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LIESBETH DE MOOR
Gisteren nam ik voor het eerst weer een kijkje op de
agenda van een groot theater in de buurt, om te kijken of
er wat leuks te doen was. Ja! Er is weer van alles! De beste
voorstellingen waren wel al uitverkocht. Het theaterseizoen
is eindelijk weer echt begonnen! Geroezemoes op het
terras, op kantoor. De directeur van het Concertgebouw
liet zich ontvallen dat hij dát het allerfijnst vond, dat het
na anderhalf jaar weer gonsde in zijn muziekgebouw. De
coronaperiode lijkt -voor een deel- op zijn retour. Zo goed
en zo kwaad als het gaat met de corona-QR-code en de
bijbehorende discussies. Afkloppen en kijken hoe het gaat.
Begin oktober deed een groep van dertig
“klimaatpelgrims” verschillende plaatsen in Nederland
aan, ze werden hartelijk ontvangen door verschillende
kerkbetrokkenen, op hun weg van Polen naar Glasgow. Op
12 november is daar de grote internationale klimaattop.
Wat kunnen we daarvan verwachten? En hoe kun je een
bijdrage leveren aan een beter klimaat? Pieter Reesink keek
in zijn eigen plaats Zaltbommel wat een “groene” kerk in
praktijk doet.
Tineke Ceelen, is directeur van de stichting Vluchteling.
Onvermoeibaar zet ze zich al jaren in voor mensen van
over de hele wereld die huis en haard moeten verlaten.
Sinds kort reist ze weer, al kan dat nog lang niet naar alle
gebieden, de coronapandemie maakt dat nog onmogelijk.
Het aantal vluchtelingen is sinds 2010 verdubbeld; van 41
miljoen naar 82 miljoen nu. Tineke blijft ondanks deze cijfers
-en de ontelbare verhalen die erachter zitten- hoopvol:
‘Ieder mens die je kunt redden is er één,’ vindt ze uit de
grond van haar hart. Haar dochter en haar leeftijdsgenoten
liepen onlangs mee in de Nacht van de Vluchteling.
Jongeren vinden het volgens Tineke de gewoonste zaak van
de wereld om geld in te zamelen of vluchtelingen te helpen.
Dat stemt haar positief: ‘Onze jeugd is onze hoop! ‘Lees haar
verhaal.
Ad Wagemakers fotografeert de komende maanden
bijzonder of mooi religieus erfgoed in ons land. Vandaag
ziet u zijn eerste bijdrage: het Klooster Maria Refugié in
Uden.
U leest verder over het werk van uitvaartondernemer
Joost Kisner uit Amersfoort, het bijzondere project
‘Allerzielen Alom’, de nieuwe Bijbelvertaling en nog veel
meer.
Veel inspiratie en leesplezier!
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‘Het ontbreekt in Nederland aan
moreel bezielend en verbindend
leiderschap, dus ik vind dat als
het gaat om vluchtelingen de kerk
meer zichtbaar mag zijn. Neem een
voorbeeld aan Paus Franciscus’
foto Eddy van Wessel
Tineke Ceelen is sinds 2003 directeur van Stichting Vluchteling. Voor sommigen “Mevrouw
Vluchteling” vanwege haar jarenlange onvermoeibare inzet voor mensen die van huis en haard
verdreven zijn. Liesbeth de Moor sprak met Tineke over de crisis, corona en ze twijfelt er niet over
dat er jonge mensen zijn om haar werk in de toekomst voort te zetten. ‘De jeugd is onze hoop’.
Welke gevolgen heeft de
coronapandemie voor jullie werk?
‘De landen waar wij werken zijn hard
getroffen. Grenzen zijn gesloten.
Mensen kunnen daardoor niet
bij hun werk komen, maar ook
medicijnen komen niet ter plekke, al
dat soort consequenties. Economisch
gezien hebben we het in Nederland
in deze periode behoorlijk goed
gedaan omdat we een rijk land zijn.
Maar de landen waar wij werken zijn
straatarm, die kunnen die klappen
niet zelf afhandelen, dus die worden
dan afgewenteld op mensen die toch
al niks hebben. Mensen die twee
keer per dag te eten hadden, zijn nu
aangewezen op één maaltijd per dag
of zelfs géén maaltijd: de armoedeval
door corona is ontzagwekkend.
Het betekent dat ons werk zeker
moelijker is geworden. Ik ben sinds
kort weer gaan reizen: naar Libanon
en Griekenland, maar bijvoorbeeld
naar Afrika gaan is een probleem
omdat je er vaak twee weken in
quarantaine moet. Dat is voor een
korte reis te duur en kan dus niet.’
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Hoe kom je erachter wat de situatie
ter plekke is?
‘Via onze partners, de -internationalemedia, en de vele contacten ter
plekke. Mensen met wie we kunnen
(beeld)bellen. We zijn gewend om op
afstand contact te houden, maar het
is wel erg waardevol dat reizen nu
langzaamaan weer mogelijk is.’
Er zijn anno 2021 meer dan 82
miljoen mensen op de vlucht.
Wat kan de Stichting Vluchteling
doen? Nog meer geld en aandacht
genereren?
‘Dat is inderdaad precies waarvoor
we zijn. Wat we proberen is de stem
te zijn van de mensen die geen
stem hebben. We vertellen hun
verhaal hier in Nederland. Er zijn in
ons land ook veel mensen die het
moeilijk hadden in coronatijd, dat
hoor je mij niet ontkennen. Voor
velen is het een zware tijd geweest,
of is dat het nog steeds. Financieel
en/of sociaal.
Maar in de landen waar wij werken,
is het nog vele malen erger dan het

hier was en ooit zal zijn. Op basis
daarvan durf ik mede-Nederlanders
wel te vragen solidair te zijn met
mensen die helemaal niks meer
hebben. Wanneer we allemaal elke
maand een paar euro geven kun je
het leed verzachten, hulpverleners
op locatie te krijgen ondanks de
geldende corona-restricties. We
proberen oplossingen te vinden op
een creatieve manier, want géén
noodhulp verlenen is geen optie.’
Het gaat om enorme aantallen...
‘Natuurlijk, dat is zo, toch moeten
we die aantallen in perspectief zien,
dat is verspreid over de hele wereld.
Mensen moeten niet het gevoel
krijgen dat het hopeloos is…’
Dat is fijn om te horen, ik kan me
voorstellen dat je soms moedeloos
wordt.
Waar haal je de hoop vandaan?
‘Elk mens die je helpt is er een! We
halen veel mensen uit de misère.
Door een ziek kind te behandelen,
door een tent te geven, kinderen

Enkele cijfers:
weer naar school te laten gaan of
een huis op te knappen. You name it.
Met kleine dingen zetten we mensen
weer overeind. Om het leven weer
op te pakken, ze hebben even dat
eerste zetje nodig.’
Met al het reizen zie ik dat ons werk
het verschil maakt in de praktijk.
Natuurlijk, ik zie de ellende maar ik
zie ook wat we kunnen bereiken.’
Je kunt als organisatie niet overal
aanwezig zijn. Hoe maak je een
keuze?
‘We helpen vluchtelingen en
ontheemden. Dat is al een eerste
criterium. Dan kijken we waar de
tekorten zitten in de hulpverlening
en stellen onszelf de vraag of wij in
staat zijn om daarin te springen en
hulp te verlenen. En zijn gebieden
waar al veel organisaties zitten, zoals
bijvoorbeeld Bangladesh. Het wil
niet zeggen dat je er niet heen moet,
maar we kijken dus wel goed waar de
“gaten” zitten. We verlenen hulp over
de hele wereld, het is onze taak de
verhalen van velen te vertellen.’
Het is al moeilijk om in Afrika te
komen, vertel je net.
‘Je ziet steeds vaker dat gebieden
onbereikbaar zijn omdat het er zo
gewelddadig is. Daar zijn groepen als
Isis, Boko Haram, levensgevaarlijke
extremistische bewegingen
actief. Dan houdt het soms op. We
hebben speciale teams die blijven
onderzoeken hoe je in dat soort
gebieden toch kunt werken. Er is ons
alles aan gelegen om de veiligheid
van onze hulpverleners te borgen.’
Ik zag de documentaire ‘Retour
Kalifaat’ de erfenis van een slagveld
‘van Sinan Can over IS en Jezidivrouwen die als slaven werden
verhandeld, verkracht. Wat kun je
bijvoorbeeld voor deze vrouwen
betekenen?
‘We hebben een mobiele kliniek
in de Sinjarbergen in het noorden
van Irak. Die rijdt met een arts,
verpleegkundige, een apotheker
en medicijnen aan boord langs de
dorpen en stopt waar geen medische

De laatste jaren zijn de humanitaire noden in de wereld sterk
toegenomen. Verwacht wordt dat in 2021 40% meer mensen
afhankelijk zijn van humanitaire hulp dan in 2020. De oorzaken
daarvoor liggen met name in de lange duur van conflicten, sterk
verslechterde economische situaties, klimaatverandering en de
coronapandemie. Het aantal mensen op de vlucht is in 10 jaar
verdubbeld (41 miljoen in 2010 versus 82,5 miljoen nu).
Bron: SV-jaarplan

hulp is. We hebben een budget
ter beschikking gesteld aan een
Jezidi-organisatie, om mensen die
vrijkomen na jaren gevangenschap
bij hun eerste nood te helpen. Indien
nodig, kopen we bijvoorbeeld een
tent, zodat zij weer een dak boven
hun hoofd hebben. Jezidi’s hebben
een speciaal plekje in ons hart. Op
dit moment is het gebied rustig en
kunnen we daar dus goed komen.’
Hoe verleen je hulp in een onveilig
gebied?
‘We hebben een heel strikt
veiligheidsbeleid. We hebben
mensen die uitsluitend bezig zijn
om de veiligste weg te zoeken om
mensen te helpen. Daarbij zijn we
onafhankelijk, we helpen iedereen.
We helpen zelfs IS strijders als dat
nodig is. Als hulporganisatie zijn we
neutraal en verlenen we noodhulp
waar nodig.‘

Krijg je genoeg gehoor in
Nederland? Het politieke klimaat is
verhard, gepolariseerd.
‘Vanochtend hoorde ik op de NOS
het bericht dat 70 procent van
de Nederlanders vindt dat we
Afghanen op moeten vangen. We
hebben in Nederland last van een
hard schreeuwende minderheid
die zich keert tegen heel kwetsbare
mensen die niks meer hebben en
afhankelijk zijn van hun medemens.
Het is nogal makkelijk om daar
met een grote scheur tegenover te
staan en hard te roepen. Er is een
grote meerderheid van aardige,
welwillende mensen die wél vindt
dat we moeten helpen. Daar zou veel
meer aandacht voor moeten zijn in
de media. Ik zie de problemen ter
plekke, ik zal onvermoeibaar blijven
getuigen van wat ik weet en wat ik
zie. En als je daar dan vervolgens een
hard en onmenselijk oordeel over ▸

foto Herman Volker
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moet vellen, dan moet je dat zelf
maar uitzoeken. Ik zal het verhaal
blijven vertellen, of je nu wilt
luisteren of niet.’
Jij bent al jaren actief, Hoe is het
met de belangstelling van jonge
mensen voor dit werk?
‘Het meeste veldwerk wordt gedaan
door de mensen in de landen zelf:
artsen, verpleegkundigen, logistici,
chauffeurs, noem maar op. In de
loop van de jaren zijn de ervaring
en het opleidingsniveau enorm
gestegen in veel landen, dus hoeven
er veel minder mensen vanuit het
westen die kant uit te gaan. En de
mensen die we wel nodig hebben
uit Nederland kunnen we makkelijk
vinden. Als je jong bent en je wil de
wereld zien dan is het is toch één
groot avontuur? Genoeg mensen die
zich bij ons melden, we kunnen zelfs
kiezen!’
De kerken hebben zich altijd
bekommerd om vluchtelingen,
vind je dat ze nu genoeg doen?
‘Ik hoor de paus af en toe. Hij heeft
ook een vliegtuig gestuurd naar
Lesbos. Er gaat een héél belangrijke
voorbeeldwerking uit van de
kerk. Het ontbreekt bijvoorbeeld
in Nederland aan alle kanten aan
moreel bezielend en verbindend
leiderschap, dus ik vind wel dat de
kerk in dat opzicht best meer zou
kunnen doen. Ik vind het belangrijk
dat iedereen die het hart op de goeie
plek heeft, zich uitspreekt tegen de
verharding in onze samenleving.’
De kerk had daar lange tijd een
functie in.
‘Ik houd me niet dagelijks bezig met
de kerken, maar ik zie onze jeugd
opstaan zoals mijn dochter en haar
leeftijdsgenoten die meelopen met
de Nacht van de Vluchteling. Zij
vinden het de gewoonste zaak van
de wereld om geld in te zamelen of
vluchtelingen te helpen. Onze jeugd
is onze hoop!‘
Jij ziet zoveel, wat blijft het meest
op je netvlies staan?
‘Uit elke crisis neem je wel iemand
mee in je hart. Leed met leed
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‘Ik was in Kakuma, een
vluchtelingenkamp in Kenia. Het
was snikheet, de kraakheldere
witte tenten stonden op een kaal
stuk grond. Het barstte er van
de schorpioenen en slangen,
vertelde de moeder van een pas
aangekomen gezin. We spraken
met handen en voeten met haar,
er was geen tolk. Een man stapte
uit de toegestroomde menigte
en hielp. Hij bleek een hele serie
lokale talen en ook nog de Franse
en Engelse taal te beheersen. Zelf
woonde hij al jaren in het kamp,
met zijn tienerzoon. Vader en
zoon vertaalden een tijdje en toen
ineens waren ze er niet meer. Uit
mijn ooghoek zag ik het tweetal
weglopen. De vader met zijn arm
over de schouders van zijn zoon.
Ik rende hen achterna om hen te
bedanken voor hun diensten. De
man draaide zich om, keek me
indringend aan en zei: 'We konden
net zo goed dood zijn, mijn zoon en
ik.' Hij pakte de hand van zijn kind
en liep door, zonder ook nog maar
één keer om te kijken.’

vergelijken is echter onmogelijk. Is die
jongen, moederziel alleen op Lesbos,
zonder toekomst en angstig, erger
dan die Jezidi-vrouw die door de ene
IS-strijder verkocht is aan de andere
IS-strijder? Thuis is haar man vermoord
en nu moet ze na al dit leed weer
opkrabbelen. Het is allebei even erg
en ze raken me allebei even hard. We
moeten voor allebei en al die miljoenen
anderen ons stinkende best doen.’
Hoe kom je na een reis weer in het
normale leven?
‘Ik heb een dochter thuis, de koelkast
moet vol, kleren moeten gestreken,
ik ben druk op het werk. Ik draag het
leed altijd mee, maar ik heb geen drie
weken nodig om bij te komen.‘

Het Idealisme komt van je ouders
thuis?
‘Ja onze ouders stonden klaar voor ons
maar ook voor anderen. Het was in ons
dorp (Maren in Brabant) doodnormaal
om voor elkaar te zorgen. En mijn
moeder (83) zorgt nog steeds harder
voor mij dan ik voor haar.‘
Als je de kans kreeg om voor heel
wat anders te kiezen in je leven, wat
zou je doen?
‘Wat zou ik dan doen?’ -denkt een tijdje
na- ‘Ik zou hetzelfde weer doen! Ik heb
heerlijk gefeest tijdens mijn studie
culturele antropologie. Ik heb geleerd
op een bepaalde manier naar mensen
te kijken. Ik vind dat ik dankbaar en
noodzakelijk werk heb, ik sta nooit op
met de gedachte: “ik moet weer gaan
werken.” Nooit. Ik doe dit werk met
betrokkenheid en overgave en altijd
met het idee dat het zinvol is. Bij welke
baan heb je dat nog meer? En nee, een
stiekem feestende Brabo ben ik niet
meer: daar heb ik geen tijd meer voor!’ ▪

Tineke Ceelen (Maren 1963)
Sinds 2003 directeur
van Stichting Vluchteling.
Studeerde culturele antropologie in Utrecht
werkte eerder voor het Rode Kruis in Tibet
en was hoofd van de afdeling
uitzendingen bij Memisa.

Stichting Vluchteling (SV)
biedt als noodhulporganisatie
sinds 1976 wereldwijd hulp aan
vluchtelingen en ontheemden.
Levensreddende noodhulp als
medische zorg, onderdak, voedsel
en schoon drinkwater bij acute
nood. Maar ook bij langdurige
humanitaire crises verleent Stichting
Vluchteling hulp. Bijvoorbeeld
door middel van onderwijs en
psychosociale steun ter verwerking
van traumatische ervaringen.

Religieus

ERF-GOED

Klooster
Maria Refugie,
Uden

Tijdens de Reformatie moesten
de zusters Birgittinessen
het klooster Mariënwater in
Rosmalen verlaten. In 1713
vonden zij in Uden in het
vrije Land van Ravenstein
een nieuwe, veilige plek. Het
klooster kreeg de naam “Maria
Refugie” -Maria Toevlucht-.
Onder het Franse bewind
moesten de zusters nog enkele
keren vluchten.
In het genoemde klooster
huist inmiddels museum Krona
voor religieuze kunst. Boven
de ingang van de ommuurde
kloosterhof is een tegeltableau
aangebracht waarop Maria,
de toevlucht der bedrukten, is
afgebeeld naar een ontwerp
van Jos of Pierre Cuypers.

Vertaling van de tekst boven de
ingang. (zie inzet)

Verheven moeder van de
Verlosser,
die altijd de open poort van de
hemel blijft,
en ster der zee,
help het vallende volk,
dat wil opstaan
(Alma Redemptoris Mater, een
van de vijf Maria-antifonen)
(vertaling Marieke Peters)
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Ondernemer
in Uitvaart:
‘als ik op de bel druk
weet ik nooit wat me te
wachten staat’

TEKST EN FOTO'S
BART VERREIJT
Tijdens Allerzielen op 2 november herdenken katholieken van oudsher hun geliefde doden.
Dat blijkt een waardevolle traditie. Steeds meer niet-gelovigen zoeken een manier, noem het een ritueel,
om hun overleden geliefde(n) te herdenken. De dood is minder taboe dan jarenlang het geval was. Het
beroep van uitvaart-ondernemer of -begeleider is populair. In coronatijd was het non-stop doorwerken en
improviseren voor uitvaartondernemers. Ook voor Joost Kisner uit Amersfoort. Bart Verreijt sprak met hem.
Waarom koos je voor dit vak?
‘Ik ben opgeleid in de zorg en heb
jaren in een zorginstelling gewerkt.
Toen die werd opgeheven vroeg
ik me af: wat nu? Ik woonde in de
binnenstad, was actieve parochiaan
en kende daar een klein uitvaartfamiliebedrijfje. Daar kon ik in
dienst komen en maakte kennis
met de ins en outs van het “vak”
van uitvaartverzorger. Ik voelde
me er op mijn plaats, totdat een
grote landelijke organisatie het
bedrijf overnam. Het werk werd
puur commercieel, volgens strakke
protocollen en tijdsschema’s. Dat
ging zo tegen mijn gevoel in dat
ik samen met een collega ontslag
heb genomen. Omdat wij inmiddels
bekend waren geworden door onze
persoonlijke en niet traditionele
aanpak, bleven mensen ons
vragen om uitvaarten te verzorgen.
Uiteindelijk besloten we om samen
een eigen bedrijf op te richten waarin
we alle kansen hadden om mensen

8
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te begeleiden bij het afscheid en de
uitvaart van een dierbare. Het sprak
aan want begin dit jaar konden we
een tweede vestiging openen in
Hoevelaken.’
Je bent in dit vak altijd bezig
met mensen in verdrietige
omstandigheden.
‘Ik krijg best vaak te maken met
mensen die op grond van een
beroepsadvies denken dat ze
geschikt zijn voor de uitvaartbranche.
Het lijkt veel mensen aantrekkelijk
om bij mooie plechtigheden op te
treden. Maar de praktijk is pittig: je
moet 24/7 beschikbaar zijn. Het werk
houdt meer in dan plechtig voorgaan
in een aula of op een begraafplaats.
Soms word je geconfronteerd met
schokkende omstandigheden.
Daar moet je tegen kunnen. De
werkdruk kan sterk variëren, soms
lijkt het of er geen einde komt aan
overlijden, zoals we meemaakten in
de afgelopen coronaperiode. Hoe

ga je om met mensen die intens
verdrietig zijn, maar ook met mensen
die juist onverschillig overkomen? En
misschien wel het allerbelangrijkste:
heb je als uitvaartbegeleider zelf
verlieservaringen ondervonden en
hoe heb je die verwerkt? Degenen
die echt interesse hebben, kunnen
stage gaan lopen en al doende
ontdekken wat uitvaartverzorging
inhoudt. Het is een veeleisend
beroep. Je houdt het niet vol zonder
een begripvolle thuisbasis en als
je op kantoor elkaar niet collegiaal
weet op te vangen. Als een van
ons betrokken raakt bij een erg
schrijnend overlijden, zoals een
tragische zelfdoding of een ernstig
ongeluk, kunnen we voor opvang
ook een beroep doen op een
deskundige met wie we verbonden
zijn.’
Wat kenmerkt jullie aanpak?
‘Als ik op de bel druk op het adres dat
is opgegeven weet ik nooit wat me

te wachten staat, alleen dat iemand
is overleden en dat nu afscheid aan
de orde is. Ieder persoon die komt
te overlijden is uniek, nabestaanden
vormen daarbij ook een net zo
unieke context. Ons credo is dat we
maatwerk willen leveren. Daarmee
bedoel ik dat we echt recht willen
doen aan de unieke omstandigheden
van dit afscheid.
Mensen kunnen bijvoorbeeld voor
overlijden een beroep op ons doen
om de mogelijkheden te bespreken
die er tegenwoordig zijn bij het
heengaan van iemand. Soms leggen
we dan ook al zaken van tevoren vast.
Onze betrokkenheid gaat
verder dan ondersteuning om
te komen tot een aansprekende
uitvaartplechtigheid. Na enkele
weken gaan we nog eens op bezoek
bij de nabestaanden om eventuele
losse eindjes te regelen maar ook
om afscheid te nemen van mensen
met wie we een aantal weken
intensief hebben opgetrokken. We
geven ook de mogelijkheid voor
nazorg. We hebben een goede
samenwerking met iemand die
daarin gespecialiseerd is en op wie
de nabestaanden een beroep kunnen
doen. Sommigen hebben daar echt
behoefte aan, anderen redden zich
zonder nazorg.’

Wat als overlijden onverwacht
komt?
‘Ik werd eens geroepen bij een
plotseling overlijden. Mensen
waren in paniek en wisten niet
wat te doen. De vrouw van de
overledene had in haar verwarring
nog geen contact gelegd met de
kinderen. Ik moedigde haar aan
om de situatie eerst met hen te
bespreken en daarna zouden we
verder overleggen. Toen de dochter
me later belde na het familiegesprek
was er meer rust en konden ze
goed aangeven wat hun wensen
waren. Ik kon nu zo dichtbij zijn als
zij wensten. Ze hadden vader graag
thuis opgebaard en waren blij dat
ikzelf de overledene de volgende
dag thuis zou brengen. Natuurlijk
heb ik als uitvaartverzorger ervaring
waardoor ik, zonder me op te
dringen, mensen kan helpen de
situatie onder ogen te zien en de
voor hen goede stappen te zetten. Ik
vraag altijd waar mensen behoefte
aan hebben en stel me dienstbaar
op. Haasten is niet nodig, wel tijd
nemen en rust. Het is belangrijk dat
ik me bewust ben van mijn plaats en
de betekenis die ik kan hebben.
Mijn eigen verlieservaringen
in mijn familie- en vriendenkring
helpen me open te staan voor

het verdriet en het gevoel van de
nabestaanden.’
Pandemie: afscheid van opa met
verknipte verkleedkleren van
vroeger
‘Goed luisteren naar mensen,
waarnemen wat er speelt in de
relaties, flexibel kunnen zijn en
creatief durven te zijn. Het zijn
de bouwstenen voor een goede
uitvaartzorg. Dat speelde zeker in het
begin van de coronacrisis, nu is dat
bijna vanzelfsprekend geworden.
Onze eerste corona-dode was een
mevrouw met een groot sociaal
netwerk. Omdat honderden mensen
niet aanwezig konden zijn bij
het afscheid zou de route van de
rouwstoet door de stad gaan, vanaf
het huis van de overledene naar
de begraafplaats. Mensen konden
afscheid nemen langs de route en zo
deze geliefde bekende laten gaan.
Door de hele stad heen stonden
mensen en het gevoel leefde: ‘Het is
goed zo, we konden toch afscheid
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nemen,’ dat was een heel nieuw
fenomeen.
In diezelfde periode overleed
een grootvader, een bindende
persoon in zijn familie. De
kleinkinderen waren dol op hem.
Een groot afscheid wilde hij niet
maar die familieband was sterk.
Samen hebben we bedacht dat
de familieband uitgebeeld zou
worden door verkleedkleren waar de
kleinkinderen bij opa zo vaak mee
hadden gespeeld te verknippen in
stroken en die te verbinden tot een
grote band. Zo waren ze verbonden
op de begraafplaats rond opa en
tenslotte ging die grote band ook
mee in het graf. De verbondenheid
tussen de familieleden werd zo
tastbaar gemaakt en beleefd.‘
Toch afscheid van vader
‘Ik werd bij een overledene geroepen
die nogal op zichzelf leefde. Hij had,

10
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volgens zijn buren geen contact
met de familie, ook zijn kinderen
hadden dertig jaar geen contact met
hem gehad. En zelfs nu hadden ze
er geen behoefte aan. Uiteindelijk
kwamen ze toch naar de aula voor
het afscheid, de kist had ik voor hen
nog opengelaten, zodat ze hun vader
na al die jaren nog konden zien. Ze
keken naar hem stelden vast dat hij
niet veel veranderd was en verlieten
de aula nog voordat de plechtigheid
ten einde was. Dat hadden ze vooraf
al gezegd tegen me. Buurtgenoten
voltooiden de plechtigheid. Na
enkele dagen kwam de bloemist op
kantoor een werkelijk groot boeket
bloemen brengen in een prachtige
vaas, speciaal aan mij gericht met
op het kaartje “bedankt dat je ons
afscheid hebt laten nemen van
vader”. Zo zie je hoe je met geduld en
vasthoudendheid bij mensen toch
iets belangrijks kunt losmaken.’

Afscheidsplechtigheden zijn vaak
in de aula van een crematorium of
op een begraafplaats. Is er ook nog
plaats voor een kerkelijk afscheid?
“Wij komen in kerken van allerlei
denominaties. Van zware en strenge
benaderingen die, naar mijn idee
amper troost kunnen bieden.
Dat zijn sterk rituele, traditionele
vieringen met weinig eigen inbreng
tot vieringen waarin geloof op een
eigentijdse manier wordt uitgedrukt,
die mensen echt verder op weg helpt.
Voor mij persoonlijk speelt geloven
zeker een rol bij het afscheid nemen.
Ik vind het fijn om bij een ‘goede’
katholieke uitvaart te zijn. Daarmee
bedoel ik een katholieke benadering
die is meegegroeid en niet in de
traditionele clichés is blijven steken,
een benadering die ruimte geeft
aan het grote geheim van het leven.
De katholieke kerk heeft een schat
aan ruimte voor rituelen en ook
gebouwen, dat doet dan bij mij het
vlammetje weer aanwakkeren. Helaas
kom ik in de katholieke kerk ook
veel schraalheid tegen; dan zijn er
weinig contacten tussen de pastor
en de nabestaanden. Er worden
wat boekjes bij de nabestaanden
achtergelaten van eerdere uitvaarten
en daar kunnen ze dan hun keuze uit
maken. Gemiste kansen, jammer.’
In november organiseren jullie in
Amersfoort voor de zevende keer
een herdenkingsbijeenkomst voor
nabestaanden van overledenen.
Waarom doen jullie dat?
‘We merken ieder jaar opnieuw
hoezeer mensen dit op prijs stellen
en dat dit initiatief ook een stapje is
in het verwerken van het verlies en in
het weer op weg zijn naar een nieuw
leven zonder je dierbare. Er komen
enkele honderden mensen op af. Als
we na afloop met elkaar terugkijken
dan voelen we dankbaarheid voor
de inspanningen die we doen. We
zeggen tegen elkaar: uitvaartzorg,
het is een vak, maar het is ook een
roeping, mooi als je daaraan gehoor
mag geven.’

Kil

Foto Ad Wagemakers | Tekst Hans Andreus
uit: Groen land | Amsterdam: uitg. Holland. | (De windroos, nr. 60) | 1961

De herfst wordt nu kil.
De meeste bomen houden hun groen vol,
maar de berken, van vorm en tint toch al ijl,
slinken tot geesten.
Hun schemerende skeletten zijn behangen
met dunne gouden munten waar de zon doorheen schijnt,
versleten dukaten die zullen
vallen op vochtige Hollandse zandgrond.
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Praktijk:

Samen écht sterk in de zorg
foto Gert Bremer
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John van de Velden is een
gescheiden man. Nu hij
dementeert en niet meer
zelfstandig thuis kan blijven
wonen, wordt hij in ons
verpleeghuis opgenomen. Aan
zijn gespierde lijf en zijn grote
stappen is te zien hoe vitaal hij
nog is. Dat wordt al op de dag
van opname bevestigd: ondanks
zijn afasie, weet hij dwingend
duidelijk te maken naar buiten te
willen.
Hij ontsnapt steeds van de afdeling
als bezoekers hem aanzien voor
medebezoeker en voor hem de
code-deur openhouden. Zo is hij
vaak in de hal bij de hoofdingang
te vinden en heeft de receptioniste
moeite om hem binnen te houden.
De boodschap van zijn gedrag in
combinatie met het ‘ja-tenzij beleid’
van het verpleeghuis doet ons
besluiten om met elkaar in conclaaf
te gaan: ‘Hoe kunnen we hem
tegemoetkomen?‘

zodra hij naar buiten gaat. Zo kan de
verpleging vanaf dat moment om het
kwartier nagaan waar hij zich bevindt
via de GPS op het computerscherm.
Al gauw blijkt dit werk zo intensief
dat de aandacht voor zijn
medebewoners in het gedrang komt.
Het bijstellen naar ‘om het halve uur
checken’ geeft maar kortstondig
wat lucht, want met de dag groeit
zijn actieradius. Hierdoor moeten de
medewerkers steeds verder om hem
op te halen.
Als hij op een dag bij het station
wordt gesignaleerd en men net kan
voorkomen dat hij in de trein stapt,
is de grens bereikt. De verpleging
is niet alleen veel tijd kwijt om hem
op het scherm te volgen en hem op
te halen, maar ervaart de situatie
als gevaarlijk en het beleid als
onverantwoord. De spanning tussen
voor- en tegenstanders groeit nu, de
emoties laten zich gelden… Maar
het ‘ja-tenzij-beleid’ blijft leidend:
opnieuw gaan we in overleg.

na 20 minuten omkeert. Hij heeft de
opdracht onthouden, weet de weg
terug en meldt zich bij de receptie!
Na een week is het duidelijk dat het
niet op toeval berust. Ik bestel gebak
om dit samen met alle betrokkenen
te vieren.
Dankzij een vruchtbare samenwerking tussen medewerkers en
familie is het gelukt hem tegemoet te
komen: we zien hem steeds tevreden
van zijn wandelingen ‘thuis’ komen.
Ook ervaren we hoe de samenhang
binnen het team is gegroeid en hoe
dankzij John het papieren ‘ja-tenzij’beleid van het verpleeghuis gestalte
heeft gekregen!

GPS
Eerst willen we verkennen hoe John
zich op straat begeeft en beweegt?
Is het veilig genoeg? Hij mag nu
drie keer naar buiten, gevolgd
door een verzorgende die zo nodig
kan ingrijpen en hem intussen
observeert. Zo steekt hij weleens
over door rood maar nooit zonder
eerst te kijken of er verkeer aankomt.
We achten hem bekwaam genoeg
om als voetganger de straat op te
gaan. De technische dienst bestelt
voor hem een navigatiesysteem
GPS* en we maken bekend in het
verpleeghuis dat hij zelfstandig naar
buiten mag. Onderling spreken we
af dat de receptie de afdeling belt,

Plichtsgetrouw
In een gesprek met zijn kinderen
komt naar voren dat John als militair
erg plichtsgetrouw was. Zijn dochter
vermoedt dat, als de dokter hem
vertelt wat hij móét doen, hij zijn best
zal doen om te gehoorzamen. Wij
gokken erop dat, wanneer hij niet te
ver van het verpleeghuis gaat, hij de
weg terug zal weten te vinden. Hij
krijgt nu van ons een horloge met
een alarm dat we op twintig minuten
instellen. Ik vertel hem dat hij bij
het horen van de zoemer meteen
moet omkeren om zich te melden
bij de receptie. Hij behoudt zijn gps,
zodat we zijn route kunnen blijven
volgen. Hoe blij verrast zijn wij als
we op het scherm zien dat hij zich

Ze zit sinds 32 jaar in het vak
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Laurence Hettinga werkt als

specialist ouderengeneeskunde
bij Huize Rosa in Nijmegen en
als kaderarts palliatieve zorg.
en werkte eerder ondermeer bij
Huize Joachim en Anna -ook in
Nijmegen- op het hospice en op
afdelingen met mensen met een
dementie. Daarnaast werkte ze op
de Nieuwe Hoeve in Schaijk en de
Herven in 's-Hertogenbosch. Ook
gaf ze les aan de opleiding voor
verpleeghuisartsen in Nijmegen.
Laurence bericht afwisselend met
Harry Tacken over wat ze meemaakt
in haar werk in de gezondheidszorg.

Tekst Liesbeth de Moor
Foto Huib van Wersch

Wat:

Ida van der Lee

kunstenaar, ritueel
ontwerper en bedenker van
‘Allerzielen Alom’

Allerzielen is anno 2021 een geliefd
ritueel. Niet alleen in het zuiden,
maar ook in de rest van het land.
Kerken, uitvaartorganisaties en
anderen eigenen zich het feest toe
en vernieuwen het. Zo zendt de
KRO-NCRV-radiospotjes uit met
de tekst 'Voor wie steek jij een
kaarsje op' en kun je virtueel een
kaarsje opsteken op 2 november.
Sinds enkele jaren organiseren
kunstenaars herdenkingsrituelen op
begraafplaatsen. Ida van der Lee is
pionier en nam in 2005 het initiatief
tot een nieuwe manier van Allerzielen
vieren onder de titel 'Allerzielen
Alom'.
Waarom deed zij dit?
‘Ik hoorde een vriendin over
Allerzielen in Rome. Zij vond het
fascinerend: er werden gedichten
voorgelezen, er werd muziek gemaakt,
een hapje gegeten. In Nederland
werd weinig over doden gesproken,
de dood was een beetje taboe en
particulier. Terwijl iedere overledene
iets nalaat: gedachtengoed, kennis,
liefde en humor. Dat moeten we
koesteren, ook al zijn het fouten of
pijn; de minder mooie dingen. We
misten ook de connectie met de
mensen die ons voorgeleefd hebben.
Het leek me een goed idee om daar
iets mee te doen.’
foto Max Linsen, paraffine beelden Alfons ter Aves

De kar niet alléén trekken
‘We horen ergens bij: dat is een
sociaal gegeven. Door te herdenken
verbinden we onszelf met generaties
vóór ons. Wat de doden ons nalaten
kunnen we tot leven brengen, het
helpt om ons te realiseren waar we
vandaan komen. Dat we leven met
doden is een universeel gegeven.
Door collectief te herdenken hoef
je de kar niet alleen te trekken: de
doden hebben de hoofdrol, en iedere
betrokkene weet waar het over gaat.
Het grote verschil met traditioneel
Allerzielen is dat hemel en hel niet
centraal staan. Bij het oorspronkelijke
Allerzielen bidden we voor de ziel
zodat die naar de hemel gaat. Bij
Allerzielen Alom gaat het meer om de
vieren van het geleefde leven.’
Donker
‘Allerzielen Alom wordt gevierd
in de periode dat het donkerder

Foto Ida van der Lee, ontwerp kast Ella Nitters

Van:		

Foto Huib van Wersch

KRACHT!

wordt, zo tussen eind oktober en
begin november. Aanvankelijk
was ik de initiatiefnemer bij de
Nieuwe Oosterbegraafplaats in
Amsterdam maar vanaf 2009 hielp
ik uitvaart- en kunstorganisaties
om zelf vieringen te organiseren. Ik
gaf masterclasses aan kunstenaars
om zelf rituelen te ontwikkelen. Het
kwam zo in heel Nederland van de
grond. Soms blijft het bij lichtjes
branden en chocolademelk drinken.
Dat vind ik jammer; het gaat erom
dat de plek goed gebruikt wordt
bij die éne boom of rond die
mooie vijver. Dat geeft betekenis.'
De rituelen van Ida proberen een
diepere laag aan te boren. Ida:
‘Herdenken geeft identiteit en
voedt het collectieve geheugen,
het is een vorm van sociale
duurzaamheid. Dat is nodig in een
tijd die zich kenmerkt door snelheid
en vluchtigheid. ‘

Ida van der Lee ontwerpt de volgende rituelen:
Namen en Nummers Een
herdenkingsproject om de
weggevoerde Joden uit de
Oosterparkbuurt in Amsterdam te
herdenken. Samen met vrijwilligers
en verschillende scholen.
Testament Ongekend! Een project
voor ouderen waarin zij van hun
levensverhalen een immaterieel
testament maken en in een artistieke
vorm gieten. Zo begeleidt Ida
groepen bij het herdenken,

verwerken of vieren van emotionele
gebeurtenissen. Ze werkt daarvoor
samen met kunstenaars, studenten.
HerinnerDingen
Een tafel vol met kleine voorwerpen
roept herinneringen op of staan
symbool voor iemand zijn karakter.
Door het vertellen van een verhaal
en het plaatsen van een lichtje bij het
voorwerp in de HerinnerKast wordt
er een stukje van iemands leven
uitgelicht.

In 2008 won Ida van der Lee de Landenprijs. Sinds 2018 is Allerzielen Alom
ook in het buitenland (Denemarken). Kijk op idavanderlee.nl/nl/home/
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KLIMAATTOP in Glasgow
Hoge temperaturen in Siberië,
bosbranden, stormen, heftige
regenbuien, overstromingen, overal
in de wereld merken we dat het
klimaat verandert. Ook bij de kerken
staat duurzaamheid en zorg voor
onze aarde steeds meer op de agenda.
Zo liep in september een christelijke
groep pelgrims vanuit Polen in
etappes -ook door Nederland- naar
Schotland in de Internationale
Klimaatpelgrimstocht. Doel: Glasgow.
Van 1 tot en met 12 november vindt
daar de belangrijke klimaattop plaats
van de Verenigde Naties. Misschien
liggen er de laatste kansen voor landen
om zich publiekelijk te binden aan meer
ambitieuze, concrete maatregelen om
de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen. Wat zijn de verwachtingen van
de top? En wat kun je zelf doen in de
praktijk?
De top zou in 2020 plaatsvinden maar
werd uitgesteld door de pandemie.
Het is de belangrijkste klimaattop
sinds de top van 2015 in Parijs. Bijna
tweehonderd landen sloten het
akkoord van Parijs met de belofte de
opwarming van de aarde eind deze
eeuw te beperken tot maximaal 2
graden Celsius, of nog een ‘relatief
veilige’ 1,5 graad. Dat zou moeten
gebeuren via het terugdringen van
de uitstoot van broeikasgassen. Het
akkoord ging dit jaar formeel in. De top
in Glasgow is bedoeld om landen de
kans te geven nieuwe, ambitieuzere
klimaatplannen in te dienen, zodat de
afspraken van Parijs in zicht blijven. Door
het uitstel is er minder druk op landen
om snel met steviger klimaatplannen
te komen. Terwijl juist afgelopen zomer
het belangrijke rapport van het IPCC
verscheen, het klimaatpanel van de
Verenigde Naties. Enkele honderden
klimaatwetenschappers uit 66 landen
hebben jaren aan dit rapport gewerkt.
En de conclusies liegen er niet om.
‘Als we niets doen aan de uitstoot
koersen we af op 3 graden opwarming
in 2100, wat zal leiden tot forse
zeespiegelstijging, meer extreem weer
en massale klimaatmigratie,’ meldt de
Volkskrant. Al jaren wordt er alarm
geslagen over de opwarming van de
aarde. Maar het lijkt nu door te dringen
hoe urgent de situatie is.
Ook paus Franciscus en zijn voorganger
vroegen om aandacht voor het klimaat.
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In 2015 verscheen de encycliek Laudatio
si’ en in 2020 Fratelli Tutti. De paus is
daarin kritisch over de gevolgen van
ons menselijk handelen ten aanzien van
onze wereld.
Wat doet de katholieke kerk?
De kern van Laudatio si’ vormt de vraag:
‘Wat voor wereld willen we achterlaten
aan de kinderen die nu opgroeien?’ Dit
leidt ertoe onszelf af te vragen wat de
betekenis is van het bestaan en welke
waarden de grondslag vormen van
het sociale leven: ‘Wat is het doel van
ons leven in deze wereld? Waarom zijn
we hier? Wat is de bestemming van
ons werk en al onze inspanningen?
Wat heeft de aarde van ons nodig?’ De
encycliek ontleent zijn naam aan de
regels van Franciscus van Assisi in zijn
Zonnelied, “Geprezen zijt Gij, mijn Heer”.
Franciscus herinnert ons eraan dat de
aarde, ons gemeenschappelijke huis,
“als een zuster is met wie we ons leven
delen en een fijne moeder die haar
armen opent om ons te omhelzen. Deze
zuster huilt omwille van de schade die
we haar hebben toegebracht door ons
onverantwoord gebruik en misbruik van
de goederen die God haar geschonken
heeft.” Haar kreet, samen met die van
de armen, beroert ons geweten om
“onze zonden tegen de schepping te
erkennen.”
Van uitstel geen afstel
Door het jaar uitstel vanwege de
pandemie, hebben landen meer
tijd gehad om met ambitieuzere
klimaatplannen te komen. Dat geldt
vooral voor de Europese Unie en
China, twee grote uitstoters met
klimaatambitie die samen internationaal
de voortrekkers zouden kunnen zijn.
Landen hebben dus ook meer tijd om
hun door het coronavirus getroffen
economieën klimaatbestendig te
herbouwen, zoals de EU aankondigde
met haar coronaherstelplan van 750
miljard euro. Daarin spelen duurzame
energie, energiebesparing en elektrische
auto’s een hoofdrol. Dat plan omvat
onder meer de belofte van het scheppen
van een miljoen nieuwe groene banen
en geld voor een rechtvaardigde
transitie.
Bron: Laudato Si.nl /verdieping/
samenvattingen
Bron: Business AM, Volkskrant en
Tussentijds Magazine.

De GroeneKerk in
Zaltbommel:
groen in de praktijk

Sinds kort mag ook de
Protestantse Gemeente
Zaltbommel zich ‘GroeneKerk’
noemen, als een van de 335 groene
kerken in Nederland. Het betekent
dat de kerk belooft om elk jaar een
stap te zetten naar ecologische
of economische duurzaamheid.
Of het nu gaat om zuiniger
verlichting, energiebesparing
door zonnepanelen, verwarming,
duurzame geluidsapparatuur of
het groener maken van de tuin
rond de kerk. Met welke bank gaat
de kerk in zee en zijn er duurzame
projecten om in te investeren?
Wordt er in de kerkdienst
verband gelegd tussen geloof
en duurzaamheid? Ga je met de
fiets of met de auto naar de kerk?
Is er een groen beleidsplan? Hoe
ga je als gemeente om met afval?
Allemaal keuzes die aan de orde
komen in een GroeneKerk.
Vrijwilligers
Vrijwilligers ruimen het afval op in de
straten rond de kerk. Er is een ‘groene
groep’ opgericht, die Trees van
Montfoorts boek Groene Theologie
heeft bestudeerd en in het kerkblad
tips geeft voor huis, tuin en keuken.
Zo sporen leden van de kerk elkaar
individueel aan om hun ecologische
voetafdruk te verkleinen.
God in de supermarkt
Arjan Schoonhoven en Alfred Slomp,
onafhankelijk van kerk, NGO, bedrijf,
supermarktketen of keurmerk, geven
de workshop God in de supermarkt
over duurzaam consumeren. Met
deze interactieve workshop kun
je als consument leren hoe je zelf ▸

DOOR
PIETER REESINK

Symboolpolitiek
DOOR RENÉ PETERS

Het wordt tijd dat de grondwet wordt gemoderniseerd.
Want wat blijkt? Er komen op scholen nog steeds incidenten
voor. Die worden wel gezien en aangepakt. Maar door
de grondwet te ‘moderniseren’ kunnen incidenten rond
bijvoorbeeld LHBTIQ+ kinderen worden voorkomen. Dat
vindt een groot deel van de Tweede Kamer.

duurzamer kunt gaan eten. De workshop
is te volgen op de meest uiteenlopende
plekken: van een gemeente-avond in
de kerk tot op een festival, buurthuis
of (middelbare) school. De gemiddelde
consument heeft het best lastig in
de supermarkt. Bij elk schap kun je
kiezen: lekker, goedkoop, gezond,
milieuvriendelijk, diervriendelijk en eerlijk
voor de producent. De workshop helpt
argumenten te begrijpen en verbindt
deze met een helder ethisch kader. De
bijeenkomsten zijn actief, sociaal,
informatief en gaan in een hoog tempo
een serieuze maar niet te zware dialoog
aan.
Reacties van twee deelnemers:
'Een must-do voor iedereen, gelovig of
niet, die een goede impuls kan gebruiken
om in de supermarkt keuzes te maken voor
een betere, eerlijkere wereld.'
‘Ik ging erheen om wat bewuster te
worden. Dat doel is meer dan bereikt.
Het heeft mij ontzettend aan het denken
gezet over mijn consumentengedrag.
Zonder dat ik het gevoel had veroordeeld
te worden. Veel dingen die ik ergens wel
wist, maar prima wist te negeren als ik
boodschappen ging doen. Dat lukt nu
niet meer. En wat ik vooral prettig vind
is het idee dat je niet alles in 1x hoeft te
veranderen, maar dat je wel iets in gang
kunt zetten.’
Je kunt dus in of buiten de kerk, samen
of alleen, werken aan een groener en
beter milieu.
Bronnen:
www.godindesupermarkt.nl
www.groenekerken.nl

Het is voor mij kraakhelder. Ieder kind mag zijn wie hij, zij, het,
hen is. Zonder mitsen en maren. En zonder enige uitzondering.
Er bestaan pedagogische onbenullen die dat anders zien. En
echt niet alleen op ‘bijzondere scholen’. Uit onderzoek van
de Universiteit van Utrecht blijkt dat een groot deel van de
kinderen die worstelen met hun seksualiteit of genderidentiteit,
pestgedrag op school ervaart. Soms zelfs van leraren. Dat is
ronduit schokkend en verschrikkelijk.
Ruim zeventig procent van de kinderen gaat naar een
bijzondere school. Dat kan een katholieke, moslim,
reformatorische, maar ook dalton of montessori of vrije school
zijn.
Waar scholen aan moeten voldoen is vrij nauwkeurig wettelijk
vastgesteld. Besturen zijn bij wet verplicht zorg te dragen
voor sociale veiligheid op school. Besturen die dat niet of
onvoldoende doen moeten worden aangepakt. Via de inspectie
en desnoods via de rechter. Dat kan en dat gebeurt al. En dat
is maar goed ook. Dat kan me niet streng genoeg. Maar de
grondwet aanpassen zoals een groot deel van de Tweede Kamer
lijkt te willen? Dat is een heel ander verhaal.
Het is een diepgeworteld misverstand dat onze grondwet er
is om burgers te beschermen tegen burgers. Onze grondwet
regelt de verhouding tussen burgers en de staat. Zo beschermt
artikel 1 de burger tegen een willekeurige overheid. Iedereen
is voor de wet gelijk, ongeacht geloof, huidskleur, leeftijd en
sekse of genderidentiteit.) Artikel 23 is voor mij een uitwerking
daarvan. Het beschermt minderheden tegen een overheid die
precies wil bepalen hoe kinderen opgevoed dienen te worden.
En biedt hen dus de ruimte om binnen de gestelde kaders zelf
onderwijs te organiseren. Dat lijkt me heel belangrijk.
De grondwet regelt de vrijheid van burgers ten opzichte van
een overheid die steeds verder in het leven van mensen in wil
grijpen. Iedereen is voor de wet gelijk, mag zich verenigen, zijn
eigen kinderen opvoeden en zijn mening uiten. Willen we de
grondwet ‘moderniseren’ dan moeten daar wel heel ernstige
redenen voor zijn. Als mensen op straat dingen roepen die
strafbaar zijn dan moeten die mensen worden gestraft. Dan
gaan we niet de vrijheid van meningsuiting in de grondwet
‘moderniseren.’
Het onderwijs staat voor grote problemen. Zo verlaat een kwart
van de kinderen als functioneel analfabeet de school en is er
een enorm lerarentekort. Laten we daar onze energie op richten.
En bestaande problemen op scholen streng aanpakken zonder
ons te verlaten in symboolpolitiek. En zonder grondwettelijke
vrijheden in te perken.
René Peters
is docent, Tweede Kamerlid voor het CDA, vader van een dochter.
Hij schrijft over wat hem bezig houdt.
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Nieuwe standaardvertaling van de Bijbel: NBV21
De eerbieds-hoofdletters zijn terug
Op 13 oktober is het eerste exemplaar van de vernieuwde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004
aangeboden aan koning Willem Alexander in de Grote Kerk in Den Haag. Onder de naam NBV21. Op 23
oktober volgde een feestelijke manifestatie in Mechelen voor de introductie van NBV21 in Vlaanderen.
Al dat feestgedruis roept de vraag op wat er dan zo bijzonder is aan de NBV21.

Doorbraak in 2004
Het verschijnen van de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV) in 2004 was
een doorbraak, het was de eerste
interconfessionele Bijbelvertaling in
ons taalgebied: de totstandkoming
werd gesteund door 23 kerken
en geloofsgemeenschappen,
waaronder de rooms-katholieke
kerk. Een doorbraak was ook dat
de vertalers en neerlandici die
bijdroegen aan deze vertaling, trouw
aan de bronteksten (geschreven
in het Hebreeuws, Aramees en
Grieks) evenwichtig wisten te
combineren met een sprankelend
en begrijpelijk Nederlands. Tevoren
zaten vertalingen vaak vast aan de
taalkenmerken van de brontekst of
ze sloegen door naar een té vrije
weergave daarvan in het Nederlands.

opgeslagen. Veel voorstellen
hebben direct of indirect geleid tot
aanpassingen in de vertaling.

Grootscheepse revisie
Bijna elke Bijbelvertaling wordt om
de zoveel tijd herzien om recht te
doen aan nieuwe inzichten op het
vlak van de Bijbelexegese en de
vertaalwetenschap, maar ook om
aan te sluiten bij ontwikkelingen
in ‘de doeltaal’, in ons geval het
Nederlands. Meestal gaat het daarbij
om het verbeteren van kleine foutjes,
maar in het geval van de NBV21 is
de nieuwe uitgave de vrucht van
een grootscheepse revisie, die
geleid heeft tot ongeveer 12.000
aanpassingen.

4 de vertaling niet belasten met
een teveel aan interpretatie in één
bepaalde richting.

De herziening ging al meteen in
2004 van start, toen aan lezers en
gebruikers is gevraagd om op de
vertaling te reageren met het oog
op een toekomstige aanpassing. In
een database zijn duizenden vragen,
opmerkingen en verbetersuggesties
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Speerpunten
Vanaf 2017 hebben de negen revisors
ook zelf de Bijbel vers voor vers
doorgenomen om te bezien of de
vertaling verbeterd kon worden.
Zij hebben gekozen voor vier
speerpunten:
1 het versterken van interne
samenhang en inperken van
onnodige variatie;
2 gelijke woorden ook identiek
vertalen als daarmee betekenislijnen
in een tekst beter zichtbaar worden;
3 wijzigingen moeten kunnen
steunen op een breed
wetenschappelijk draagvlak;

Aan punt 3 voeg ik toe dat de
NBV21 ook wil steunen op een
breder kerkelijk draagvlak. Dit blijkt
overduidelijk uit de herinvoering van
eerbieds-hoofdletters als het gaat
om persoonlijke voornaamwoorden
‘Ik’, ‘U’, ‘Hij’ of ‘Hem’ die verwijzen naar
God, Jezus en de heilige Geest. Deze
ingreep heeft al vóór de presentatie
geleid tot warme bijval maar ook tot
negatieve reacties.
Zelf vind ik eerbieds-hoofdletters
die verwijzen naar God op zijn
plaats, want God is geen gewoon
menselijk en geen gewoon mannelijk
personage. In het geval van Jezus is
het een nadeel dat juist zijn mens-zijn
door deze hoofdletters onderbelicht
blijft. En wat de heilige Geest

betreft verdoezelen de mannelijke
verwijswoorden dat de Geest (in het
Hebreeuws een vrouwelijk woord)
in de Schrift vaak met vrouwelijke
beelden wordt aangeduid.
Een voorbeeld uit Genesis
Het nieuwe van de NBV21 laat zich
het beste verduidelijken aan de
hand van enkele voorbeelden. Een
juweeltje vind ik de verbeterde versie
van de enthousiaste uitroep waarmee
‘de mens’-nog niet Adam geheten- in
Genesis 2:23 zijn partner begroet.
In de NBV2004 staat daar:
‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn
eigen gebeente, mijn eigen vlees,

De Bijbel voor iedereen
een die zal heten: vrouw, een uit een
man gebouwd.’
In NBV21 is dat geworden: ‘Dit is ze!
Mijn eigen gebeente, mijn eigen
vlees en bloed, vrouw wordt zij
genoemd, genomen uit een man.’
De eerste zin staat in de NBV21
dichter bij het Hebreeuws. Letterlijk
vertaald staat er: ‘Deze is het
eindelijk!’ Dat sluit goed aan bij
de voorafgaande tekst, waarin ‘de
mens’ onder de dieren geen echte
partner vond. Daarna wordt de
gelijkwaardigheid van man en vrouw
tweemaal uitgesproken, eerst in
fysieke en daarna in figuurlijke zin.
Het woordspel in de Hebreeuwse
tekst van iesja -vrouw- en iesj-manis in de NBV21 anders dan in de
NBV2004: voor de woorden ‘vrouw’
en ‘gebouwd’ is nu gekozen voor
‘genoemd’ en ‘genomen’, woorden
die dichter bij de brontekst blijven.
Een voorbeeld uit de Bergrede
Een andere verbetering, die me uit
het hart gegrepen is, is te vinden in
de Bergrede (Matteüs 5:21-48), waar
Jezus zes keer een gebod of verbod
uit het Oude Testament citeert,
waarna hij daar een eigen uitleg aan
geeft. Zijn interpretatie wordt telkens
voorafgegaan door een inleidende
zin. In de NBV 2004 luidt die zin als
volgt: ‘En ik zeg zelfs’ of ‘En ik zeg
jullie’. Dat suggereert dat er een
tegenstelling is tussen wat in het
verleden is gezegd en wat Jezus nu
te zeggen heeft. In de NBV21 is deze
valse tegenstelling tenietgedaan,
doordat nu steevast gekozen is voor:
‘Dit zeg Ik daarover’. Met deze
zelfde formule leidden ook Joodse
wetsleraren ten tijde van Jezus hun
uitleg in van regels uit de Thora.

Ze willen die regels niet afschaffen
maar ze van nieuwe interpretaties
voorzien. Dat doet ook Jezus: in
zijn uitleg geeft hij aan waar het in
bepalingen uit de Thora werkelijk om
draait.
Voorbeelden uit de brieven
In Romeinen 7-8 en Galaten 5
treffen we in vertalingen vaak een
tegenstelling aan tussen ‘vlees’ en
‘geest’. Het is lastig om een goede
vervanging te bedenken voor deze
begrippen. De NBV21 stelt voor te
kiezen voor ‘aards’ versus de ‘geest’
of ‘hemels’. Het voordeel van ‘aards’
is dat dit woord – net als ‘vlees’ in
Paulus – zowel een neutrale als een
negatieve klank kan hebben.
Tenslotte een paar voorbeelden
van keuzes in de NBV21 die ik van
een dikke plus zou willen voorzien.
De bekende zin over een wazige
spiegel in 1 Korintiërs 13:12 luidt
nu als volgt: ‘Nu zien we nog maar
een afspiegeling, een raadselachtig
beeld, maar straks staan we oog in
oog.’ Ook heel mooi is hoe Hebreeën
11:1 is weergegeven: ‘Geloof is de
zekerheid dat alles waarop we hopen
werkelijkheid wordt, het overtuigt
ons van de waarheid van wat we niet
zien.’ Dat is heel wat anders dan het
populaire ‘eerst zien en dan geloven’.
Zelf ontdekkingen doen
In de afgelopen maanden heb ik door
deelname aan online workshops
onder leiding van een van de
revisors en door artikelen in het
vertaaltijdschrift Met andere woorden
alvast een indruk kunnen krijgen van
wat de NBV21 ons te bieden heeft.
Naar mijn oordeel gaat het steeds

om goed doordachte aanpassingen,
waarmee je het overigens niet
altijd eens hoeft te zijn. Vertalen
blijft een kwestie van kiezen. De
NBV21 is al met al een flinke stap
voorwaarts. Specialisten en andere
Bijbellezers zullen in deze uitgave
tal van nieuwe ontdekkingen doen.
De nieuwe standaardvertaling is ook
bijzonder geschikt voor leerhuizen
en Bijbelstudiegroepen, van welke
confessionele richting ook. Ik ben
ervan overtuigd dat de NBV21
ook leerlingen in het voortgezet
onderwijs kan boeien en met veel
vrucht benut kan worden in het
hoger onderwijs.
Vurig hoop ik dat de NBV21 (ook)
een plaats verovert in de liturgie
van de rooms-katholieke kerk van
Nederland en Vlaanderen. Waarom
zouden we daar blijven zweren bij
de Willibrordvertaling uit 1975, die
inmiddels sterk verouderd is, terwijl
er een sprankelende nieuwe vertaling
is die gaandeweg door alle kerken
wordt aanvaard als hun kerkbijbel?

Wim Weren was 27 jaar hoogleraar
Bijbelwetenschappen (in het bijzonder
Exegese van het Nieuwe Testament)
aan de Theologische Faculteit Tilburg
en daarna aan de Universiteit van
Tilburg Ook was hij in de jaren 80 en
90 als bijbelvertaler betrokken bij een
nieuwe vertaling van de Evangeliën
en de Handelingen van de Apostelen,
en bij de geheel herziene uitgave
van de Willibrordvertaling en van de
Groot Nieuws Bijbel. Zijn publicaties
liggen vooral op het terrein van de
evangeliën en de toepassing van
intertekstuele leesmodellen in de
exegese.
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Samenleving

Missiebrief mist tekenen van de tijd:
Nederlanders zijn zelfbewuste zinzoekers
"West-Europa is in religieus en
spiritueel opzicht vermoeid
en gedesoriënteerd.” Rob van
der Zwan bleef hangen bij dit
intrigerende zinnetje uit de
Missiebrief van het Beraad
Missionarissen in Nederland:
'Geroepen tot verbondenheid’. Hij
vraagt zich af of in deze brief de
antennes om de 'tekenen van de
tijd' te signaleren wel goed staan
afgesteld.
De missiebrief verscheen twintig jaar
nadat het Centraal Missionair Beraad
Religieuzen zijn visiestuk publiceerde.
Dat ging toen over de zoektocht naar
sporen van God, met de nadruk op
missionaire presentie. De huidige
brief geeft een aanzet tot een
bezinning op de missionaire opdracht
van religieuze instituten anno 2021.
De brief bevat daartoe reflecties
over de uitdagingen van deze tijd
en over de rol van buitenlandse
religieuzen. De Missiebrief verscheen
rond Pinksteren 2021 en bevat
behartenswaardige inzichten.
Antennes
Niettemin bleef ik bij het eerder
vermelde zinnetje hangen. Worden
met deze sombere vaststelling
de ‘tekenen des tijds' wel goed
begrepen? Met alle respect, maar
de vermoeidheid en desoriëntatie
betreft vooral de Nederlandse
religieuzen zelf. De ontkerkelijking
treft hen hard: aanwas blijft uit,
religieuze instituten - het levenswerk
van velen - worden afgebouwd;
kloosters worden verkocht. Het is
een verdrietig proces dat gepaard
gaat met … vermoeidheid en
desoriëntatie.
Verzuchting
De missiebrief suggereert dat het
gebrek aan assertiviteit een gemiste
kans is geweest om het christelijk
geloof meer bespreekbaar te maken.
Wanneer christenen in de afgelopen
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jaren vrijmoediger over hun geloof
zouden hebben gesproken dan zou
het religieus analfabetisme van de
jongere generatie van nu een stuk
minder zijn.
Men onderschat de diepte en
breedte van het secularisatieproces.
In mijn dissertatie (1994) over
secularisatie citeer ik de verzuchting
van de toenmalige voorzitter van het
Humanistisch Verbond: "Theologen,
neem secularisatie eens serieus.
Religieuze optimisten moeten
beseffen dat secularisatie gewoon is
wat het lijkt: een breuk met religie als
fundament voor het openbare leven."
Zelfbewuste zinzoekers
De huidige situatie, een kleine 30 jaar
later, lijkt hem gelijk te geven.
De huidige samenleving is er niet een
van ontredderde zinzoekers. Mensen
van nu vinden levensbeschouwing
belangrijk. Ze geven dat zelf
vorm, vaak op een creatieve wijze.
Nederlanders van nu zijn zelfbewuste
zinzoekers, wat je er ook van vindt.
Voor velen is het christelijk geloof
iets dat achter hen ligt. Sommigen
menen dat zij er beter van worden
naarmate zij die ‘fase’ achter zich
laten.
Niet restaureren, maar exploreren
De Missiebrief wil bemoedigen…
en het lijkt alsof ik het tegenovergestelde beoog, maar dat is natuurlijk
niet zo. Het gaat mij hierom: het
christendom moet zich opnieuw
uitvinden vanuit het bewustzijn dat
het een minderheid is. Dit betekent
een grote mentale breuk met wat
voorheen vanzelfsprekend was; voor
velen impliceert dat een rouwproces.
Hoe begrijpelijk ook, we moeten niet
focussen op restaureren, maar op
exploreren (verkennen). Christelijke
beelden en denkbeelden rondom
een nabije troostende God, rondom
hoop en Agape (Nieuwtestamentisch
Grieks voor liefde) moeten opnieuw
beleefd, geleefd en voorgeleefd

DOOR
ROB VAN DER ZWAN

Wat is een theoloog eigenlijk?
Onlangs bezocht een collega een
fysiotherapiepraktijk. De behandelende
fysiotherapeut informeerde vriendelijk
naar zijn beroep. Ik ben theoloog,
antwoordde mijn collega. Het bleef even
stil. 'Oh, theeoloog. U doet hetzelfde als
iemand die barista's opleidt, maar dan
voor thee…?
worden. Niet als een onbereikbaar
geperfectioneerd ideaal, maar
reëel, als het moet rauw, midden in
de verwarrende werkelijkheid van
het leven, tussen mensen en met
mensen.
Tenslotte
Met zijn belangwekkende boek
‘de Theorie van de presentie’
uit 2004 heeft Andries Baart de
presentiebenadering* op de kaart
gezet. De presentiebenadering
heeft een grote invloed gehad op
de beroepspraktijk van de zorgen hulpverleners. Ondanks zijn
grote verdienste op dit vlak heeft
Andries Baart het presentiewerk niet
uitgevonden. Het is ontstaan in het
weefsel van talloze kleine initiatieven
van stads- en buurtpastoraat van
sociale nabijheid. Deze activiteiten
zijn decennialang ondersteund
door religieuzen. Succes kent vele
vaders en moeders, maar ik durf te
stellen dat het presentie-denken
een unieke bijdrage is geweest van
de religieuzen aan de Nederlandse
samenleving. Behalve dat het een
verandering op gang gebracht
heeft, is er ook religieus erfgoed
doorgegeven. Het is jammer dat dit
‘succes’ niet gezien en gevierd wordt
in deze missiebrief.
* In zorg- en hulpverlening aandacht
hebben voor - en aansluiten bij de
leefwereld van mensen.

Recensie											tips
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Carl (Karel) Weber

Van stukadoorsgotiek tot koepelkerk
In onze -vooral zuidelijke- contreien is zijn nalatenschap
zichtbaar in kerktorens en -koepels. Karel Weber (Keulen
1820-1908) liet in Limburg, Brabant en Gelderland veertig
kerken na en ook veel andere bouwwerken. Hij bouwde
na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853
letterlijk mee aan de nieuwe rooms-katholieke identiteit in
Nederland.
Architect Carl Weber vestigt zich rond 1850 in Nederland,
mede omdat in Limburg en Brabant een overschot ligt aan
opdrachten. Hij gaat in Roermond wonen, hét bouwcentrum
voor religieuze kunst, en maakt er kennis met zijn grote
concurrent Pierre Cuypers (1827-1921).
Weber introduceert in de periode tot 1870 de neogotische
stijl in de Nederlandse kerkarchitectuur. Ook wel de
‘stukadoorsgotiek’, omdat de gewelven en ornamenten in
hout en gietijzer werden uitgevoerd en afgedekt met een
pleisterlaag.
Daarna zet hij zich af tegen Cuypers met een eigen stijl, die in
de jaren zeventig van de 19e eeuw zijn handelsmerk wordt:
gewelven met ‘schoon metselwerk’ in het zicht, zonder
stucwerk.
Webers derde fase (1880 – 1892) wordt gekenmerkt door
de introductie van romaanse motieven in een overwegend
gotische bouwstijl. Ook profileert hij zich met grote,
neoromaanse koepelkerken, in totaal negen. De eerste
koepelkerk in Vught wordt zijn visitekaartje en die in Geldrop
een iconisch hoogtepunt.
Kerkinterieurs
Naast gebouwen ontwierp Weber de interieurs van zijn
kerken. Door ook altaren, communiebanken, biechtstoelen
en beelden te bedenken, maakte hij een samenhangend
geheel van gebouw en inrichting. Een fraai voorbeeld vormen
de drie in metselwerk uitgevoerde biechtstoelen die Weber
voor de Sint-Brigidakerk in Geldrop ontwierp. Bijzonder is zijn
gebruik van gekleurde baksteen, waarmee hij zijn kerken een
mystieke sfeer gaf.
Het rijk geïllustreerde boek volgt Weber door zijn loopbaan
en langs zijn werken. Het biedt een compleet overzicht
van zijn oeuvre en geeft
hem daarmee de plek
die hij in de Nederlandse
architectuurgeschiedenis
verdient. Wie zijn portret
wil zien, moet naar de
Sint-Odulphuskerk in Best.
Daar prijkt zijn in steen
gehouwen gelaat tussen
de ornamenten die de kerk
sieren.
André van Deursen.
Uitgeverij Verloren, 2020

‘Een zinvol leven’ Volkskrant-journalist Obbema
publiceerde in 2019 ‘De zin van het leven’ Met
gesprekken over de essentie van het bestaan met
bekende en onbekende Nederlanders na een
hartstilstand in 2017. Zijn nieuwe boek, ‘Een zinvol
leven’, vormt een bundeling van de daaropvolgende
interviewreeks, beginnend met de
vraag: ‘Wat is voor u een zinvol leven?’
Dat levert opnieuw toegankelijke,
maar ook diepzinnige gesprekken op.
Aan bod komt een grote variëteit aan
standpunten over waar het in het leven
om zou kunnen of moeten draaien. Ook
geeft Obbema zijn kijk op de betekenis
van wat bij iedereen door het hoofd
dwarrelt: het eigen levensverhaal.
Van natuurkundige Frans Saris tot ex
chauffeur Joop Verhaar, en alles wat
daartussen zit. ISBN978 90 4504 457 6
UitgeverAtlas Contact
In het meditatieboekje ‘Op weg naar Kerstmis’ heeft
pastor Marinus van den Berg zich laten inspireren
door zijn jarenlange praktijk als zielzorger van
kwetsbare mensen. In het boekje vind je passende
gedichten, meditaties en gebeden bijeengebracht
die ons voorbereiden op Kerstmis. De maanden
november, december en januari geven aanleiding
stil te staan bij een aantal levensthema’s: gedenken,
afscheid, wachten, verwachten, geboorte. Maar ook
angst, eenzaamheid, gastvrijheid, dakloosheid, nieuw
begin en verlangen naar meer vrede. Vragen die
dood en leven raken. Vragen die
om rust vragen. Met de teksten in
dit meditatieboekje wil Marinus
bijdragen aan een tijdsbeleving die
niet alleen maar druk en al snel leeg
is, en ook aan een leven dat vol zin
is. Het boekje is een ideale gids van
Allerzielen tot Driekoningen.
Uitgeverij abdij van Berne |
info@bernemedia.com | 64 blz. |
ISBN: 978 90 8972 433 5 | € 6,50.

Van Drie Engelen tot Driekoningen, bidden
om betere tijden Gebeden voor de
verschillende tijden van het jaar. Drie
Engelen, Allerheiligen, Allerzielen, SintMaarten op weg naar Advent, Kerstmis
en Driekoningen. Met teksten van
Anselm Grün, Wil Derkse, Hanna Rijken
Thomas Merton Gerard de Korte.
Katharina Michiels, Anima Christi en
vele anderen, eindredactie Leo Fijen.
Uitgeverij Adveniat 9,95.
ISBN 978 94 9316 181 8
100 exemplaren á 3,00.
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UIT KIJK & LUISTER
Tips voor uit en thuis

's Hertogenbosch Zielen in
Gedachten
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. In
gedachten stilstaan bij overledenen
ongeacht waar deze begraven
of gecremeerd zijn. Een sfeervol
uitgelichte route voert langs muziek,
rituelen, beelden, verhalen en
poëzie. Voor kinderen zijn er speciale
activiteiten. Dit jaar op Ondanks dat
de kapel van Begraafplaats Orthen
op dit moment wordt gerestaureerd
en dus buitengebruik is, zullen wij als
organisatie van Zielen in Gedachten,
net als andere jaren een volwaardig
en kwalitatief goed programma
presenteren. Houd de website en
facebook in de gaten.
Zaterdag 30 oktober begraafplaats
Orthen 18.00-20.00 uur.
www.zieleningedachten.nl

AMSTERAM/ NUENEN Tentoonstelling De aardappeleters:
misser of meesterwerk?
De aardappeleters van Van Gogh. Veel mensen kennen het
schilderij wel. Maar hoe ging Vincent eigenlijk te werk? Wat wilde
hij ermee bereiken? En, is hij daarin geslaagd? Kom dit najaar naar
de tentoonstelling De aardappeleters: misser of meesterwerk? En
vorm je eigen oordeel over dit wereldberoemde schilderij.
Van Goghmuseum tot en
met 13 februari 2022. En
Vincentre Nuenen. Zie
ook ‘de aardappeleters en
het laatste avondmaal’ De
Roerom van september en
www.deroerom.nl

Vincent van Gogh, De Aardappeleters,
Van Gogh Museum

UDEN Tentoonstelling 'Kloosters in beweging’ Kloosterleven in de jaren '60
Van binnenuit -Tweede Vaticaanse Concilie- en van buitenaf kwam er zestig jaar geleden een ongekende beweging
op gang die het religieuze leven in Brabant ingrijpend heeft veranderd. Kloosterlingen werden aangespoord om hun
leven bij de tijd te brengen. De tentoonstelling Kloosters in beweging toont deze omwenteling in de kerken en de
kloosters vanuit het oogpunt van zowel de kloosterlingen die binnen de kloostermuren leven- als de kloosterlingen
die in de samenleving werkzaam zijn. Met de vernieuwing kwam ook een einde aan de missies van de vele duizenden
missionarissen, broeders en zusters om zorg te verlenen, het katholicisme te verspreiden of onderwijs te geven. Waar
in de 19e en 20ste eeuw een trek ontstond naar verre oorden als Afrika, Indonesië en Zuid-Amerika, komen vandaag
de dag vanuit deze landen
werkzoekenden, vluchtelingen
en zelfs religieuzen naar Brabant.
Juist samen met deze groep
nieuwe Nederlanders is de
tentoonstelling met materiaal
uit de missies samengesteld en
voorzien van hun kijk hierop.
Museum Krona 7 november t/m
6 maart 2022

De Clarissen van Megen, 1961.
Foto Guus Bekooy. Collectie Museum Krona
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foto Liesbeth de Moor

NIJMEGEN
Lezing en gesprek met Denker des Vaderlands Paul van
Tongeren. Over 'Doodgewone vrienden. Nadenken over
vriendschap’. We hebben meer vrienden dan ooit als
je de sociale media moet geloven, vrienden ook die je
zelfs nooit ziet. Hoe kan het dan dat mensen zich steeds
vaker eenzaam voelen? Zijn we vergeten wat echte
vriendschap inhoudt? Bestaat er eigenlijk wel zoiets als
‘echte’ vriendschap? Of zijn we in onze vriendschappen
simpelweg naar het verkeerde op zoek? Kom en luister
naar filosoof en Denker des Vaderlands Paul van Tongeren
over zijn nieuwe boek Doodgewone vrienden.
In november volgt een bespreking van het gelijknamige
boek.
8 november Radboud Reflects Lux 20:00 - 21:30 en
online. Aanmelding Verplicht

UTRECHT
Tentoonstelling 'Mystiek Moluks.
Ontmoet de piring natzar'
Ongewenst door de koloniale kerk op de
Molukken, maar gekoesterd tot vandaag
de dag. In de focuspresentatie Mystiek
Moluks. Ontmoet de piring natzar, belicht
Museum Catharijneconvent een uiterst
intiem religieus fenomeen: de piring
natzar. Deze offerschaal speelt een
belangrijke rol binnen de protestantschristelijke Molukse traditie.
Bij de piring natzar komen gelovigen
in contact met God en men bidt er
voor familieleden. Het gebruik is een
samensmelting van christelijke en
voorchristelijke tradities. Het sacrale maar
ook bediscussieerde object
is daarmee een prachtig
voorbeeld van de diversiteit
van het christendom in
Nederland.
Museum Catharijneconvent
tot 6 februari 2022.

UTRECHT Sint-Maarten Verhalen van licht:
de mooiste lichtsculpturen in de SintCatharinakathedraal
Ieder jaar vormen prachtige lichtsculpturen het hart
van de Sint-Maarten Parade in Utrecht. Ook dit jaar
hebben kunstenaars samen met Utrechters uit alle
wijken grote verlichte sculpturen gemaakt. Deze
beelden zijn geïnspireerd op de lampions waarmee
de kinderen met Sint-Maarten langs de deuren
gaan. Deze prachtige sculpturen zullen voorafgaand
aan de Ronde van Sint-Maarten getoond worden
op de tentoonstelling ‘Verhalen van het licht’, in
de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. U kunt de
lichtsculpturen van dichtbij bekijken, spreken met
de makers en alvast uw favoriet uitkiezen!
Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis, dus
kom vooral een kijkje nemen! Meer info vind je op
de site van www.catharijneconvent.nl en
www.sintmaartenutrecht.nl

Podcast: Mijn vader was priester. Op haar 18e hoort
journalist Katja Kreukels dat haar vader priester en
montfortaan is geweest. Samen met hem gaat zij op
zoek naar dat verleden in het rooms-katholieke Limburg.
In vijf podcastafleveringen nemen Katja en haar vader
Jo Kreukels de luisteraar mee naar een wereld van
rozenhoedjes, priesterspeelgoed, heiligenverering en
wonderen. Een bevoogdende wereld die langzaam
afbrokkelt.
Kerkhistoricus Peter Nissen plaatst de familiegeschiedenis
in een breder (kerk)historisch en Limburgs kader. ‘Mijn
vader was priester’ is te beluisteren via
www.nporadio5.nl/podcasts/mijn-vader-was-priester
en de bekende podcastkanalen als Spotify en iTunes.

Piring natzaar gefotografeerd bij een vrouw thuis.
Naam bij het museum bekend.
Foto Mirella Sahetapy.
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BERICHTEN van deroerom.nl

DOOR BART VERREIJT
EN LIESBETH DE MOOR

en andere media

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

Paus over rapport over seksueel misbruik door Franse
priesters: “Een moment van schaamte”
Het ontluisterende rapport over het seksueel misbruik in de
katholieke kerk in Frankrijk heeft het effect van een bom. “Wij
zijn overdonderd door de omvang van het fenomeen”, zei Eric
de Moulins-Beaufort, de voorzitter van de bisschoppelijke
conferentie CEF toen hij het rapport in ontvangst nam. Ook
andere verantwoordelijken spraken van een orkaan of een
aardbeving.
Sinds 1950 moeten 216.000 minderjarigen zijn misbruikt
door rooms-katholieke geestelijken. Het aantal daders wordt
geschat tussen de 2900 en 3200, zo’n 3 procent van het totaal.
De cijfers zijn gebaseerd op archiefonderzoek, gesprekken met
slachtoffers, maar ook op een enquête onder een representatieve
groep van 28.000 Fransen.
De commissie komt tot de conclusie dat vijf miljoen Fransen ooit
zijn misbruikt en dat dit in 216.000 gevallen -4 procent van het
totaal- religieuze gezagsdragers de dader waren.
Onderzoek: De cijfers zijn gebaseerd op archiefonderzoek,
gesprekken met slachtoffers, maar ook op een enquête onder
een representatieve groep van 28.000 Fransen. Paus Franciscus
sprak tijdens de algemene audiëntie over het onderzoek schande
van en zei zich diep te schamen: “Helaas zijn de aantallen
aanzienlijk. Ik wil de slachtoffers mijn droefheid en verdriet
overbrengen over het trauma dat zij hebben opgelopen en
mijn schaamte, onze schaamte, over het feit dat de Kerk te lang
heeft nagelaten hen in het middelpunt van haar bezorgdheid te
plaatsen, en hen mijn gebeden toezeggen”
Zie kro-ncrv.nl/paus-schaamt-zich-voor-misbruik-in-frankrijk
BRON: Trouw / ND

Er is veel te doen om vrouwenrechten
in Afghanistan nu de taliban de
baas zijn. Honderden gesluierde
vrouwen gingen de straat op
om de radicaalislamitische machthebbers te steunen.
Maar op sociale media posten Afghaanse vrouwen juist
foto's van zichzelf in kleurige gewaden om te laten zien
dat niet iedereen een gesluierd bestaan wil. Het is een
ware kleurenexplosie: Afghaanse vrouwen posten onder de
hashtag DoNotTouchMyClothes op Twitter afbeeldingen van
zichzelf in traditionele kleding als reactie op een conservatieve
demonstratie in Kabul. BRON: RTL

Dino’s en korte rokjes uit de
schoolboeken geweerd
Makers van lesboeken moeten van veel
uitgevers thema’s mijden die gevoelig liggen
bij reformatorische scholen. Geen bikini’s, geen
evolutie en niet te veel kermis. Het ministerie van
OC&W is niet van plan om gesprekken te organiseren over
de inhoud van schoolboeken. Twee deskundigen pleitten in de
NRC voor bijeenkomsten om de kwaliteit van lesboeken en andere
leermiddelen te bespreken. Het ministerie vindt dat scholen en
uitgevers hierover gaan. NRC meldde op basis van onderzoek dat de
vier grootste educatieve uitgevers van Nederland bewust bepaalde
woorden, afbeeldingen en ideeën uit boeken voor het basisonderwijs
weren. Dat gebeurt vooral om te voorkomen dat streng christelijke
scholen dat graag willen. Uitgevers mijden bijvoorbeeld tatoeages,
echtscheidingen, toveren, woorden als ‘jeetje’ en ‘kop’ en de
evolutietheorie, komt naar voren uit het onderzoek. BRON: NRC en ND
www.nrc.nl/nieuws/2021/10/08/dinos-en-korte-rokjes-worden-uit-deschoolboeken-geweerd-a4061168
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Op 13 oktober verscheen de
nieuwe Bijbelvertaling NBV21,
dé Bijbel voor de 21e eeuw.
Het eerste exemplaar van deze
vernieuwde bijbel-vertaling is
tijdens de presentatie aangeboden
aan koning Willem-Alexander door
Rieuwerd Buitenwerf, directeur
van het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap (NBG). Om
uitdrukking te geven aan het
bijzondere belang van de Bijbel in
Nederlandse geloofstradities zal
de Bijbel ook uitgereikt worden
aan een vertegenwoordiging van
kerken. Zie elders het artikel van
Wim Weren.
Er zullen kerken in het nauw komen door
hogere energierekeningen
Net als bij huishoudens raken de stijgende
energieprijzen kerken heel verschillend. ‘Dit is
voor kerken een stimulans om te kijken naar
opties voor verduurzaming.’
De Protestantse Kerk in Nederland PKN heeft
nog geen bezorgde telefoontjes gekregen
van gemeenten. Freek van Genugten, van het
bisdom van ‘s-Hertogenbosch, merkt wel dat
parochies nu een pas op de plaats maken. ‘Er
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de installaties.
Kan er worden geïnvesteerd in een nieuwe,
‘slimme’ ketel die in fases opwarmt? Bij een
stabiele energieprijs zou dit misschien nog
niet aan de orde zijn, wat dat betreft stimuleert
deze situatie om naar verduurzaming te kijken.’’
BRON: ND

MET DE KENNIS VAN NU

DOOR
RIA SCHOENMAKERS
- VAN OSCH

Op Moederdag kreeg ik een boek. Altijd welkom, al blijf ik vinden dat het vooral een commercieel
middenstandsfeestje is. De gulle gever heeft zich laten voorlichten door een boekhandelaar ter plaatse
die mijn leesprofiel intussen zou kunnen kennen. Een eigenaardige titel: ‘’Het bal der gekken’’. Ook de
auteur, Patricia Mas, roept geen enkele herkenning op. Ik ga er vanuit dat de deskundige raadgever deze
keer de plank heeft misgeslagen. Wat moet ik met zoveel luchthartige dwaasheid? Het carnavaleske is
niet aan mij besteed.

Tijdgeest
Het blijkt een bloedserieus verhaal,
waar fictie en feit in elkaar grijpen.
De jonge vrouwelijke hoofdpersoon
uit een 19e-eeuws bourgeoismilieu
wordt tegen haar zin door haar
familie opgesloten in het hospitaal,
La Salpêtrière in Parijs.
Ik begrijp dat zij symbool staat
voor tal van andere vrouwen die,
passend in de tijdgeest van toen, hun
geestelijke stoornis -of wat daarvoor
doorgaat- moeten uitzitten in een
kliniek. Zij worden behandeld door
een arts, dokter Charcot, die ‘hysterie’
opwekt onder narcose. Google
informeert mij uitvoerig over deze
beroemde arts en de kliniek waar
het drama zich afspeelt. Deze dokter
Charcot is de eerste hoogleraar met
een leerstoel voor ziekten aan het
zenuwstelsel. Hij blijkt studenten
met nog meer bekendheid dan
hijzelf onder zijn gehoor te hebben
gehad: Sigmund Freud bijvoorbeeld,
die zich verder bekwaamde in de
psychotherapie.

dat zich aan hen vergaapt, verkleed
optreden en zelfs met hen dansen.

Honderdvijftig jaar terug in de tijd is
het praktijk om vrouwen met hysterie
af te zonderen van de maatschappij
om hen aan de ‘deskundige’ blik te
onderwerpen die wij nu onmenselijk
zouden vinden.
We zijn met dit boek aan de begintijd
van de psychiatrie, waarin voor deze
kwaal vrouwen werden opgesloten,
omdat ze afwijkend gedrag vertonen,
dat niet past binnen de mores van
die tijd. Zonder serieus genomen
te worden in de patriarchale
mannenwereld van toen zijn ze tot
object van studie gemaakt. Een keer
per jaar worden ze publiekelijk aan
de buitenwereld getoond. Ze mogen
dan voor een illuster gezelschap

Foucault heeft zich diepgaand
beziggehouden met het verschijnsel
‘disciplinering’, dat verder gaat dan
de gezondheidszorg. Hij bedoelt
daarmee het toeziende oog, maar
al te vaak ingezet als machtsmiddel.
Het beneemt mensen de vrijheid
om zich te ontplooien. Zijn pleidooi
is om toch vooral het eigen leven
vorm te geven en hij grijpt voor de
levenskunst naar de gestileerde
mannencultuur van de oude Grieken.
Disciplinering ziet hij terug in tal van
andere maatschappelijke instituten;
de gevangenis, het onderwijs, de
kerk. Zelf denk ik daarbij aan het
alziende oog van God, verbeeld in
de driehoek in menig kerkgebouw,

Machtsgreep
Ik sla er Michel Foucault op na,
de Franse filosoof uit de tweede
helft van de vorige eeuw. Met
titels als: ‘Geboorte van de kliniek’
en ‘Geschiedenis van de waanzin’
geeft hij een kritische terugblik op
deze tijd. In het voorwoord van dit
laatste boek, lees ik een citaat van
de Russische schrijver Dostojewski:
‘’Je kunt je niet van je eigen gezonde
verstand overtuigen door je buurman
op te sluiten’’. Een cri de coeur!
Waanzin heeft zich door praktijken
van opsluiting in het recente
verleden losgemaakt uit het normale
menselijk gedrag en zich tot een
afzonderlijke ziekte ontwikkeld.
Tot op de dag van vandaag met
wisselend succes. Hij noemt in dat
verband Jeroen Bosch en Friedrich
Nietzsche ; misschien om te
demonstreren hoe de gekkigheid
desondanks in ons achterbleef.

hoog boven ons. Mijn generatie heeft
er weet van hoe de machtsgreep van
deze instituten ons leven bepaalde.
Dwaalwegen
Het roept de vraag op of niet
iedere tijd zijn dwaalwegen kent.
Heeft niet elke wetenschap zijn
aannames? Hoe zeker zijn wij van
onze actuele gezondheidszorg? De
vraag stellen is hem beantwoorden.
De moeilijke ethische discussie in
onze coronatijd wordt in mijn huis
door twee monteurs aangezwengeld.
Een onderwerp waarvoor ze niet zijn
gekomen. Nee, ze hebben zich niet
laten vaccineren. Ze vertellen het vol
trots. “Geen sprake van! Het geeft
alleen maar ellende”. Ik ga er vol in,
met de vraag waar ze die wijsheid
vandaan hebben. En ja, de jongste
van de twee doet bij nader inzien
een voorzichtig, verstandig (?) stapje
vooruit: ‘’Zeg nooit, nooit.”
Hij wil eerst nog wat meer weten...
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MIRJAM VAN NOORD

Maria:

moeder van iedereen
In de katholieke kerk staat de oktobermaand - samen met mei bekend als één van de twee Mariamaanden. Ik heb niet het gevoel
dat hier veel aandacht aan wordt gegeven, maar toch herinner
ik mezelf er regelmatig aan in deze tijd. Waarom eigenlijk? Wat
betekent dat: een Mariamaand? Is het niet een maand als alle
anderen? Ook in februari of november is Maria immers de moeder
van Jezus, nietwaar?
Maria heeft een bijzondere plaats bij ons thuis. Mijn moeder, die
theologie heeft gestudeerd, heeft bijvoorbeeld haar scriptie over
Maria in Mexico geschreven. Daarnaast staat in de huiskamer een
vitrinekast vol met Mariabeeldjes en gaan we eens per twee jaar
naar Lourdes, een bedevaartplaats in Zuid-Frankrijk waar Maria
centraal staat. Van kleins af aan was Maria aanwezig. Maar het
verschil tussen een Mariamaand en een niet-Mariamaand is me na
ruim twintig jaar nog niet echt duidelijk.
In mei ‘vier’ ik de Mariamaand door Moederdag. Maria associeer ik
met mijn moeder. Niet alleen door haar scriptie en omdat ze door
de beeldjes thuis zo verbonden is met Maria, maar omdat Maria
ook een moeder is. Als ik denk aan Maria, denk ik niet zo zeer aan
een meisje of een vrouw, maar aan een moeder. Bijna een soort
oermoeder. Door mijn moeder en het moederschap te vieren, doe
ik iets voor Maria. Tenminste, dat denk ik.
In oktober is er natuurlijk geen (nationale) Moederdag, en om
eerlijk te zijn ben ik in oktober niet extra lief voor mijn moeder. Maar
deze Mariamaand heeft me dit jaar wel even naar de vitrinekast
getrokken: onlangs ging mijn blik langs alle Maria’s die mijn ouders
door de jaren heen hebben verzameld. Toen besefte ik weer goed
dat Maria overal ter wereld anders wordt afgebeeld. In bepaalde
kledij, of met bepaalde attributen. Met andere woorden, iedereen
ter wereld heeft zijn of haar eigen Maria, een eigen versie van die
moeder. En dat vind ik wel logisch, want ook ieders biologische
moeder is uniek.
Maria is een moeder voor iedereen en voor iedereen op een andere
manier. Dat vind ik een mooie gedachte. Soms zou ik willen dat we
in de samenleving wat vaker elkaars moeder zijn. Wat vaker voor
elkaar zorgen en kijken naar wat de ander echt nodig heeft. En
zolang ik geen betere betekenis voor de oktober-Mariamaand heb
gevonden, ga ik proberen om me deze maand vaker als een Maria
te gedragen. Een moeder, zorgzaam en liefdevol, voor iedereen.

