s en V2’s) 
bestond grote angst want menig 
raket vloog over de Haagse huizen 
om daar te ontploffen. Tot op hoge 

leeftijd zaten die verhalen bij hen 
nooit diep onder de oppervlakte. 
Even krabben...en daar hoorde je 
het weer, de echo van oorlog. Zij 
zijn inmiddels allang overleden, die 
ouders en grootouders. De echo 
bleef hangen en resoneerde mee 
in de gebeurtenissen van 1995 in 
voormalig Joegoslavië.

Een rotwoord
In juli 1995 sloop de val van 
Srebrenica - moslimenclave in 
Servisch gebied - mijn vakantie 
binnen. Met kleine kinderen op 
schoot volgde ik gebiologeerd de 
gebeurtenissen op het grote oude 
televisietoestel in het te kleine 
vakantiehuisje. Later bleek de 
omvang van de tragedie. Ruim 8000 
mannen en jongens vanaf 15 jaar 
waren afgevoerd om vermoord te 
worden.
In juli 2000, vijf jaar later, bezocht 
ik met een IKV*-delegatie Bosnië-
Herzegovina om de herdenking 
van de genocide bij te wonen 

op de basis in Potočari waar de 
Nederlandse VN-soldaten gelegerd 
waren. We kwamen aan in een 
gebied vol spanningen en waar 
de mortuaria nog vol lagen met 
niet-geïdentificeerde lichamen 
uit massagraven. We passeerden 
verwoeste huizen en gebouwen, 
waarin toen nog steeds stoffelijke 
resten werden geborgen. ‘Cleansing’ 
noemden ze dat, een rotwoord. 

Naza en Meho
We spraken met overlevenden, 
waaronder Naza Hasanovic. Nadat 
de Bosnische Serviërs Srebrenica 
hadden veroverd, ontvluchtte de 
37-jarige Naza met haar zoon Meho 
en dochter Edina het stadje in trucks. 
Ze zouden naar Tuzla gaan, maar 
vanwege het granaatvuur keerden de 
trucks om en reden naar de ‘blauwe 
fabriek’, in Potočari, niet ver van 
Srebrenica. 
Tot haar verbazing kwam Naza 
daar haar man Ejub tegen. Hij was 
eerder met andere mannen de 

TEKST EN FOTO'S
ROB VAN DER ZWAN 

Vrouwen van Srebenica op weg naar de herdenking in Potočari, Sebrenica
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bossen in gevlucht. Maar ook dat 
bleek vanwege de beschietingen 
te gevaarlijk. De volgende dagen 
verbleef het gezin op de compound. 
Wat gebeurde er met Meho en Ejub? 
Als eenmaal de Bosnische Serviërs 
het terrein van Dutchbat opkomen, 
ziet de zestienjarige Meho dat 
Dutchbatters volkomen ontredderd 
reageren. Soldaten lijken de kluts 
kwijt en staan te huilen. Een aantal 
van hen moet zich uitkleden. De 

Bosnische Serviërs trekken de VN-
uniformen aan en begeven zich 
tussen de vluchtelingen. Er komt 
een moment dat de vluchtelingen 
worden afgevoerd. Naast zijn vader 
loopt Meho door het hek het terrein 
af. Het wordt een wandeling van vijf, 
hoogstens tien meter, weet Meho 
nog. Dan worden mannen van de 
vrouwen en kinderen gescheiden. 
“Hoe oud?“ “13” , liegt Meho. “Weg!” 
Meho rent zo hard als hij kan naar de 
vrachtwagens. In een vrachtwagen 
verbergt zijn moeder hem onder 
wat bagage. Regelmatig stopt het 
konvooi en wordt het doorzocht 
op mannen en jongens. Bij zo’n 
oponthoud ziet Naza een jongen 
van een jaar of zestien liggen, 
doodgeschoten. Van Ejub heeft 
Naza nooit meer iets gehoord. Ze 
had nog één foto van hem. Een 
dag later, 14 juli 2000 spreken we 
Meho in Sarajevo waar hij studeert. 
Hij is inmiddels eenentwintig jaar. 
Op een klein terras in de buurt 
van het station vult hij schijnbaar 

onbewogen, het verhaal van zijn 
moeder aan. 

Oekraïne
Op 24 februari 2022, 27 jaar na 
Srebrenica, valt Rusland Oekraïne 
binnen. Ongeloof maakt plaats 
voor ontzetting. Het beest van 
de oorlog opent zijn bek op de 
beeldschermen van onze tv’s en 
tablets die zich vullen met menselijk 
leed. Kiev nu, lijkt dichterbij dan 
Srebrenica toen. De oorlog klopt 
direct op de deur van het MST, het 
sociaal centrum in Tilburg waar ik 
werk. Daags na de inval gaat Sonja, 
een vrijwilligster met een Russische 
achtergrond, de medewerkers langs 
om zich met tranen in de ogen te 
verontschuldigen voor de inval. 
De Letten die pauzeren van hun 
Nederlandse taalles geven aan dat ze 
met Sonja liever Engels spreken dan 
Russisch als zij koffie komt serveren. 
Opeens is alles anders.

*IKV: InterKerkelijkVredesberaad.

Herdenking In Potočari. Hier was Dutchbat gelegerd

Portret van Meho
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UIT THUIS KIJK & LUISTER

UTRECHT: 23 april Talkshow ONZE VADER WAS PRIESTER
Over kinderen van uitgetreden priesters en de onstuimige jaren 
’60.
Tussen 1961 en 1970 traden in Nederland 1026 ambtsdragers 
uit. Veel uitgetreden priesters trouwden, kregen kinderen en 
vonden een nieuwe plek in de maatschappij. Hoe gingen ze met 
hun verleden om en wat gaven ze door aan hun kinderen die nu 
veertigers, vijftigers en zestigers zijn? Wat delen deze kinderen? 
Hoe kijken zij terug op hun jeugd en in welke mate heeft dit 
hun verdere leven beïnvloed? Verschillende kinderen over hun 
ervaringen. Er is aandacht voor het historische verhaal achter de 
massale priesteruittredingen. Onder leiding van presentator Lex 
Bollemeijer gaat Peter Nissen (emeritus hoogleraar Oecumenica 
RU), met verschillende betrokken in gesprek. 
Zie www.tivolivredenburg.nl 
Tickets regulier: € 12,50 Tickets inclusief lunch na afloop: € 19,50
foto's: familiearchief Katja Kreukels.

foto: Efraa-marlies | commons.wikimedia.org

UDEN: Nog tot 15 mei: kloosterleven in de jaren '60 
Museum Krona Uden 
Ook hier het thema van de jaren 60 en de ingrijpende 
veranderingen in het religieuze leven in Brabant. 
Kloosterlingen werden aangespoord om hun leven 
bij de tijd te brengen. Denk aan het vertalen van 
gebedenboeken, het houden van de liturgie in de 
volkstaal, het vervangen van habijten door eigentijdse 
kleding en er kwam ruimte voor gesprekken en vrije 
tijd. Bezoek de tentoonstelling Vrijheid & Verwarring. 
Kloosterleven in de jaren '60. De expositie sluit nauw aan 
bij het ‘Jaar van kloosterleven 2021 in Brabant’.

Cappella Amsterdam, foto Annelies van der Vegt, commons.wikimedia.org
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foto Museumkrona.nl

29 april om 20 uur presenteert het 
Netwerk van Katholieke Vrouwen in een 
digitale talkshow de eerste resultaten 
van het synodeproject 'zij heeft een 
verhaal’ met Laetitia van der Lans, 
wetenschappelijk begeleider professor 
Monique van Dijk-Groeneboer en een 
enkele deelnemers aan vragenlijsten. 
Vanaf januari konden (katholieke) 
vrouwen via een online vragenlijst 
antwoord geven op de kernvragen: Hoe 
is het om vrouw te zijn in de katholieke 
kerk? Waar beleef je vreugde aan? Welke 
verbeteringen zijn nodig? Welk advies 
zou je willen geven aan de synode 
2023 in Rome? Daarop kwamen meer 
dan 2000 inzendingen binnen vanuit 
het hele land. Over het project zelf 
zal Laetitia van der Lans vertellen. De 
uitzending is nadien ook terug te kijken. 
Aanmelden voor de Zoomlezing van 
29 april kan via: info@unkv.online. De 
deelnemers ontvangen tevoren een 
link.  www.unkv.online/synode.  
NB: De eerder geplande bijeenkomst op 
8 april kon door ziekte niet doorgaan.
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DOOR 
PETER VAN OVERBRUGGEN

‘Spiegel van Leed’ is de wat lastige 
vertaling van een Franstalige 
compositie van Hendrik Andriessen 
uit 1923. Het is ook de titel van 
een CD met prachtige muziek voor 
orgel en zangstem uit de periode 
1919-1955 van vier Nederlandse 
componisten. 
Sopraan Klaartje van Veldhoven en 
organist Matthias Havinga zijn de 
uitvoerenden. Het album begint 
met het werkelijk wonderschone 
‘Maria, schone Vrouwe’ van Hendrik 
Andriessen. Dit lied had voor de 
componist een bijzondere betekenis. Hij schreef het voor zijn vrouw Tine, toen 
hij tijdens WO II in een gijzelaarskamp in Sint-Michielsgestel zat opgesloten. 
Omdat zijn echtgenote hem daar ter gelegenheid van hun 23-jarig huwelijk 
niet kon bezoeken, stuurde hij het per post aan haar op. Enerzijds spreekt 
het intense gemis van zijn geliefde uit het lied. Anderzijds is het ook een 
eerbetoon aan moeder Maria. 
Het katholieke geloof is een draad in Andriessens werk. Hoe belangrijk dat 
thema was, blijkt wel uit het feit dat Tine voor hem van de lutherse kerk naar 
de katholieke kerk was overgegaan. 

PASSIETIJD 
Met een ander stuk van Andriessen, zijn bekende Miroir de Peine, komen we 
in de passietijd. Vijf gezangen met teksten van de Franse Henri Ghéon, die de 
stadia in de lijdensweg van Christus beschrijven vanuit het gezichtspunt van 
zijn moeder Maria. Met een combinatie van uiterst expressief-romantische 
teksten en moderne melodieën worden we deelgenoot van het verdriet van 
de moeder die haar dode zoon uit haar armen moet afgeven. In die lege 
armen ontvangt ze dan voortaan als een universele moeder alle kinderen en 
alle mensen. 
Klaartje van Veldhoven en Matthias Havinga hebben ook ‘nieuwe’ muziek 
gezocht: zoals van Rosy Wertheim, een Nederlands-joodse pianiste, lerares, 
schrijfster en componiste, die tijdens de Duitse bezetting in de kelder van haar 
Amsterdamse huis clandestien concerten organiseerde met werk van joodse 
componisten. Net als Andriessen in zijn ‘Magna res est amor’ (‘Het hoogste is 
de Liefde’) schreef zij op de tekst van Thomas a Kempis een liefdeshymne. 
Organist Havinga speelt de compositie ‘Vrijheid’ van Bertus van Lier, die 
deze aan het einde van de oorlog toonzette op een tekst van de dichter Jan 
Engelman. Havinga verklankt ook orgelwerk van Henk Badings en Hendrik 
Andriessen. 
De vibrato-loze maar bijzonder expressieve stem van Klaartje van Veldhoven 
past subliem bij deze liederen. Samen met Matthias Havinga heeft ze qua 
muziekkeuze en uitvoering een unieke en boeiende cd gemaakt. 
www.brilliantclassics.com

Kleine Denkoefeningen – Cornelis 
Verhoeven
Een tweede keuze uit 
de onuitgegeven essays 
1953-1956
Bezorgd, ingeleid en 
geannoteerd door 
Jacques de Visscher en 
Jean-Pierre Monsieur
Cornelis Verhoeven 
beoefende ‘schrijvend 
denken’ als een 
dagelijkse en dagvullende bezigheid. 
In zijn nalatenschap bevindt zich een 
soort intellectueel dagboek. Het bevat 
200 korte en lange denkoefeningen 
over de meest uiteenlopende thema’s. 
Het zijn niet altijd zwaarwichtige, maar 
vooral ook alledaagse onderwerpen, 
zoals een knoop, een wolk of een 
woning. Gewone zaken kunnen tot 
mateloze verwondering leiden. 
Uitgeverij DAMON, Eindhoven 2022. 
ISBN 978 94 6340 318 4

CD-recensie Miroir de peine

Tips voor uit en thuis
Kijk voor actuele informatie ook op de betreffende sites

Oosterhout: tentoonstelling: ‘Vertel 
me wie je bent’. Wat is heilig in jouw 
leven? 
De Norbertinessenpriorij Sint-
Catharinadal bestaat 750 jaar. Ter 
gelegenheid daarvan opent op 14 mei 
de tentoonstelling ‘Vertel me wie je 
bent’. 25 mensen van allerlei leeftijden, 
achtergronden en beroepen hebben zich 
over de vraag gebogen wat er religieus, 
spiritueel of heilig in hun leven is. Stuk 
voor stuk mensen die oprecht op zoek 
zijn naar verdieping en bezinning in 
hun leven. Ze geven een inkijkje in wat 
hen bezielt en delen momenten waarin 
het ‘heilige’ in hun leven merkbaar was. 
Te zien voor publiek vanaf de Open 
Kloosterdag op 15 mei tot aan de 
feestelijke dagen van Sint Catharinadal 
op 11 en 12 juni op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14.00 u. tot 17.00 u. 
Daarna gaat de tentoonstelling op reis 
naar andere plekken in Nederland: 
scholen, zorgcentra, en parochies en 
gemeenten. We zullen zien wie hiervoor 
belangstelling heeft.
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DOOR 
RIA SCHOENMAKERS-

VAN OSCH

Een klassieke vraag en een 
verzuchting van alle tijden; we 
begrijpen meteen wat wordt 
bedoeld. 
Een vers van Vasalis, ‘De idioot 
in het bad. Hij heeft de wijsheid 
van het lichaam niet verloren...’ 
Zonder nadenken het juiste doen: 
de voet op het gaspedaal, het 
scoren van een doelpunt. Voor 
ons is wijsheid vooral iets van de 
geest. Iets wat aan oude mensen 
werd toegedicht, door het leven 
getekend, wijs geworden. Verpakt 
in uitdrukkingen, cultureel van aard, 
soms van Bijbelse herkomst, maar 
ook klimaat, ligging en volksaard 
zijn bepalend. We namen ze over 
van onze ouders en ontdekten zo de 
wereld. ‘Het zijn de slechtste vruchten 
niet waaraan de wespen knagen’, 
zei mijn vader. Om mijn moeder 
gerust te stellen als in onze groei 
ontsporing dreigde. Inzichten die 
de tand des tijds konden doorstaan. 
Ze zijn er nog, maar in onbruik. 
De snelheid van leven en spreken 
geeft weinig ruimte aan bezinnend 
beeldgebruik. Taal moet efficiënt zijn, 
afkortingen, computertaal; markt- of 
straatconform en vooral snel worden 
uitgesproken.

Diepgang
Toch is er ook behoefte aan 
diepgang, de complexe wereld 
is niet gebaat bij oppervlakkige 
antwoorden. Filosofen mogen 
meepraten in het maatschappelijk 
debat en wat betekent filosofie 
anders dan liefde tot wijsheid? De 
ondertitel van een lezenswaardig 
basisboekje van de Franse filosoof 
Luc Ferry luidt: ‘Met andere ogen 
kijken naar je leven’. Misschien is dat 
wel de kern en tevens het belang van 

filosofie. Vragen durven stellen bij 
wat vanzelfsprekend lijkt en merken 
dat er zoveel meer te ontdekken valt 
aan het ogenschijnlijk gewone. 
De wijsbegeerte heeft een lange 
traditie en ontwikkelde zich in West 
en Oost verschillend.
Wij baseren ons op de inzichten 
van de oude Grieken, van wie de 
alleroudsten vooral natuurfilosofen 
waren. Problemen over veelheid, 
eenheid, beweging of stilstand. 
Veel later kwam de mens in beeld. 
Zo bemoeide Socrates zich met ons 
gedrag. Wat is rechtvaardigheid? 
Plato en Aristoteles, grote namen 
die we allemaal kennen, zetten die 
traditie voort. In de Middeleeuwen 
was filosofie vooral een hulpmiddel 
om theologische kwesties te 
verhelderen. Filosofie was de 
‘dienstmaagd’ van de theologie. Het 
ging om de rede, het verstand achter 
het geloof.

Wikken en wegen
Vragen stellen, je verbazen over wat 
je ziet, verwondering; het is nog 
steeds van groot belang. Antwoorden 
zoeken op problemen die zich 
aandienen, uittesten, bijstellen. 
De wetenschap drijft erop. Samen 
bouwen aan een huis dat nooit af 
is. De dieperliggende vragen achter 
actuele kwesties horen tot het 
terrein van de filosofie. De coronatijd 
stond er bol van. Wat is goed, wat is 
fout? Waarom de ene keuze wel, de 
andere niet? Wikken en wegen in een 
kakofonie van geluiden; we zijn het 
wel en niet eens met elkaar, en altijd 
weer staan de beste stuurlui aan wal. 
Soms weten we het precies. 
Oorlog op Europese bodem. Hoe 
kon het zover komen, de macht 
bij één mens? Bombardementen, 

geweld, schending van rechtsorde, 
mensenrechten, een stroom van 
vluchtelingen. Als één man staan 
we achter onze verworvenheden: 
democratie, maar ook broederschap, 
vrijheid, gelijkheid. De leuze van de 
Franse revolutie, opnieuw op waarde 
geschat.

Betekenis
Toch staat ook het antwoord op 
de vraag wat is wijsheid niet in de 
sterren geschreven. We hebben het 
moeizaam veroverd. Terugval ligt 
op de loer. We moeten het samen 
doen, leert ons de geschiedenis. 
Samen betekent ondervinding 
delen, nadenken over kwesties die 
ertoe doen. Kritisch zijn, maar ook 
accepteren dat je de wijsheid niet 
in pacht hebt. Soms richting geven, 
soms volgen, in het klein en in het 
groot, steeds opnieuw. De koers van 
ons leven wordt erdoor bepaald. De 
kleur van de maatschappij waarin we 
willen leven. Filosofie helpt ons de 
wereld te begrijpen.
Samen betekent dialoog. Met elkaar 
in gesprek blijven. Elke gebeurtenis 
bestaat uit feiten en meningen. Het 
verschil is niet altijd voor iedereen 
even duidelijk. Is ook niet haarscherp 
af te bakenen. Zeker in onze tijd, 
in onze cultuur van social media, 
waar niets onbeoordeeld blijft en 
wetenschap maar al te vaak op de 
schroothoop belandt. Van dorre feiten 
kunnen we niet leven. We geven 
betekenis, we zijn zoekende mensen 
op een markt van meningen, in een 
wereld waar de grote raadgever 
ontbreekt. Betekenis geven aan 
wat ons overkomt, naar wat waar 
is, goed en mooi. Precies dat maakt 
ons tot mensen. We noemen het een 
zoektocht naar geluk. 

WAT IS WIJSHEID?! 
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René Peters
is docent, Tweede Kamerlid voor het CDA, vader van een dochter. 

Hij schrijft over wat hem bezig houdt.

DOOR RENÉ PETERS

“Hou je het nog een beetje vol daar in die Haagse slangenkuil?” Die 
vraag wordt me in allerlei variaties vaak gesteld. “Hebben jullie nu 
echt niks beters te doen dan elkaar het leven te verzuren, vliegen af te 
vangen, zwart en verdacht te maken en ten koste van een ander zelf 
moreel hoogstaander te lijken?” Laat ik eerlijk zijn. Veel wat in Den Haag 
gebeurt ben ik beu als koude pap. Die constante staat van opwinding 
en verontwaardiging, dat elkaar de maat nemen voor de bühne. Het 
voegt weinig toe aan de echte inhoud. Mensen gaan werken voor de 
publieke zaak om de wereld een klein beetje mooier te maken. 

En toch blijkt het best ingewikkeld om niet mee te draaien in de 
Haagse mallemolen. En het loont ook. Wie schande schreeuwt over 
weer een vermeende misstand stijgt in de peilingen. Wie komt met 
simpele oplossingen voor uiterst ingewikkelde problemen ook. En wie 
met enkele spitsvondigheden zijn collega te kakken zet is een held. 
Deze manier van werken loont in de beeldvorming. Maar is heel slecht 
voor de onderlinge verhoudingen. Eigenlijk is het heel overzichtelijk. 
Kranten verkopen geen nieuws maar ‘likes’ en ‘clicks’. Zonder grote 
koppen en sensatie bestaat er geen verdienmodel. Politici leven van 
aandacht van stemmers. En dus zeggen ze precies wat ze denken dat 
hun achterban wil horen. 

Natuurlijk voelt iedereen wel aan dat deze manier van werken 
niet goed is voor het land. Maar ondanks alle goede voornemens 
blijkt stoppen nog best ingewikkeld. Ik las een verhaal over een 
verhalenverteller uit New York. Iedere dag vertelde hij in een droge 
fontein een verhaal aan een toegestroomd publiek. Iedere dag en 
steeds op hetzelfde moment. Toeschouwers gooiden dan muntjes 
in zijn hoed. Hij kon er goed van leven. Op een zekere dag kreeg de 
verteller ruzie met een concurrent. En terwijl het smullende publiek 
steeds groter werd, liep de ruzie steeds verder uit de hand. Toen de 
politie arriveerde maakte het publiek zich op voor de grote apotheose. 
Dit werd vast en zeker een sensationele arrestatie! Niets van dat alles 
gebeurde. De agenten maanden de toeschouwers door te lopen. En 
toen het publiek verdwenen was, bleek het gevecht beëindigd. Wat zou 
er gebeuren als debatten in de Tweede Kamer niet meer live zouden 
worden uitgezonden? Wat als het verboden zou zijn om filmpjes van 
debatten te verspreiden. Wat, met andere woorden, als het publiek 
werd weggejaagd en slechts door serieuze pers achteraf op de hoogte 
werd gehouden? Ik zou het bijna voor gaan stellen. Dat democratie 
niet vanzelfsprekend is, dat zien we in Amerika. En ook hier. Er ligt een 
dure plicht voor ons allemaal. 
Democratie is geen theater. 

Theater van de 
democratie
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Op www.deroerom.nl vindt u actuele berichten en aankondigingen op gebied van 
zingeving, religie & samenleving in binnen-en buitenland, kunst en spiritualiteit.
Een bericht of zelf reageren? mail dan naar webredactie@deroerom.nl 

DOOR LIESBETH DE MOOR EN
BART VERREIJT BERICHTEN uit de media
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The Passion krijgt een vervolg : The Passion 
Hemelvaart. 
Met The Passion Hemelvaart  willen KRO-NCRV 
en de PKN de kijker kennis laten maken met het 
verhaal van Hemelvaart.
 “Dit is een langgekoesterde wens, het is een van de 
minst bekende feestdagen in ons land, maar heeft 
een bijzondere boodschap”, zegt Peter Kuipers, 
directievoorzitter bij de KRO-NCRV. “Dit verhaal 
laat bij uitstek zien, dat er zelfs in de donkerste 
dagen lichtpuntjes zijn. Daarmee willen we kijkers 
inspireren en hoop bieden. Waar Pasen troost biedt 
en verbindend is, is het hemelvaartverhaal activerend 
met een oproep aan iedereen om op te staan.”The 
Passion Hemelvaart is op donderdag 26 mei om 
20.30 uur te zien op NPO 1. De hoofdrollen van het 
vervolg op de paaseditie van The Passion zijn net als 
in de eerste variant voor Kim-Lian van der Meij (Maria 
Magdalena), Soy Kroon (Jezus), Thomas Cammaert 
(Petrus), Noortje Herlaar (Maria) en Ruud de Wild (de 
verteller). The Passion Hemelvaart vertelt het verhaal 
vanuit drie perspectieven: Petrus, de verteller en Maria 
Magdalena. (Bron: kro-ncrv.nl/katholiek)

SCP Meer niet-gelovigen dan gelovigen in Nederland.
Nederland telt inmiddels meer niet-gelovigen dan gelovigen. Dat blijkt 
uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat verscheen in 
maart. 
Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking lijkt inmiddels atheïst of 
agnost. Dat zou dan  ongeveer een verdubbeling zijn sinds de eerste metingen 
in de jaren zestig en eind jaren zeventig Daaronder vallen ook cultuurchristenen: 
mensen die niet meer geloven, maar wel de waarde inzien van het christendom 
voor de maatschappij.’ 
De secularisering heeft zeker positieve gevolgen gehad bijvoorbeeld voor de 
persoonlijke vrijheid en voor hoe er in de samenleving wordt gedacht over 
seksuele diversiteit. Maar religie en religieuze gemeenschappen verliezen terrein 
als invloedrijke maatschappelijke spelers, concludeert het onderzoeksbureau. 
Het SCP vermoedt dat de nieuwe vormen van spiritualiteit een voorstadium zijn 
van de verdergaande secularisatie van Nederland. ‘Heel lang dachten we dat het 
traditionele geloof in God vervangen werd door die alternatieve spiritualiteit. 
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat zij een voorbode is van ontkerkelijking. 
Veel van deze hedendaagse spirituelen zijn zelf nog religieus opgevoed, maar 
hebben met het geloof van hun ouders gebroken. De jongere generatie is 
echter niet meer opgevoed met het geloof. Dat betekent dat er steeds minder 
affiniteit is met religie. Zij zullen, verwachten wij, eerder agnost of atheïst 
worden,’ zegt SCP-onderzoeker Huijnk.  (Bron NOS/ND)

Groningse kathedraal twee kerkklokken rijker
De Sint-Jozefskathedraal in Groningen is twee kerkklokken rijker. 
Zij zijn een gift van de bekende kunsthistoricus Sible de Blaauw en 
zijn partner Jan Nauta, beiden parochiaan van de Groningse Sint-
Martinusparochie. De nieuwe klokken werden onlangs met een 
bouwlift naar boven gebracht. Dat was mogelijk omdat de toren 
van de kathedraal aan de Radesingel momenteel in de steigers 
staat. Zoals alle kerkklokken hebben ook deze een naam gekregen: 
Caritas en Amor. Afgelopen zondag werden ze door bisschop Ron 
van den Hout van Groningen-Leeuwarden gezegend. Dat gebeurde 
door de besprenkeling met wijwater en de zalving met chrisma. Met 
pasen werden ze voor het eerst geluid. (Bron: KRO-NCRV)

Bedankt voor de bloemen! 
Er waren toch Nederlandse bloemen 
bij de paasmis van het Vaticaan. Eerder 
dit jaar leek het erop dat dat niet 
door zou gaan omdat sponsors waren 
afgehaakt.
Bloemsierkunstenaar Piet van der Burg 
uit Berkel&Rodenrijs  vindt het “eervol” 
dat hij deze Pasen de bloemenpracht 
op het Sint-Pietersplein in Rome mocht 
verzorgen. Van der Burg uit Berkel en 
Rodenrijs is zelf praktiserend katholiek 
en was blij met de opdracht:  “het 
spreekt het me heel erg aan om dit te 
mogen doen”. De Friezenkerk in Rome, 
verantwoordelijk voor de organisatie, 
heeft bestaande en nieuwe sponsors 
bereid gevonden bloemen te geven. 
Ook vrijwilligers en de vaste transporteur 
waren weer betrokken en dus kon Van 
der Burg van start. Bedankt voor de 
bloemen!

foto: Globovisión | Flickr.com
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Russische inval kan leiden tot de grootste oosters-
orthodoxe kerkscheuring ooit
De eenheid van de Oosters-Orthodoxe Kerk staat 
op het spel. Door de Russische inval in Oekraïne 
en de steun ervoor van het patriarchaat van 
Moskou dreigt een dubbel kerkelijk schisma: 
binnen de Russisch-Orthodoxe Kerk en binnen de 
wereldwijde Orthodoxe Kerk als geheel.
In 1054 scheurde het christendom in tweeën in een 
westerse en een oosterse Kerk. De westerse scheurde 
in de 16e eeuw opnieuw in wat de protestantse kerken 
zijn geworden en wat de katholieke kerk is gaan heten. 
Maar de Orthodoxe Kerk bleef verenigd, trots op de 
behouden eenheid die zij baseert op haar trouw aan 
de traditie en de besluiten van de zeven kerkelijke 
concilies die tussen de jaren 325 en 787 werden 
gehouden.
Maar ineens is alles anders: Poetin en Kirill dreigen 
te gaan fungeren als de oosterse Luther en Calvijn. 
Terwijl de westerse Reformatoren hun kerkscheiding 
verdedigden met hun bijbel-interpretatie, liggen 
aan het opdoemende oosterse schisma politieke en 
nationalistische argumenten ten grondslag.  (Bron: ND)

Nederlandse bisschoppen: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons 
doen’
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland 
binnen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke 
gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten 
om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse bisschoppen 
zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief aan de 
parochies: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons doen. ’‘Christus 
laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op 
vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met 
vertrouwen en in geloof en gebed aangaan’, schrijven de bisschoppen. 
Zij noemen het een ‘groot onrecht’ wat de vluchtelingen overkomt en 
zeggen dat er een zware verantwoordelijkheid rust op de internationale 
gemeenschap om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen 
en te handhaven. Ook uiten zij hun ‘grote waardering voor de inzet van 
velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten 
en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige opvang van 
mensen in nood uit Oekraïne.’  (Bron: Katholiek Utecht.nl)

Onderzoekers pleiten voor wettelijk 
rouwverlof: ‘Rouw kan leiden tot 
psychische en fysieke klachten’
Het kabinet moet serieus nadenken over 
de invoering van een wettelijk recht op 
rouwverlof. Dat staat in een onderzoek 
van bureau Panteia in opdracht van het 
ministerie van Sociale Zaken. Een bij wet 
geregelde vorm van rouwverlof lijkt ‘ook 
voor Nederland een te overwegen stap’, 
aldus de onderzoekers die wijzen op 
wettelijke regelingen in andere landen. Het 
garandeert de ruimte voor werknemers 
om verlof op te nemen bij het verlies van 
een dierbare zonder dat het ten koste gaat 
van hun salaris of verlofdagen, aldus het 
rapport. Ook voorkomt het dat werkgevers 
rouwverlof onder ziekteverzuim scharen 
en werknemers te maken krijgen met re-
integratietrajecten die niet bij rouw passen. 
‘Een wettelijk rouwverlof kan bovendien 
het signaal afgeven dat ruimte voor rouw 
belangrijk is.

Hoogste aantal meldingen van euthanasie in 2021: ‘Niet 
meer alleen voor noodsituaties’
Nog nooit werd in Nederland bij zo veel sterfgevallen 
melding gemaakt van euthanasie als in 2021, blijkt uit 
het jaarverslag van de Regionale Toetsingscommissies 
Euthanasie (RTE). Jeroen Recourt, coördinerend voorzitter 
van de RTE, wijst er in het voorwoord van het jaarverslag op 
dat corona nauwelijks invloed heeft op de euthanasiecijfers, 
doordat dit eigenlijk nooit de reden was voor een euthanasie. 
Tegelijkertijd is er wel sprake van oversterfte door corona, 
terwijl het aandeel van euthanasie, 4,5 procent, in de 
totale sterfte nog nooit zo hoog was. Waardoor de stijging 
van euthanasie ten opzichte van het totale sterftecijfer 
is te verklaren, is volgens Recourt nog niet te zeggen. 
Hij hoopt dat de vierde evaluatie van de Wet toetsing 
levensbeëindiging (Wtl) begin 2023 meer duidelijkheid zal 
kunnen geven. Boer: ‘Het begint door te dringen dat er nu 
eindelijk eens echt onderzoek gedaan moet worden.’

 Ukrainian refugees from 2022, crossing into Poland | foto: Міністерство внутрішніх справ України | commons.wikimedia.org
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MIRJAM VAN NOORD

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde onlangs 
een rapport over ontkerkelijking en secularisering in Nederland. 
“Nederland geen gelovig land meer” kopte de NOS over het rapport. 
Ik vond het een treurig bericht; niet omdat de groep atheïsten en 
agnosten groeit, maar omdat ik bang was dat mensen het belang 
van zingeving vergeten. Hoe kun je zonder die zingeving gelukkig 
worden? 

Die angst was niet nodig, want het SCP meldde in het nieuwsbericht 
bij het rapport dat niet-gelovigen niet minder gelukkig zijn. Niet-
gelovigen gaan niet op zoek naar dé zin van het leven, maar naar 
betekenis in het eigen leven, zo stond er. Een andere vorm van 
zingeving dus. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verschil niet goed 
begrijp. In het Engels wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘meaning 
of life’ en ‘meaning in life’, maar ik denk dat dit onderscheid misleidend 
is. Ik krijg juist betekenis in mijn leven, door te snappen waarvoor 
ik het allemaal doe. En andersom ook: als ik invulling geef aan de 
betekenis van het leven, krijg ik ook weer zin in mijn eigen leven. Voor 
mij voelt het allebei als zingeving en is het met elkaar verbonden. 

Of je deze twee definities nu aanhoudt of niet, het rapport constateert 
dat een bepaalde vorm van zingeving voor elk individu belangrijk is. 
Zonder religie moet je echter harder je best doen om de zin te vinden 
en dat kost veel energie. Daarom hecht ik zoveel waarde aan religie. 
Het geeft een bijna? hapklaar antwoord op de vraag naar de betekenis 
van het leven en daardoor van mijn eigen leven. We zien het ook 
in tijden van onzekerheid. In de corona-lockdown, of nu tijdens de 
oorlog, worden we door ons geloof geïnspireerd elkaar te helpen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan speciale Oekraïnevieringen om te bidden voor 
vluchtelingen, maar ook aan het moment dat mijn vader ernstig ziek 
werd en op allerlei plekken in de wereld – Aruba, Sri Lanka, Frankrijk – 
voor hem werd gebeden. Als ik toen het geloof niet had gehad om me 
hoop en steun te geven, waar had ik dan de kracht vandaan moeten 
halen? 

Ja, het is jammer dat we te maken hebben met ontkerkelijking in 
ons land. Maar we hebben pas een echt probleem als elke vorm van 
zingeving verdwijnt. We kunnen alleen maar blij zijn dat zingeving 
voor ons gelovigen soms makkelijker bereikbaar is dan voor niet-
gelovigen, die nog naar de bron van zingeving op zoek moeten. 
Iedereen gaat zijn eigen weg daarin, en dat is goed, maar de 
dankbaarheid voor het leven en de betekenis die ik dagelijks voel, gun 
ik werkelijk iedereen.

Betekent ontkerkelijking 
ook minder zingeving? 


