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BERICHT VAN HET BESTUUR
HET IS MOOI GEWEEST

Terwijl we met de 36ste jaargang van De Roerom onderweg zijn, hebben we als
bestuur van Stichting De Roerom moeten besluiten na deze jaargang te stoppen met
ons tijdschrift. Tot op de dag van vandaag heeft De Roerom zich kunnen verheugen
in een ontzettend trouw en dierbaar lezerspubliek. We hebben ons altijd op handen
gedragen gevoeld. Daarom valt zo’n besluit zwaar.
We hebben het blad steeds kunnen uitgeven met enthousiaste vrijwilligers. Mensen
die -belangeloos- graag verslag deden van ontwikkelingen op het snijvlak van kerk
en samenleving, religie en spiritualiteit. Mensen die hun kennis, wijsheid, ervaring en
visie met anderen wilden delen. En die groep bleek zich ook nog eens te verjongen.
Een nieuwe hoofdredacteur en een nieuwe vormgever hebben de afgelopen jaren
gedreven gewerkt aan een eigentijdse uitstraling. Maar deze succesvolle verandering
heeft niet kunnen goedmaken wat we gaandeweg aan trouwe lezers kwijtraakten.
En er is meer: papieren communicatiemiddelen (tijdschriften, kranten) hebben het
moeilijk in deze tijd. Als bestuur hebben we de afgelopen tijd naarstig gezocht naar
partners/geestverwanten die samen met ons De Roerom zouden willen uitgeven.
Daarnaast hebben we onderzocht of doorgaan met de website en een digitale
uitgave van het tijdschrift mogelijk zou zijn. Maar ook daarvoor is geen inkomsten- of
verdienmodel te vinden met voldoende continuïteit.
Daarom stoppen we aan het einde van deze 36e jaargang, met bloedend hart. We
zijn redactieleden en medewerkers dankbaar voor alles wat zij met hart en ziel
bijdroegen aan zesendertig jaargangen De Roerom. We zijn onze lezers dankbaar die
trouw bleven uitzien naar het bijzondere en eigen geluid van ons maandblad. We
zijn de religieuze gemeenschappen bijzonder erkentelijk voor hun jarenlange steun.
Zij maakten het mogelijk om onze abonnementen voor een aantrekkelijke prijs aan
te bieden. We zijn de meer dan honderd auteurs en redacteuren dankbaar voor hun
inspirerende bijdragen in de afgelopen decennia. Met het allerlaatste tijdschrift van
juni 2022 sluiten we definitief een prachtige periode af. Het ga u goed!
Het Stichtingsbestuur van De Roerom
Henk Peters, voorzitter
Peter van Overbruggen, secretaris
Piet Voermans, penningmeester
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Hier thuis toch twee streepjes en een coronageval.
Dat was toch die vorige crisis? Oekraïne beheerst zelfs
gemeenteraadsverkiezingsdebatten. Opeens lijken gewone zaken
futiel bij wat Oekraïners moeten meemaken met de brute invasie
in hun land. De beelden en verhalen, alles komt dichtbij. Allemaal
door die onwezenlijk ‘ouderwets’ aandoende oorlog die Poetin in zijn
gefrustreerde grootheidswaanzin begonnen is. Een echte oorlog. In
Europa. Dat leek geschiedenis.
Er is 106 miljoen opgehaald via giro 555 voor Oekraïne en we zijn
in Nederland weer eensgezind, vergelijkbaar met het begin van
de coronacrisis. De kleuren blauw en geel staan voor spontane
solidariteit. Mensen nemen vluchtelingen op in huis, halen
ontheemden op bij de grens of brengen medicatie naar Polen, zoals
Mathieu en Magdalena uit Tilburg.
Mijn hoop is dat we over een paar weken nog open staan voor hulp
en dat we die andere ontheemden niet vergeten. Uit Afghanistan,
Syrië, Jemen.
Het is best veel wat op ons af komt, we kunnen niet iedereen redden.
Maar misschien wel iemand helpen of troosten. We hebben in
deze vastentijd voor deze De Roerom gezocht naar inspiratie, en
kwamen opnieuw* uit bij de mooie kruisweg van kunstenaar Aad de
Haas in het kerkje in het Zuid-Limburgse Wahlwiller. De Haas werd
gevangengezet vanwege zijn werk dat entartet verklaard werd door
de Nazi’s. Ook na de oorlog ondervond zijn werk weerstand. Ad
Wagemakers koos juist voor het beeld van Veronica die Jezus tijdens
zijn lijdensweg troostte met een doek. Laat het beeld en de rest in
deze maart Roerom u inspireren!
Hiernaast leest u over het besluit van het bestuur om na 36 jaar De
Roerom te stoppen. Dat doet pijn, natuurlijk. We komen er op terug
in de komende nummers. Van u horen we graag wat u vindt van De
Roerom. En wat uw reactie is op het bericht dat het blad ophoudt.
Vermeld uw telefoonnummer erbij, dan kunnen we eventueel
contact opnemen. redactie@roerom.nl Kijk ook op www.deroerom.nl
*maart 2021
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Bidden en herdenken
in Utrecht samen met de
Oekraïners

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine | commons.wikimedia.org

Enkele uren nadat de Russische invasie van Oekraïne begint
en de oorlog een feit wordt komen tientallen mensen samen
in de Aloysiuskerk in Utrecht om te bidden. Op donderdag
24 februari wordt er gebeden voor het Oost Europese land.
Bezoekers zijn geëmotioneerd, een Oekraïense vlag hangt
voor in de kerk, ook de ambassadeur is aanwezig: Maksym
Kononenko. In de daaropvolgende dagen ontstaan steeds
meer acties, uitmondend in de landelijke actiedag op radio
en tv-stations op maandag 7 maart voor giro 555. Veel
mensen willen hun steun betuigen aan Oekraïne en helpen
waar het kan. (Trouw 27-02)

Domkerk Utrecht, groot wit lichtgevend kruis | foto Ria Paroubek

De kerken in heel Nederland luidden op
woensdag 2 maart de klokken en er wordt
gebeden om 17.15 voorafgaand aan een
landelijke herdenking in de Dom in Utrecht.
KRO NCRV zenden de herdenking live uit.
Mensen kunnen hun gebeden en wensen
uiten op een groot wit lichtgevend kruis.

Aloysiuskerk Utrecht, Pastoor Boogers, Diaken Osseweyer,
Kardinaal Eijk en Priester Mykola Butsiak| foto Liesbeth de Moor
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Domkerk Utrecht | foto Ria Paroubek

Aloysiuskerk Utrecht | foto Liesbeth de Moor

Aloysiuskerk Utrecht | foto Liesbeth de Moor

TEKST EN FOTO
LIESBETH DE MOOR

Viering van de
Oekraïens Grieks
katholieke gemeenschap
Op zondagavond 6 maart ben ik in de Aloysiuskerk
in Utrecht-Oost, de vaste plek voor de wekelijkse
viering van de Oekraïense Grieks-katholieke
kerk. Als ik binnenkom zitten een stuk of twintig
vrouwen in het middenschip, ze bidden en gaan
daarbij staan. Volgens pastor Hans Boogers -ook
aanwezig- doen zij dit elke week.
Zo tegen 18.00 uur druppelen steeds meer mensen
binnen, vooral vrouwen en een enkel kind. Achterin
staat een dame bij een tafeltje waar je geld kunt
doneren om Oekraïners te steunen.
Voor mij zit een jong stel speciaal gekomen uit Tilburg.
Zij heeft vrienden in Oekraïne. Straks zal pastor
Mykola een voorraad EHBO-materiaal meenemen naar
Antwerpen en dat gaat door naar Oost-Polen. Daar is
grote behoefte aan.
Dit keer in de kerk geen ambassadeur of diplomaat,
zoals vorige week. De Oekraïens-Belgische priester
Mykola Butsiak gaat vandaag voor in de tweede viering
in de oorlogstijd samen met diaken Iwan Osseweyer
van bisdom Rotterdam. Als ik binnenkom zijn zij zich
geconcentreerd aan het voorbereiden en kleden zich
in de fraaie kazuifels in wit met blauw borduursel en
wit/goud. Door de kerk gaat een zachte zoete geur van
wierook, wat minder bedwelmend, dan die ik ken.
Kardinaal
Kardinaal Wim Eijk is er vanavond wel. Hij spreekt de
Oekraïense gemeenschap voorafgaand aan de viering
op opvallend betrokken toon moed in: ‘Als kardinaalaartsbisschop van Utrecht ben ik hier nu bij u omdat
ik u van harte wil steunen in de tragedie die zich nu
afspeelt in uw geliefde thuisland Oekraïne. Die steun
wil ik persoonlijk geven alsook namens heel ons
Aartsbisdom Utrecht.’ Over het spreekgestoelte is de
Oekraïense vlag gedrapeerd.
In de kerk zijn naar schatting inmiddels zo’n honderd
mensen. Pastoor Mykola had van tevoren op facebook
een oproep gedaan aan de kerkgangers tot gebed
voor de vrede. Ook Eijk bidt hardop voor de vrede en
spreekt zijn diepe medeleven uit met de Oekraïense

Aloysiuskerk in Utrecht-Oost

bevolking. Hij noemt het hartverscheurend dat
gezinsleden noodgedwongen van elkaar worden
gescheiden en indrukwekkend dat vaak zeer jonge
mannen de wapens hebben opgenomen en kans
hebben gezien om de Russische invasie te helpen
vertragen. Hij betreurt de levens die te vroeg bruut
een einde vonden. ‘Nederland leeft met u mee’ aldus
de kardinaal en hij verwijst naar de klokken die luidden
en de gebeden door het hele land op Aswoensdag,
2 maart. Hij spreekt zijn zorg uit voor mensen die in
angst en zorg zitten en daardoor de slaap niet kunnen
vatten. Ook prijst hij de onverzettelijkheid van de
Oekraïners. Het verhaal van de aartsbisschop wordt
direct vertaald voor de kerkgangers. Daarna bidt hij
met de Oekraïners voor vrede en wijsheid en kracht
voor president Zelenski. Voor de burgers en militairen
die bereid zijn grote risico’s te lopen en voor zielenrust
voor hen die de dood vonden.
Hier en daar knielt iemand spontaan, de gezichten
staan strak. Opvallend is de betrokkenheid op de
liturgie, er wordt flink meegebeden en gezongen.
Bidden geeft steun en moed.
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TEKST
LIESBETH DE MOOR

De Passiespelen in Tegelen:
90 jaar een fenomeen
In 1931 werd voor het eerst
een passiespel opgevoerd in
de Doolhof in Tegelen: het
lijdensverhaal, geschreven door
pastoor Anton van Delft. De
premièredag werd ingezet met een
eucharistieviering, een traditie die
nog steeds in ere wordt gehouden.
Wat is de geschiedenis en
de betekenis van de Tegelse
Passiespelen?
Met wie kunnen we dat
beter bespreken dan met
traditiedeskundige Ineke
Strouken, jarenlang directeur
en gezicht van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur. Ze
groeide op in Tegelen en maakte
als klein meisje al kennis met de
spelen. Voor haar was het een van
de hoogtepunten uit haar jeugd.
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‘Al heel jong ging ik mee’, vertelt ze.
‘Ik ben ongeveer geboren achter het
Openluchttheater waar de spelen
plaats vinden.’ Vanuit het raam bij
haar grootouders kon ze het decor
zien en de stemmen horen. Van
stoere mannen die alles opbouwden
tot de bezoekers, vol verwachting
op weg naar de voorstelling. ‘In
dat park, de Doolhof, speelde ik als
kind: wij woonden er vlakbij in de
Doolhofstraat.’ Zes of zeven keer
heeft ze de Tegelse Passiespelen
meegemaakt maar het meest
indrukwekkend vond ze misschien
wel de spelen in 2010, voor de laatste
keer samen met haar ouders.
Lange zit
‘We zaten vroeger tijdens de
voorstelling altijd op houten banken
op een tribune in park de Doolhof.
Daarom namen we onze kussentjes
mee en hadden we limonade bij ons.
Het was ook een lange zit van zeker
drie uur! We waren er als gezin altijd
vroeg bij. Er stonden kraampjes, daar
kochten we Limburgse appelstroop.

Het geheel deed denken aan een
ouderwets soort Openluchtmuseum.
Per editie waren er meerdere
voorstellingen, dus de spelen
duurden dagen.
Verdere geschiedenis
In 1955 werd het record van 160.000
bezoekers behaald. Door de
ontwikkelingen in de kerk liep dat
aantal langzaam maar zeker terug tot
in 1971; het dieptepunt met 15.000
bezoekers werd bereikt. Er werd
getwijfeld of het nog zin had om
door te gaan met de spelen. Vanaf
1973 is de tekst regelmatig sterk
aangepast aan de tijd, sindsdien is
het weer gestaag bergop gegaan.
Was het aanvankelijk de bedoeling
om het spel met een regelmaat
van vijf jaar op te voeren, in de
beginperiode werd hier nauwelijks
de hand aan gehouden. Vanaf 1975
vonden de Passiespelen om de vijf
jaar plaats, tot 2020. Toen stuurde het
coronavirus alles in de war en konden
ze voor het eerst niet doorgaan. De
herkansing was in september 2021.

Lijdensverhaal
Ineke is enthousiast over het
lijdensverhaal en de hele aanloop
naar Pasen: ‘Dat blijft prachtig. Het
gaat over het lijden van Jezus en het
nieuwe begin: Pasen. Jezus is voor
velen een hedendaagse held die
zichzelf opzijzet voor het algemeen
belang of ideaal. Vergelijk dat met
soldaten die naar Afghanistan gingen
of wat je nu ziet gebeueren Oekraïne.
Of denk aan mensen die durven in
te grijpen bij geweld op straat. Ik zou
dat zelf nooit zo kunnen… de kracht
is dat het verhaal in de loop van de
jaren steeds is herschreven. Vanaf het
eerste oorlogsjaar 1940 is de tekst
van priester-dichter Jacques Schreurs
gebruikt. Later in 2005 en 2010 waren
er teksten van Wiel Kusters en voor
de Passiespelen van 2015 schreef
de Vlaamse dichter-schrijver Patrick
Lateur.’
Hem achterna
In 2020 (21) viel de eer te beurt
aan schrijversduo Ineke ter Heege
en Jan-Jaap Jansen. Midden in de
coronapandemie. Zij beten zich
gedurende twee jaar erin vast en
schreven hun passieverhaal, met
als centraal thema ‘Hem achterna’,
Jezus heeft onze zonden vergeven.
Daarmee denken wij niet dat we
zelf niets meer hoeven doen, omdat
Hij alles al voor ons heeft gedaan’,
aldus Ter Heege in het Katholiek
Nieuwsblad. ‘Zijn woorden moeten
we, ook vandaag de dag nog, actief
naleven. Je moet het zelf doen. ’De
kloof tussen arm en rijk, hebzucht,
de vluchtelingenproblematiek:
het blijken thema’s van alle tijden.
‘Laat de kinderen tot mij komen’,
zegt Jezus. Wat als die kinderen
recalcitrante hangjongeren zijn die
zijn woorden afdoen als onzin of
flauwekul? Dan nog laat hij ze tot zich
komen.’
Er is duidelijk geprobeerd om met
‘Hem achterna’ ook een jonger
publiek aan te spreken, vindt de
krant. Ondanks alle tegenslag -naast
corona ook de overstromingen in
Limburg waardoor er een weekend

niet gespeeld kon worden- stond de
voorstelling als een huis.’
Katholieke traditie
Duidelijk is volgens Strouken dat
vrouwen een veel grotere rol kregen
in alles. ‘Het is daarmee ook een
hedendaags verhaal geworden,
dat past in de tijd waarin het wordt
opgevoerd. Elke regisseur maakt
er iets nieuws van en probeert aan
te sluiten bij de actualiteit. In die
zin kun je het vergelijken met het
tv-spektakel The Passion. Sinds dat
opgevoerd wordt hoef ik trouwens
het feest van Pasen niet meer uit te

leggen. Dat maakt veel uit. Een aantal
jaren geleden kreeg ik vaak vragen
over de geboorte van Christus en wat
Pasen eigenlijk is.
De Tegelse Spelen zijn veel ouder
dan The Passion en zijn ontstaan van
onderop, vanuit de mensen zelf. Wij
kenden thuis de mensen die er al hun
tijd in staken. Er waren vrienden en
bekenden bij. The Passion is in mijn
ogen vooral een mediaspektakel,
van bovenaf bedacht. Overeenkomst
met The Passion is dat ook De
Passiespelen in Tegelen van oudsher
de functie hebben om aan een breed
publiek uit te leggen wat ▸

Zebra Fotostudio's Venlo l Peter de Ronde
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dat lijdensverhaal is. De spelen
zijn ontstaan in de tijd van het
‘Rijke Roomsche leven’. Een verhaal
beeldend te vertellen hoorde daarbij.
Vergelijkbaar met het kerstspel, of
Sint Joris en de draak.’
Tegelen
Voor het dorp hebben de spelen
een bijzondere betekenis. Nu
nog zijn 300 vrijwilligers dag en
nacht in touw. Volgens Strouken
is ook het niveau steeds hoger en
professioneler geworden. ‘Artistiek
is het steeds meer gegroeid. Het
hele voorafgaande jaar staat in het
teken van de spelen. Denk aan de
acteurs, de kleding, het repeteren,
het decor, de publiciteit, het is een
grote logistieke operatie, en iedereen
kent wel iemand die meewerkt. Het
draagt daardoor enorm bij aan de
gemeenschapszin, de cohesie.
In 2014 heb ik de Passiespelen op
de Nationale Inventaris Immaterieel
Erfgoed geplaatst. Dé uitdaging is
-zeker ook na de coronaperiode- om
jongeren en kinderen te betrekken.
Anders bloedt de traditie dood.’
De traditie gaat door: educatie
In het dagelijks leven staat Jezus,
gespeeld door Marcel Claessen, voor
de klas. Deze dubbele rol motiveerde
hem om de gedachte achter de
Passiespelen en de traditie over te
dragen aan basisschoolleerlingen
uit de regio. Samen met anderen
ontwikkelde hij lessen over het
Passieverhaal, theater en wat
verbinding en verdraagzaamheid
voor hen betekent. Hoe gaan
we met elkaar om? Begrijpen we
elkaar wel? Tonen we respect naar
andere mensen? Daarnaast werken
kinderen samen aan een groot
keramiekproject, waaraan ze letterlijk
hun eigen steen bijdragen.
Passiespelen Tegelen Eerste
Paasdag, zondag 17 april, 20.20 uur bij
de NTR op NPO 2: Het kruis van Tegelen,
een Teledoc van regisseur Hans Heijnen
over de eigentijdse dilemma's van
deelnemers aan de Passiespelen in
Tegelen.
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PASSIESPELEN 2021: ‘HEM ACHTERNA’
(bron: website)

De tekstschrijvers van de 21e editie, Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege,
hebben een nieuw actueler Passiespel geschreven. Met meer noodzaak
dan ooit. Het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus blijft
gehandhaafd, maar er worden andere, hedendaagse accenten in gelegd.
Zo wordt de veroordeling tot de kruisdood door de hogepriesters heftig
bekritiseerd door Jozef van Arimathea; is Jezus eerder een rebel dan een
Heiland; speelt Judas een rol van verwarde redder van de Messias en zijn
de vrouwen rondom Jezus -onder wie zijn moeder Maria en zijn goede
vriendin Maria Magdalena- veel belangrijker en krachtiger geworden.
‘Hem achterna’ vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie
in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en
verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een
oprecht geloof in een betere wereld.’

Zebra Fotostudio's Venlo l Peter de Ronde

Samenleving
DOOR
ROB VAN DER ZWAN

Déjà vu
Rob van der Zwan kreeg een déjà-vu. Dat overviel hem bij de
reactie van de bisschoppenconferentie op de uitkomsten van
het onderzoek dat Trouw liet doen naar de staat van de roomskatholieke kerk in Nederland.
Diepe kloof
Er gaapt een diepe kloof tussen de
katholieken en de leiding van hun kerk.
Driekwart van de actieve katholieken
is voorstander van vrouwen in het
priesterambt en vóór het kerkelijk
homohuwelijk. De bisschoppen
zouden meer met hun tijd moeten
meegaan. Het zijn de uitkomsten van
het onderzoek dat Trouw onlangs liet
uitvoeren onder de katholieken van ons
land. Journalisten Stijn Fens en Maaike
van Houten peilden de Nederlandse
bisschoppenconferentie bij monde van
bisschop De Korte en bisschop Van den
Hende.
Herders als hoeders
Die kloof is een probleem, erkennen de
bisschoppen, de overbrugging daarvan
een weg vol theologische voetangels
en beleidsmatige klemmen. Bisschop
De Korte: "Wij zijn natuurlijk ook de
hoeders van de traditie. Er worden nu
in onze westerse samenleving keuzes
rond de seksuele ethiek gemaakt, die
afwijken van de katholieke visie op
huwelijk en seksualiteit…” Van den
Hende ziet ruimte voor verandering: "De
celibaatsverplichting is een regel die
niet zo zwaar weegt in het geloofsgoed
als het feit dat vrouwen in onze kerk niet
tot priester kunnen worden gewijd."
“De tijdgeest moet niet de waan van
dag zijn”, aldus De Korte. “De tijdgeest
kan ook zijn: zegt de Heilige Geest in
de huidige cultuur iets tot ons wat wij
als christenen serieus moeten nemen?”
Trouw: "Gelijke behandeling van man
en vrouw is toch geen waan van de
dag?”
De Korte: “Wij zeggen natuurlijk dat
vrouwen en mannen gelijkwaardig
zijn en dat de waardigheid van
homoseksuelen moet worden
beschermd”.
Geen vrouw, geen kerk
Beide bisschoppen begrijpen de

frustratie van betrokken ambitieuze
katholieke vrouwen. Zij hebben beiden
samen met vrouwen gestudeerd. Van
den Hende: “Vrouwen kunnen op heel
verschillende manieren werkzaam
zijn in de kerk en dat gebeurt ook
veel. Het is duidelijk dat zonder de
grote deelname van vrouwen aan het
kerkelijk leven de kerk er helemaal niet
zou zijn.”
“Waarom pleit u niet voor de
priesterwijding van vrouwen en de
zegen voor homoparen? (…) Niemand
houdt u tegen dat nu in deze krant
te doen”, proberen de journalisten
nog. In gesprek blijven, is het motto.
Meer zit er niet in. Theologisch
verandermanagement moet van elders
komen. Van den Hende: “Johannes
Paulus II heeft de mogelijkheid voor
vrouwen om tot priester gewijd te
worden in 1994 min of meer definitief
uitgesloten (…) Daar houden we aan
vast.”
Rinkelend glas en instortingsgevaar
“De afbrokkeling van de traditionele
kerken gaat zich aan de basis scherper
aftekenen. Parochies en gemeentes
krijgen het steeds moeilijker hun zaakjes
rond te krijgen. Het onderhoud van de
gebouwen drukt nog zwaarder op de
begroting, de aanwas blijft nagenoeg uit
en visieverschillen doen de rest. “
Dit zijn de beginzinnen van mijn
Roerombijdrage ‘Rinkelend glas en
instortingsgevaar ‘uit 2003 (!) en
de opmaat tot de aangekondigde
zelfherhaling waarvan de woorden nog
goed passen bij de situatie - déjà-vu een kleine twintig jaar later.
Kerkelijke beleidsmakers zien de kerk
als een sacrale ‘tegen-samenleving’
waarin men zich kan terugtrekken
met nauw omschreven regels. Niet
alles wat zich als nieuw aandient is een
verworvenheid, uiteraard. Niettemin
zijn er denkbeelden, beproefd door
verscheidene opvolgende generaties

BRYCE CANYON
foto Raymond Lehman, Pixabay

die waardevol en betekenisvol zijn
gebleken en die we onze kinderen op
weg naar de toekomst graag meegeven.
Zoals onze mensvisie: ieder mens
is autonoom en in zich waardevol;
man of vrouw. De christelijke traditie
is mede-erflater van deze opvatting.
Des te pijnlijker is het dat het officiële
beleid van de rooms-katholieke
kerk bij de beroepsuitoefening een
ongelijkheid tussen man en vrouw
in stand houdt. Neemt niet weg dat
de gelijkwaardigheid van mannen
en vrouwen zoveel aan morele
zwaartekracht heeft gewonnen
dat geen enkele behoudende wind
daar nog vat op kan krijgen. Veel
katholieken zullen de betrokkenheid
bij hun kerk niet laten afhangen van
enkele strijdpunten, maar zij zullen
niet terugkomen op de emancipatoire
waarden die ze delen met andere
burgers.
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Synode
DOOR
PETER NISSEN

Een oefening in luisteren
Jaren 90: dialoog
In 1994 maakte ik deel uit van
de Commissie Dialoog, ingesteld
door de Nederlandse bisschoppen.
Die had de opdracht om de
toen vastgelopen dialoog in de
volle breedte van de katholieke
kerkprovincie vlot te trekken.
Confrontatie en polarisatie moesten
plaats maken voor toenadering en
dialoog. Naar elkaar luisteren was
de kernboodschap. Mijd elkaar niet,
maar zoek elkaar op. Een van de
aanbevelingen van de commissie
was dat de bisschoppen de jaarlijkse
manifestatie van de Acht Mei
Beweging* niet zouden ontlopen,
maar ernaartoe zouden gaan om het
gesprek aan te gaan. Dat is bij mijn
weten één keer gebeurd: in 1995
waren de bisschoppen Van Luyn en
Muskens aanwezig bij de toogdag
van de Acht Mei Beweging.
We zijn bijna dertig jaar verder. Het
kerkelijk speelveld is veranderd. De
Acht Mei Beweging bestaat niet meer;
zij heeft zichzelf in 2003 opgeheven.
Van de bisschoppen van die tijd is er
geen meer in functie en de meeste
zijn overleden. Ik vrees dat de
huidige leden van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie geen weet
meer hebben van de aanbevelingen
in het eindrapport van de Commissie
Dialoog. Ik weet ook niet of de meesten
van hen er veel affiniteit mee hebben.
Dat was ook toen al niet het geval. Ik
herinner mij dat de aartsbisschop een
studiedag over dialoog afsloot met de
gedachte: ‘Ach, het zijn toch alleen de
ootmoedigen die naar ons luisteren.’ De
moed zonk de leden van de commissie
wel even in de schoenen.
Franciscus: ‘Hoor met het oor van het
hart’
Luisteren naar elkaar is tweerichtingsverkeer. Eeuwenlang was in de
rooms-katholieke kerk het adagium:
de gelovigen moeten luisteren naar
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hun leiders, de bisschoppen. Het
omgekeerde kwam niet in de hoofden
van de vorige generaties bisschoppen
op. Het was de tijd van de stoere paus
Johannes Paulus II, een tijd van krachtig
top-downleiderschap. Die tijd is voorbij.
Er is nu een paus die het belangrijk
vindt om de hele kerkgemeenschap
te betrekken bij het gesprek over
de toekomst van de kerk. Daartoe
heeft hij een synodaal proces in gang
gezet: een brede consultatie van de
gelovigen ter voorbereiding op een
bisschoppensynode over synodaliteit,
een proces van gezamenlijke
besluitvorming in de kerk, in het najaar
van 2023.
Bij herhaling heeft paus Franciscus het
belang van luisteren onder woorden
gebracht. Recent deed hij dat nog in
zijn boodschap bij gelegenheid van de
kerkelijke Wereldcommunicatiedag,
dit jaar op 29 mei. ‘Hoor met het oor
van het hart,’ zo luidt de titel van zijn
boodschap. Hij ijkt daarin de mooie
term van ‘het apostolaat van het oor’.
Er moet een einde komen, aldus de
paus, aan de monoloog in kerk en
samenleving, want als wij elkaar niet
meer willen horen, kunnen wij ook de
stem van God niet meer verstaan. Het
synodaal proces ziet paus Franciscus
dan ook als één grote oefening in
luisteren naar elkaar, om uiteindelijk
zo te kunnen luisteren naar de Geest
van God. Die Geest spreekt niet
alleen via het leergezag. Zij spreekt
ook via de geloofszin van de brede
geloofsgemeenschap. Dat is geen
nieuwerwetse theologie; die gedachte
is al eeuwenoud. Alleen werd er in de
praktijk niet zoveel mee gedaan. Als
het aan paus Franciscus ligt, gaat dat
veranderen. De spannende vraag is of
de Nederlandse bisschoppen daar ook
allemaal in willen meegaan.
Dat dit hier in Nederland nodig is,
blijkt uit twee recente onderzoeken in
opdracht van Trouw en het Nederlands

Dagblad naar de opvattingen
onder Nederlandse katholieken.
De conclusies uit de onderzoeken
zijn nagenoeg gelijk. Een daarvan
trok nogal de aandacht in de media:
katholieke jongeren zijn in het
algemeen strikter in de leer dan hun
oudere geloofsgenoten. Zo gelooft
een groter deel van hen in de hel dan
onder de ouderen. Echt nieuws is dit
niet. Het kwam ook al naar voren in
het rapport Christenen in Nederland.
Kerkelijke deelname en christelijke
gelovigheid van het Sociaal en Cultureel
Planbureau uit 2018, geschreven
door Joep de Hart samen met Pepijn
van Houwelingen -tegenwoordig
spraakmakend kamerlid voor de partij
van Thierry Baudet-. Dat fenomeen
doet zich aantoonbaar voor sinds
2008 en geldt in gelijke mate voor
protestantse en katholieke jongeren.
Er zijn allerlei verklaringen voor.
Vrijzinnig denkenden verlaten eerder
de kerk, zodat de harde kern overblijft.
In een kerkvijandige omgeving zetten
jongeren de hakken in het zand: ze
hebben behoefte aan houvast en dus
aan zekerheden en regels. Maar een
steekhoudende verklaring is er door
gebrek aan onderzoek niet.
Maar dan nog: de striktere gelovigen
vormen onder de jongeren toch
nog maar ongeveer een derde. Twee
derde van de jongeren denkt net als
het overgrote deel van de ouderen
vooruitstrevender over het geloof
dan de kerkelijke leiding doet. Van
de kerkbetrokken katholieken vindt
slechts 14% dat de kerk voldoende
meegaat met haar tijd. ‘Katholieken
willen dat hun kerk verandert en met
de tijd meegaat,’ zo kopte het dagblad
Trouw op 27 januari, en dat lijkt me
een adequate samenvatting van de
onderzoeken van beide kranten. De
gewenste veranderingen hebben
betrekking op ethische kwesties
(abortus en euthanasie), op het
verplichte celibaat, op de toelating van

Bijeenkomst 8 meibeweging in IJsselhal in Zwolle
foto Rob Bogaerts / Anefo

vrouwen tot het gewijde ambt en tot de
inzegening van homorelaties.
De geest en de letter
Uit het interview met twee
vertegenwoordigers van de
Nederlandse Bisschoppenconferentie
in beide kranten bleek weinig
bereidheid tot luisteren en
verandering. De antwoorden van
de bisschoppen De Korte en Van
den Hende waren terughoudend,
voorzichtig, en als de ene bisschop
toch een opening in het gesprek
wilde maken, was de andere bisschop
er meteen bij om die opening weer
met een verwijzing naar kerkelijke
regelgeving af te dichten. De wet leek
of lijkt (voor hen) boven het leven te
staan. De interviews getuigden tussen
de regels door van angst. En angst is
het tegenovergestelde van geloof, dat
ten diepste vertrouwen is. De werking
van de Geest lijkt aan de bestaande

kerkelijke regelgeving ondergeschikt
gemaakt te worden. Maar moet God
zich nu houden aan de regels die de
kerk bedacht heeft? Het lijkt mij, met
alle respect, haaks te staan op wat paus
Franciscus beoogt met het synodale
proces: samen luisteren naar wat Gods
Geest ons te zeggen heeft. Het lijkt
mij ook haaks te staan op het door
diezelfde paus bepleite ‘apostolaat
van het oor’. Leg het kerkelijk wetboek
even ter zijde, zou ik zeggen, evenals
encyclieken, apostolische exhortaties
en wat dies meer zij, en open je hart
voor het spreken van de Geest. En
dat spreken kan uit de mond van de
geringsten komen. In de Regel van
Benedictus, die grandioze kloosterregel
uit het begin van de zesde eeuw, wordt
gezegd dat de abt in het beraad van de
monniken juist naar de jongere moet
luisteren, ‘omdat de Heer vaak aan een
jongere openbaart wat het beste is’
(hoofdstuk 3,3).

Toekomst
De toekomst van de kerk vraagt dat
wij leren om respectvol naar elkaar
te luisteren: de ‘gewone gelovigen’
naar wat de traditie en de kerkelijke
leiding hen aanreiken, maar (zeker)
ook omgekeerd: de bisschoppen en
andere kerkelijke leiders naar wat de
Geest in de harten van de gelovigen
zegt. Zo kunnen wij samen luisteren
naar de Geest, die, zoals het Romeinse
voorbereidingsdocument voor het
synodale proces - met een verwijzing
naar het Johannesevangelie (Joh. 3,8)zegt, ‘waait waarheen hij wil; je hoort
zijn geluid, maar je weet niet waar
hij vandaan komt en waar hij heen
gaat’ (uit het gesprek van Jezus met
Nikodemus). Die Geest laat zich dus niet
de route voorschrijven door het kerkelijk
wetboek of andere regelgeving. Zij kan
voor grote verrassingen zorgen. Een
gelovig hart is bereid zich daarvoor
open te stellen. Het wordt mooi
verwoord in het gebed tot de Geest,
dat mogelijk op Isidorus van Sevilla
teruggaat en dat als openingsgebed
voor alle bijeenkomsten in het kader
van het synodale proces is aangereikt:
‘U die onze raadgever zijt, kom tot ons, sta
ons bij, woon in onze harten. Leer ons wat
we moeten doen, toon ons hoe we samen
op weg kunnen zijn.’
Peter Nissen was hoogleraar
kerkgeschiedenis, spiritualiteitsstudies
en oecumenica aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Hij was acht jaar
remonstrants predikant, maar is dit jaar
teruggekeerd naar de
rooms-katholieke kerk.

* De Acht Meibeweging was
een platform van organisaties
van Nederlandse katholieken,
in 1985 opgericht uit onvrede
met de volgens hen regerende
behoudende stroming in de
Nederlandse Katholieke Kerk
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Naar heil & genezing
DOOR
LAURENCE HETTINGA

Bericht uit het verpleeghuis

FAMILIEGEHEIM
Mevrouw Abbee die op mijn
verpleeghuisafdeling komt wonen,
is weduwe. Haar man was huisarts
met een praktijk aan huis. Samen
hebben ze tien kinderen gekregen
die zij heeft grootgebracht, terwijl ze
daarnaast de telefoon van de praktijk
opnam en de patiënten binnenliet.
Een leven van dienstbaarheid. Op
de dag van opname, als ik me aan
haar kom voorstellen, feliciteert
ze mij met mijn mooie opleiding.
Ze vindt dat ik als arts iets bereikt
heb. In die ontmoeting zie ik een
charmante maar wat formele dame,
die gul complimenteert. Tijdens
haar verblijf laat ze geen opvallend
gedrag zien: stil, vanuit een hoek van
de gemeenschappelijke woonkamer,
observeert ze alles wat er gebeurt,
zonder deel te nemen aan de
gesprekken of activiteiten, zonder
vriendschap op te zoeken. Tegen
de tijd dat ze achteruitgaat en dat
het sterven zich aankondigt, roep ik
haar kinderen bij elkaar om rond de
tafel te zitten. Haar oudste dochter
en drie zonen komen het gezin
vertegenwoordigen. We bespreken
uitgebreid wat er te verwachten valt:
het afnemen van eten en drinken, de
bedlegerigheid, opties om eventuele
pijn, angst, onrust en kortademigheid
te bestrijden. Wel of niet waken en
het inlichten van mensen van wie zij
afscheid zou willen nemen en het wel
of niet geven van het sacrament der
zieken…
Op het moment dat het gesprek ten
einde komt en wij afscheid van elkaar
nemen, komt de jongste zoon met
de bijzondere vraag: ‘Hoe kijkt u naar
mijn moeder, niet door uw medische
maar door uw mensenbril?’ Het is
voor het eerst in mijn loopbaan dat
mij zo’n vraag gesteld wordt
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en terwijl ik me bewust ben van
mijn verbazing, geef ik zonder na
te denken het antwoord: ‘Ik zie een
vrouw die zich in haar ivoren toren
heeft opgesloten en die een groot
geheim bij zich draagt.’ Er valt een
stilte: die ivoren toren herkennen
ze allemaal. Ze hebben aan haar
geen warme moeder gehad. Alles
was altijd prima geregeld, maar
persoonlijke aandacht, een knuffel,
een belangstellend gesprek hebben
ze niet gekend.
Maar een geheim, nee, dat kunnen
ze niet beamen. Totdat de oudste
dochter het woord neemt: ‘Moeder
heeft mij één keer toevertrouwd, dat
ze door opa herhaaldelijk verkracht
is en dat hij haar bedreigd heeft met
de dood als ze iets zou vertellen.’ De
dochter heeft het vermoeden dat ook
kleindochters misbruikt zijn, inclusief
haar zussen. Het grote verdriet was,
dat moeder zich niet bij machte had
gevoeld om hen te beschermen.
Het familiegeheim ligt op tafel. Een
verpletterende stilte volgt hierop. Het
verhaal is te groot om te bevatten.
Als mevrouw drie dagen later rustig
overlijdt, zijn we niet teruggekomen
op het onderwerp.

Bij het afrondend gesprek, zes weken
later, zie ik de jongste zoon terug
als afgevaardigde van zijn broers
en zussen. Hij vraagt mij of ik zijn
moeder voor haar sterven ingelicht
heb, over het gesprek dat we samen
gevoerd hadden. ‘Nee, maar wat
maakt dat u mij die vraag nu stelt?’
‘Zij heeft zo mooi afscheid van ons
allemaal genomen. Mij heeft ze
verteld dat ik een goede jongen
was en heeft me bedankt voor mijn
goede zorgen voor haar. Het was
voor het eerst dat ze iets persoonlijks
en liefs tegen mij zei. ‘Het heeft me
ontroerd en alles goedgemaakt.’
‘Misschien, dat u, nu u ingewijd bent
in haar geheim, nu meer begrip en
compassie voor haar voelt, iets wat
juist mensen die erg verzwakt zijn, zo
haarscherp aanvoelen.’
Ook wist hij me te vertellen
dat er inmiddels een neven- en
nichtenreünie georganiseerd was
met ‘opa’ als thema van de dag:
het was een héél bijzondere dag
geworden! Hij wilde mij hiervoor
bedanken… maar híj was diegene
die de bijzondere vraag had gesteld
waardoor uit mijn onderbewuste
een antwoord getoverd was dat
naar deze onthulling had geleid. Een
wonder!

Religieus

ERF-GOED

TEKST
AD WAGEMAKERS

Wijn in de Sint Martinuskerk
in Herwen

De neogotische Martinuskerk is een
van de laatste ontwerpen van de
Utrechtse architect Alfred Tepe en
is gebouwd in 1904-05. Het is een
Hallekerk als Westfaals-gotische
ruimtevorm gecombineerd met de
Neder-rijnse baksteen gotiek.
De Martinuskerk kreeg de status van
Rijksmonument en is een typisch
voorbeeld begin twintigste- eeuwse
parochiekerken zoals we veel zien
in Nederland. Met haar omvang en
het silhouet is de kerk daarmee van
architectuurhistorische waarde en
een landmark voor het dorp Herwen
midden in het rivierenlandschap.

De kerk is onlangs verkocht aan
de familie Van den Beld, die in
Frankrijk een wijngaard runt. De
familie wil de kerk gaan gebruiken
als wijnopslag. Tijdens een
kennismakingsbijeenkomst met de
bewoners van Herwen en Aerdt zijn
de plannen uiteengezet: de kerk
blijft zoveel mogelijk intact, al zat
het bankenplan worden aangepast
en wordt er een ingang gemaakt
om heftrucks met wijn toe te
laten. Onder de toren wordt een
Mariakapel gerealiseerd.
Bij mijn bezoek aan de kerk werd
ik hartelijk ontvangen door enkele
betrokken parochianen die trots
lieten zien wat de betekenis is van
“een kerk in het hart van het dorp”.

foto Pa3ems | reliwiki.nl
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Tekst Liesbeth de Moor
Foto eigen foto

KRACHT!
Van:

Mathieu Peeters (43) en
Magdalena Peeters (31)
uit TILBURG.

Wat:

hebben geld ingezameld
en EHBO materiaal naar
Kiev gebracht.

In het dagelijks leven zijn ze
softwareontwikkelaar en juriste
en de trotse ouders van een jong
dochtertje: Mia. En ze zitten veel
op kantoor. Maar de afgelopen tijd
even wat minder.
Magdalena heeft vrienden in
Oekraïne, al te veel daarover zeggen
willen beiden niet. Volgens Mathieu
hebben ze daar enorme behoefte
aan speciaal EHBO-materiaal voor
zwaargewonden. Zogenoemde ‘Cat
Tourniquets,’ speciaal voor heftige
verwondingen zoals na een explosie
of zoals nu in oorlogstijd, het zijn
noodverbanden om een ledemaat af
te binden en het bloeden te stoppen.
Mathieu: ‘onze vrienden in Oekraïne
zijn bezig met eerstehulpvoorraden.
Wij zijn gaan zoeken naar wat er
beschikbaar was we hebben in
minder dan twaalf uur 3000 euro
opgehaald, via familie, vrienden
en bekenden. Wij hebben een
rekeningnummer geopend en zijn
als een gek gaan bellen door heel
Nederland om te zien wat er nog aan
voorraad was in Nederland. Familie,
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vrienden, iedereen deed mee.
Twee ladingen hebben we via de
Grieks Katholieke kerk in Nederland
naar Oost Polen kunnen sturen,
naar bekenden van de vrienden.
Intussen is alles naar Lviv gebracht
en doorgestuurd naar Kiev. Er is
in Nederland momenteel ook een
tekort maar de leveranciers waren
zeer behulpzaam en zijn druk bezig
ons te bevoorraden.
Naar Lviv is het transport nog redelijk
goed te doen, het is daar -op dit
moment-nog redelijk veilig. Pastor
Mykola van de Oekraïens Grieks
katholieke kerk -zie artikel eldersheeft onze voorraad meegenomen
naar Antwerpen via en ja het is
inderdaad spannend of de tweede
lading aankomt. We zitten nu ietsje
minder in spanning, we hebben
tenminste iets kunnen doen. Nu
kunnen we ook weer bezig zijn met
ons normale werk.
Voor meer informatie:
mathieu@mathieupeeters.nl

'Cat Tourniquets'

DOOR
JAN DE VOLDER

Gekneld tussen Moskou, Rome en Istanbul
Oekraïne is de spirituele bakermat van Rusland. Dat aspect speelt mee in het conflict
tussen beide landen, schrijft de Vlaamse godsdiensthistoricus Jan De Volder.
Russen, Oekraïners en Polen
zijn christelijke volken. Het lijkt
anachronistisch dat christelijke landen
onderling oorlog voeren, maar dat is
niet zo. De Amerikaanse politicoloog
Samuel Huntington deelde het
orthodoxe Rusland 25 jaar geleden
in een andere beschaving in dan de
westerse, die vooral door katholicisme
en protestantisme wordt gekenmerkt.
Over Oekraïne had Huntington
opgemerkt hoe het uitgestrekte gebied
zich op de breuklijn bevond van de
Latijnse en de Byzantijnse wereld, en
dat het op termijn moeilijk zou kunnen
zijn om eenheid te bewaren. In zijn boek
Botsende beschavingen (1996) citeert hij
een Russische generaal: ‘Oekraïne, of
beter Oost-Oekraïne, zal terugkomen in
vijf, tien of vijftien jaar. West-Oekraïne
mag naar de hel lopen!’ Huntingtons
theorie mag dan terecht bekritiseerd
zijn, dit had hij scherp gezien.
Voor Rusland is Oekraïne niet
zomaar een buurland dat het in zijn
invloedssfeer wil houden: het is zijn
spirituele bakermat. Toen grootvorst
Vladimir zich in 988 liet dopen,
gebeurde dat in de rivier Dnjepr in Kiev.
Het magistrale Lavraklooster in die
stad, een van de grote heiligdommen
van de Russische orthodoxie, bewaart
de herinnering aan die historische
gebeurtenis. Rusland trad vrij laat toe
tot de verzameling van christelijke
volkeren: pas na bijna een millennium
christelijke geschiedenis. Maar de
band tussen het christendom – in zijn
Byzantijnse, orthodoxe variant -en de
politieke macht is er nog steeds hecht.
Derde Rome
Toen in 1453 Constantinopel – de
Byzantijnse hoofdstad bij uitstek en het
‘Tweede Rome’ – door de islamitische
Ottomanen werd ingenomen, ging
Moskou zichzelf meer en meer zien als
het ‘Derde Rome’ en de hoeder van de

Byzantijnse traditie. Dat tekende zijn
historische vijandschappen: die met de
Ottomaanse, vandaag Turkse, moslims
in het Zwarte Zeegebied, die met de
Latijnse wereld onder de paus van
Rome, en vooral die met het Slavische,
maar katholieke Polen.
Het patriarchaat van Moskou heeft
nog steeds veel invloed in Oekraïne.
Een derde van alle Russisch-orthodoxe
parochies bevindt zich op Oekraïens
grondgebied. Een belangrijk deel van
de Oekraïense bevolking bidt in de
zondagsdienst in verbondenheid met
Kirill, de patriarch van Moskou. Vooral
in het Russischsprekende oosten, maar
ook elders in het land. Dat illustreert hoe
innig de band is tussen Moskou en Kiev.
Voor Rusland is Oekraïne niet
zomaar een buurland dat het in zijn
invloedssfeer wil houden.
Maar het kerkelijke plaatje van Oekraïne
is complex. Decennialang bestonden er
ook twee orthodoxe kerken die zichzelf
van Moskou hadden afgekeerd die
kerkelijke zelfstandigheid claimden.
Lange tijd werden ze niet erkend en
leidden ze een marginaal bestaan.
Maar in 2019 besloot de patriarch
van Constantinopel, Bartholomeus,
die kerkelijke zelfstandigheid toch
te erkennen. Daardoor vielen die
orthodoxe kerken officieel onder
Constantinopel (Istanbul). In hun
zondagsliturgie bidden zij in eenheid
met patriarch Bartholomeus. Het
patriarchaat van Moskou nam die
beslissing van Constantinopel kwalijk:
het vermoedde er een CIA-interventie
achter en verbrak prompt zijn banden
met Constantinopel. Die breuk binnen
de orthodoxie is nog steeds niet
gelijmd.
Bekering-ijver
Dan is er nog de katholieke wereld van
Oekraïne, vooral in het westelijke deel
van het land, in en rond Lviv. Er zijn de
traditionele rooms-katholieken, vooral

Polen.
Bovenal heb je de Grieks-katholieken:
dat zijn christenen die de Byzantijnse
ritus volgen, maar zich sinds 1596 onder
druk van de katholieke Habsburgers,
onder Rome schaarden. De rivaliteit
tussen deze ‘uniaten’ en Russischorthodoxen, die er niet zonder reden
een agressieve Romeinse bekeringsijver
in zagen, is tot vandaag sterk. De
Grieks-katholieke kerk telt ongeveer
vier miljoen gelovigen en vormt de
kern van het Oekraïense, anti-Russische,
nationalisme.
Paus Franciscus
Paus Franciscus heeft het uitgesproken
nationalisme nooit ondersteund,
tot onbegrip van menig Oekraïense
katholiek. Meermaals heeft hij de
Russisch-orthodoxen de hand gereikt,
en hij was de eerste paus die erin
slaagde een patriarch van Moskou te
ontmoeten. Die ontmoeting tussen
hem en Kirill vond plaats in 2016 op
Cuba, een tweede ontmoeting zou in
de maak zijn. Of dat kan helpen om op
korte termijn wapengeweld in Oekraïne
te voorkomen, is de vraag. Maar op
middellange termijn kan een verdere
oecumenische toenadering tussen
Rome, Istanbul en Moskou de vrede
en de eenheid alleen maar ten goede
komen.

Jan De Volder is verbonden aan de
KU in Leuven.

Naschrift: Dit artikel verscheen op 23-02 in
de Standaard, dus vlak voor de oorlog
uitbrak.
De Russisch-gezinde orthodoxe kerk in
Oekraïne heeft besloten dat patriarch
Kirill niet meer mag worden genoemd in
kerkdiensten. Dat druist in tegen de traditie.
Theologe Regina Elsner in Trouw 07-03:
“Dat zijn naam niet meer valt in de liturgie
van de Oekraïense kerk, betekent veel. Ze
beschouwen Moskou dus niet meer als hun
moederkerk. Ik acht het waarschijnlijk dat
het komt tot een echte breuk met Moskou.”
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FOTO EN KEUZE
AD WAGEMAKERS

Troost onderweg
In het Zuid-Limburgse dorpje Wahlwiller vinden we
de 14 staties van kunstenaar Aad de Haas (1920-1972).
De Nazi’s namen zijn werk beslag en hij dook onder
na gevangenschap. De eigenzinnige en diepgelovige
kunstenaar kreeg in 1946 van de pastoor de opdracht om
een kruiswegstatie te schilderen. Er brak grote onrust uit
over de ‘dierlijke figuren’ en de ‘wazige afbeeldingen’, de
kruisweg werd verwijderd. Pas in 1981 keerden zijn staties
terug en werd De Haas postuum in ere hersteld.

6e statie

Veronica droogt het gezicht van Jezus
met een doek tijdens zijn lijdensweg.

Er zit toch een scheur
in het keiharde systeem dat
Jezus als misdadiger wegwerkt.
Een vleug menselijkheid.
Het voelt aan als protest ook.
Psalm(100) Lloyd Haft

16

WWW.DEROEROM.NL

DOOR
WIM WEREN

Gedachten over dood en verrijzen
Met de lente in de lucht en Pasen in zicht ga ik op zoek naar gedachten over doodgaan en
verrijzen. Ik vind ze bij de ervaringen die we bijna allemaal hebben na de dood van iemand die
ons lief is. En ook in de inspirerende verhalen over de blijvende presentie van de gekruisigde en
verrezen Jezus bij zijn volgelingen.

Dezelfde is niet langer dezelfde
‘Als iemand nog maar net dood is,
dan zien mensen de overledene soms
nog voor zich, ze horen zijn stem
nog, ze voelen haar aanwezigheid
nog, hij is er nog zeggen ze dan,
zij ziet ons nog.’ Aldus Marjoleine
de Vos in Afdalingen uit 2017.
Dergelijke ervaringen hebben we
vooral na de plotselinge of veel
te vroege dood van een geliefde.
Graag krijgen we een teken dat de
overledene aan gene zijde van de
dood is opgenomen in het volle licht
en toch nog met ons kan blijven
meeleven. We snakken naar zijn of
haar terugkeer, al is het maar voor
even. We denken de dode te zien in
een nachtelijke droom of als er een
blauwe vlinder in onze buurt blijft
rondfladderen. Er is niets waarnaar
iemand zo wanhopig kan verlangen.
Of we religieus zijn of seculier,
we hopen haast allemaal op een
weerzien en een hereniging, waar
en wanneer dan ook. Zoals Gerrit
Achterberg het zegt in zijn gedicht
Wederkeer in de bundel Dead end
(1940): ‘Eenmaal zal ik weer bij u zijn;
/ ik doe de deuren naar u open / en
zie dat gij mij hebt verwacht’.
Tegelijk is er ook het besef dat de
overledene niet meer dezelfde is als
tevoren. Zo hoorde ik een meisje
van twintig bij het zien van haar
net gestorven moeder vertwijfeld
uitroepen: ‘Dit is mijn moeder niet
meer!’ Of in de woorden van de
dichteres Marlène Hommers in haar
bundel Lacrimosa uit 2017: ‘Dit dode
lichaam / statig opgebaard / draagt
je naam / je bent het niet.’ Of: ‘Gij zijt
er weer / al zijt gij er niet meer’ (weer
Achterberg in een gedicht, dat ook
Wederkeer heet, uit 1931).

Kruisweg, Ted Felen, statie 16: Uitgebroken
Verschijningsverhalen
Dergelijke ervaringen spelen ook een
rol in verhalen over de verschijningen
van Jezus na zijn dood. Soms geeft
hij zich eventjes via dromen of
visionaire ervaringen te zien aan
zijn volgelingen, maar niet aan zijn
vroegere doodsvijanden. Telkens is
het zo dat hij plotseling verschijnt
en even onverwacht weer uit het
zicht verdwijnt. Hij is hier en tegelijk
niet hier. Hij is aan het opgaan
naar zijn Vader en tegelijk luidt zijn
vertrek zijn nieuwe aanwezigheid
in te midden van zijn volgelingen.
Een constante is verder dat zij hem
niet meteen herkennen als Jezus
zich te zien geeft. Ze denken dat hij
een vreemdeling is of de tuinman.
Het is de verrezen Jezus zelf die hun
verstand en hun ogen opent.
Van onze geliefde doden zeggen we
dat ze voortleven in onze gedachten,
in ons hart, of in hun kinderen en
in de vruchten van hun werk. We
zullen hen nooit vergeten en als
we ons leven weer oppakken dan
liefst zoals zij dat graag zouden zien.
Zo ook blijven christenen Jezus
gedenken. Ze doen dat in vieringen

rond Schrift en Tafel en daar zien ze
hem telkens weer tot leven komen.
Maar hij is ook te vinden te midden
van vluchtelingen of van slachtoffers
van oorlog en ongehoord onrecht.
Zijn liefdevolle manier van leven en
zijn keuze voor het samengaan van
rechtvaardigheid én barmhartigheid
zijn van blijvende betekenis. Wie
hem navolgen houden hem niet
alleen in ere, maar ook in leven. Zij
gaan door met te doen wat hij heeft
voorgedaan.
Pinchas Lapide
Volgens de Joodse auteur Pinchas
Lapide hebben joden en christenen
het opstandingsgeloof met elkaar
gemeen: zij delen met elkaar het
geloof en de hoop dat met de dood
niet alles afgelopen is.
Deze hoop ontspruit aan het
vermoeden dat er een niet te
bevatten laatste werkelijkheid is, die
wij God noemen. Deze hoop houdt
in dat tranen, dood en droefenis
niet het laatste woord hebben.
Dit geloof en deze hoop vergen
veel verbeeldingskracht, maar dat
is wezenlijk voor religie. Zonder
verbeelding kan religie niet floreren.
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UIT THUIS KIJK &
Tips voor uit en thuis

Kijk voor actuele informatie ook op de betreffende sites

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

EINDHOVEN /AMSTERDAM Cappella Amsterdam
zingt Arvo Pärts monumentale koorwerk Kanon
Pokajanen. Het is een diepgelovige vraag om
vergiffenis. Schitterende muziek voor Pasen, in het
Kerkslavisch. ‘Heb medelijden’ en ‘Loof de Heer’ luiden
de refreinen van dit meditatieve werk, geschreven naar
aanleiding van de 750e verjaardag van de Dom van
Keulen. Betoverend is het gloei effect van stemmen die
om elkaar heen zweven. Boektitels als ‘Stil de tijd’ en
‘Melancholie van de onrust’ tonen hoe naadloos teksten
als die van Joke Hermsen bij Pärt kunnen aansluiten. In
Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam op 27 maart
om 20.15 en op 31 maart 20.15 in de Paterskerk in
Eindhoven. https://www.cappellaamsterdam.nl

OSS-HEESCH Bosshaltes: Een eigentijdse
kruisweg.
Bosshaltes biedt een eigentijdse kruisweg,
gebaseerd op de klassieke
kruisweg. Veertien regionale
beeldend kunstenaars en vijf
dichters zijn met bezieling aan
de slag gegaan. Langs een twee
kilometer lange wandelroute
door “landerij van Tosse” tussen
Oss en Heesch zijn de vijftien
“bosshaltes” geplaatst, waarbij
je als wandelaar even kunt
stil staan. Verbeeldingen die
uitnodigen tot bezinning op
onze wereld, het lijden van
deze tijd, maar ook op hetgeen
troost en hoop biedt. Via QRcodes zijn de gedichten te
beluisteren. Alles samen kan
het een inspirerende wandeling
opleveren. Locatie: Landerij van
Tosse. Startpunt: Parkeerplaats
aan de Steltlaan te Oss. De route
is open van 2 maart tot en met
17 april. www.bosshaltes-oss.nl

Mattheuspassion
In maart en april zijn
er overal in Nederland
-voor het eerst-weer tal
van uitvoeringen van
de Mattheus Passion en
in mindere mate van de
Johannes Passion. Kijk op
de verschillende websites
van de Bachvereniging en
The Bach Choir & Orchestra
of the Netherlands, Orkest
van de 18e eeuw en Capella
Amsterdam etc.
Speciale vermelding: de
Mattheus voor kinderen in
Tivoli Vredenburg Utrecht op
18 april. Deze uitvoeringen is
meerdere malen verplaatst.
www.matthauspassion.com/

Hoofd van Jezus gevormd door woorden
foto Ad Wagemakers
foto: Efraa-marlies | commons.wikimedia.org
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LU I S T E R
The Passion 2022
De twaalfde editie van het KRONCRV-programma The Passion vindt
op Witte Donderdag 14 april
plaats in de stad Doetinchem. In
de komende editie doet Sosha
Duysker (oa Klokhuis) verslag van
de live-processie in Doetinchem.
Dit jaar is er speciale aandacht voor
The Passion Rotterdam 2012, foto Wouter Engler, commons.wikimedia.org
jongeren tussen de 18 en 30 jaar.
Het iconische witte kruis wordt door
hen gedragen. Jongeren hebben
door de coronamaatregelen te maken gekregen met
eenzaamheid, somberheid en angst. Sosha spreekt
PODCAST: De ongelooflijke podcast (EO) NPO
met hen hierover tijdens de live-uitzending. Sosha: “De
radio 1
afgelopen twee jaar waren voor iedereen pittig, maar
Eén week oorlog kan net zoveel veranderen als in 50
vooral ook jongeren hebben laten zien hoe veerkrachtig
jaar vredestijd. Ingrijpende veranderingen die ons
ze zijn als het gaat om tegenslagen en teleurstellingen.
anders laten kijken naar onze samenleving, onze
Juist tegen die generatie willen we in deze editie van
waarden én onze religie. Vaste gasten historicus
The Passion ook zeggen: “Alles komt goed!”. Zo zullen we
Beatrice de Graaf en theoloog Stefan Paas kijken
jongeren verspreid door heel Nederland samenbrengen.”
weer met scherpe historische en theologische bril
naar alle duizelingwekkende ontwikkelingen die nu
plaatsvinden. Beatrice duidt in hoeverre de oorlog
van Poetin nu echt een religieuze oorlog is. Is dit zo’n
oorlog waarvan mensen na afloop zullen zeggen:
zie je wel wat voor ellende religie aanricht? En Stefan
pleit voor 'het nieuwe normaal' waarbij we ons
opnieuw moeten leren verhouden tot het kwaad.
Maar hoe doe je dat op een zinvolle manier?
DIEPENVEEN Klooster Nieuw Sion biedt
Rusland heeft een krachtige maar vernietigende
dagelijks getijdengebed en stiltemeditatie
mythe waarmee ze de oorlog in gaan, wat kunnen
Zoek je een moment van overweging om even
wij daar in het Westen tegenover zetten? Meer
los te komen van de hectiek van alledag?
afleveringen ook via Spotify en de NPO radio 1 app
Je bent van harte welkom bij de
getijdengebeden in de Kloosterkerk!
Traditioneel beschouwende kloosters kennen
zeven getijdengebeden per dag.
Nieuw Sion kent momenteel vier
gebedsmomenten per dag, waarvan er drie vrij
toegankelijk zijn.
Het hart van de gebeden op geregelde uren
vormen de honderdvijftig psalmen uit de Bijbel,
die verspreid over de week worden gebeden.
Openstelling getijdengebeden en stille
meditaties. Kijk voor de tijden
www.nieuwsion.nl/events/getijdengebedendagelijks-en-stille-meditaties/

Abdij Sion: Interieur, overzicht kloostergang, rechterzijde. Foto P. van Galen
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BOEKEN
Recensie

DOOR
PETER VAN OVERBRUGGEN

Erasmus, dwarsdenker – Sandra Langereis
Wie begint er aan het schrijven van een nieuwe
biografie over een fenomeen als Erasmus? En
wie nog aan het lezen daarvan? De ondertitel
‘dwarsdenker’ geeft de associatie met de rationele
humanist, die we al menen te kennen. Maar toch.
Als je je niet laat afschrikken door de 800 pagina’s
van het boek, heb je na lezing kennisgemaakt met
een man die zijn eigen kwaliteiten kent, maar ook
kampt met een zwakke gezondheid, bedelt om
geld en een baan. Kortom, een mens van vlees
en bloed. Natuurlijk komen we al lezend in de
bekende woelige periode aan de vooravond van
de reformatie.
In de Lage Landen groeit Erasmus op in
de contreien van de Moderne Devotie. Hij maakt
als student kennis met traditionele (inferieure),
door geestelijken geleide opleidingen. Totdat in
Deventer de seculiere overheden het taalonderwijs
door het lezen van de klassieke auteurs in de
oorspronkelijke teksten stimuleren. Dat wordt de
basis voor het levenswerk van Erasmus.
Dat Erasmus zijn intellectuele gave niet van een vreemde heeft, lezen we in het
relaas over zijn geleerde vader, de priester Gerard. Juist die ‘onwettige’ afkomst als
bastaard zit Erasmus dwars. Het is een belemmering om erkend te worden in zijn
eigen priesterambt. Uiteindelijk lukt het hem om in een persoonlijke pauselijke
bul hiervoor ‘dispensatie’ te krijgen. Dat heeft hem veel vleierijen gekost, wat je
misschien niet zou verwachten van de criticaster die hij ook was. Op dezelfde
manier richt hij veel onderdanige smeekschriften aan mogelijke broodheren om
een kerkelijke erefunctie te krijgen, zodat hij zich, ongestoord door zielzorg of
kloosterlijke taken, kan wijden aan zijn schrijfwerk.
We kennen de scherpe kritiek van Erasmus uit zijn Lof der Zotheid. Hoe serieus
de ondertoon daarvan ook is, humor was voor hem een manier om de boodschap
goed over te brengen. Zo konden vermeende waarheden en onzinnige regels
worden ontmaskerd. De relativerende spot onderscheidde Erasmus van de
rechtlijnige en rücksichtsloze Luther.
Indrukwekkend is de persoonlijke inzet van Erasmus bij zijn drukkers in Parijs en
Bazel om zijn teksten -ook die van het Nieuwe Testament- in de authentieke oertaal
(Grieks) gedrukt te krijgen. Erasmus zuiverde de in de loop der tijden bedorven
vulgaat* teksten. Zijn verbeterde versie werd gretig verslonden door de ‘simpele
bijbellezer van de nieuwe tijd’ en verguisd door de oude theologische garde. Het
ging Erasmus om de boodschap van de woorden: ‘door mensen opgerichte lemen
zuilen om het hemelse gewelf van de blijde boodschap te dragen.’
De erudiete biograaf heeft ons -opnieuw- laten kennismaken met de mens Erasmus,
Europeeër van formaat.
Erasmus, dwarsdenker - Sandra Langereis. De Bezige Bij. 784 blz. € 39,99
* bijbelvertaling in het Latijn.
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Zondagmorgen-over het
missen van God door Willem
Jan Otten
Toen de pandemie kerkgang
onmogelijk maakte, besloot
Willem Jan Otten van het
missen van de mis een deugd
te maken. Hij schreef het boek
waar hij sinds zijn doop in 1999
van heeft gedroomd: een essay
dat week voor week reageert op
het liturgisch jaar, volgens hem
het grootste kunstwerk van de
westerse beschaving.
Zondagmorgen is het verslag
geworden van een persoonlijke,
poëtische ‘tocht naar binnen’,
dwars door alle 52 zondagen
van het jaar. Otten: ‘Elke mis
is de theatrale, aandachtige
voltrekking van steeds dezelfde
onaanvaardbare gebeurtenis
die nooit helemaal te begrijpen
is: het ritueel van de dood
van God, in de vorm van een
moord, te plegen door mensen
die bang en laf zijn, en die om
vergeving zullen vragen bij
diezelfde God.’
Uitgeverij Skandalon 264
bladzijden. € 25,99

Eensgezind achter
de Oekraïne?
Vastenactie 2022
Je land is je leven

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het
teken van het beschermen van
landrechten van inheemse volken.
Hun recht op land raakt aan grote
uitdagingen als voedselzekerheid,
biodiversiteit, milieu en klimaat.
Iedereen, overal ter wereld, een
goed bestaan.
Vastenactie streeft naar een
wereld waarin mensen zelf
werken aan hun waardigheid
én beschikken over de
mogelijkheden daarvoor. Mensen
kunnen voor zichzelf en hun
gezin zorgen en welvaart wordt
rechtvaardig verdeeld binnen
gemeenschappen. Soms is dan
een klein duwtje in de rug nodig.
Ongeacht geloofsovertuiging, hun
etnische achtergrond, hun sekse
of afkomst. Doneer op NL21 INGB
0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie,
Den Haag

Een op de drie mensen is afhankelijk van land
foto Vastenactie

DOOR RENÉ PETERS

Nog niet zo lang geleden was het voor ieder mens zo klaar als een klontje.
Alleen kom je nergens. Om te overleven heb je de ander nodig. Individuele risico’s kunnen alleen collectief het hoofd worden geboden. Dat geldt
voor mensen en voor landen. Een mens heeft een doel en een bestemming. Er voor elkaar zijn brengt letterlijk en figuurlijk de hemel dichterbij.
En ook voor landen geldt: om honger, ellende en oorlog te voorkomen
zullen we moeten samenwerken. En ieder draagt zijn steentje bij. De afgelopen decennia is in dat denken een omslag gekomen. Het werd meer
ieder voor zich en de staat voor ons allen. Het werd voor landen zaak zo
min mogelijk aan de NAVO en EU bij te dragen. Echte oorlog kwam er
toch niet meer. We hadden God en elkaar niet meer nodig.
Samen met mijn vader ging ik naar de wedstrijd PSV tegen Heracles.
Vroeger gingen we regelmatig. De laatste jaren niet. En nu het na corona
eindelijk weer kon, was het bijna weer als vanouds. Genieten van een
mooie pot voetbal. (Uiteraard met winst voor PSV.) En met een frietje
achteraf. In en om het stadion overheersten naast het vertrouwde rood
en wit, de kleuren geel en blauw. De reclameborden langs het veld en op
grote borden in en om het stadion vertoonden een mooie boodschap. ‘No
war.’ De situatie in de Oekraïne is verschrikkelijk. Maar lijkt ook het beste
in mensen boven te brengen, althans op korte termijn. De hoeveelheid
hulpgoederen en de wil tot helpen is ongekend groot. Kinderen knutselen sleutelhangers om te verkopen voor het goede doel. En ouders maken
hun kledingkasten leeg of zamelen geld in. De gemiddelde Groninger zou
het zelfs begrijpen als de gaskraan weer openging om Poetin dwars te zitten. En neemt (op papier althans) eventuele schade op de koop toe.
Poetin schijnt eens gezegd te hebben dat die decadente westerlingen te
veel zijn gehecht aan luxe en niet bereid zijn tot het brengen van offers.
Zelfs niet in hun eigen belang. Misschien heeft hij zich vergist. Hoe het
komt dat weet ik niet. Maar ineens zijn de Duitsers bereid zeer fors te
investeren in defensie. Ineens komt Europa met een gezamenlijke aanpak.
Ineens lijken bedrijven minder te willen investeren in Rusland zelfs als dat
geld kost. Ja, van de oorlog in de Oekraïne zullen we allemaal armer worden. Maar de vrijheid is dat meer dan waard. Voor Poetin schijnt de oorlog
tegen Oekraïne een soort heilige oorlog te zijn. Met de patriarch van de
Orthodoxe kerk als zijn grootste supporter. Op zoveel waanzin is maar een
antwoord mogelijk. Terug naar een maatschappij en een Europa waarin
individualisme en materialisme weer plaats maken voor samenwerking en
klaarstaan voor elkaar.

René Peters
is docent, Tweede Kamerlid voor het CDA, vader van een dochter.
Hij schrijft over wat hem bezig houdt.
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BERICHTEN van deroerom.nl

DOOR LIESBETH DE MOOR EN
BART VERREIJT

en andere media

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

ROME De Nederlandse priester en oorlogsheld
Titus Brandsma wordt heiligverklaard op 15 mei,
bijna tachtig jaar na zijn dood. Paus Franciscus
maakte dat bekend na een vergadering met
kardinalen.
Brandsma zal heilig worden verklaard samen met
negen anderen. Dat gebeurt in een mis op het SintPietersplein. Eind vorig jaar kondigde de paus de
heiligverklaring al aan.
Titus Brandsma werd in 1881 geboren in Friesland en
was karmeliet. Hij was priester sinds de jaren 20 en
verbonden aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
als hoogleraar en later als rector magnificus. Vanaf
de jaren 30 verzette hij zich openlijk tegen het
nazisme. In 1942 pakten de Duitse bezetters hem
op en voerden ze hem af naar concentratiekamp
Dachau. Daar stierf hij van uitputting. De katholieke
Kerk in Nederland reageert verheugd op het
nieuws dat de heiligverklaring nu aanstaande is.
"Hij was een inspiratiebron voor velen", meldt de
Bisschoppenconferentie in een reactie.
BRON: ANP/NOS en www.deroerom.nl

India: geen reden voor vervolging van
zusters van Moeder Theresa
De openbare aanklager in Gujarat (India)
heeft begin maart vastgesteld dat er geen
reden is voor de vervolging van de zusters
van de Missionarissen van Naastenliefde,
de congregatie die Moeder Teresa destijds
heeft gesticht. De rechtbank moest zich
buigen over de vraag of de zusters op
borgtocht konden vrijkomen. De openbare
aanklager oordeelde dat de aanklacht van
religieuze bekering ongegrond is.
De twee zusters werden drie maanden
geleden aangehouden in de stad Vadorara.
Zij verbleven ruim drie maanden in de
gevangenis, zoals nu blijkt zonder dat er
daarvoor een ernstige reden was.
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Mother Teresa of Calcutta | Manfredo Ferrari | Commons.wikimedia.org

Zij heeft een verhaal: Franciscus roept
vrouwen op!
Uitdrukkelijk nodigt Paus Franciscus juist
vrouwen uit om van zich te laten horen in
aanloop naar de bisschoppensynode van
2023. Het Netwerk Katholieke Vrouwen
NKV ziet dit als een historisch moment
en een unieke kans: ‘de paus wil graag
onze stem horen en dat doen we met het
project ‘Zij heeft een verhaal.’ Alle vrouwen
zijn welkom, je afkomst doet er niet toe,
ook als je het gevoel hebt aan de rand van
de kerk te staan. Elke vrouw binnen de
kerk, beroepskracht, vrijwilliger, van huis
uit, cultuurkatholiek, de diversiteit is van
belang.
Hoe is het om vrouw te zijn de katholieke
kerk, welke verbeteringen zijn er mogelijk,
waar beleef je vreugde aan? Meer
informatie en de vragenlijst vind je op de
website van het NKV: www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken.

Patriarch van Moskou
www.kremlin.ru

Katholieke en orthodoxe kerkleiders in Europa hebben
Aswoensdag een beroep gedaan op de Russisch-orthodoxe
patriarch Kirill van Moskou. Ze dringen er bij hem op aan
president Poetin ervan te overtuigen de oorlog en het
immense leed in Oekraïne te beëindigen.
De brief werd ondertekend door waarnemend algemeen
Ioan Sauca, secretaris van de Wereldraad van kerken. Sauca
wees Kyrill erop dat Aswoensdag, de dag van berouw, en
daaropvolgende ‘Zondag van Vergeving’ krachtige liturgische
momenten rond inkeer, vrede en verzoening zijn.
De Poolse aartsbisschop Gadecki vraagt Kirill ook om er bij
Russische soldaten op aan te dringen “niet deel te nemen aan
deze onrechtvaardige oorlog, om te weigeren bevelen uit te
voeren die, zoals we al hebben gezien, tot vele oorlogsmisdaden
leiden”. “Orders weigeren op te volgen is in zo een situatie een
morele plicht”, schrijft de Poolse aartsbisschop.
Hoewel Kirill heeft gebeden voor de veiligheid van burgers en
een snel einde aan de gevechten, kreeg hij kritiek. Die richt zich
op zijn nauwe band met het Kremlin en zijn gebrek aan steun
voor Oekraïnes onafhankelijkheid en territoriale integriteit.
Zie ook actuele informatie op www.deroerom.nl

Sobere opening tentoonstelling Museum Krona zonder eregast
UDEN Fotograaf Raoef Mamedov uit Moskou zou eregast zijn bij de opening van de tentoonstelling
van zijn werk ‘Laatste Avondmaal Van Da Vinci tot Mamedov’. Hij moest verstek laten gaan. Tijdens een
demonstratie tegen de oorlog met Oekraïne werd hij gearresteerd. Hij is gelukkig weer vrijgelaten, maar
overkomen naar Nederland was uitgesloten. Het museum besloot daarom de expositie te starten zonder
feestelijke opening. ‘The Last Supper,’ een monumentaal vijfdelig fotowerk uit 1998 is geïnspireerd op
het meesterwerk van Leonardo Da Vinci worden de rollen van Jezus en zijn apostelen uitgevoerd door
mensen met een downsyndroom. Een vorm van eerbewijs aan een in Rusland in psychiatrische centra
weggeborgen groep.
De tentoonstelling Het Laatste Avondmaal. Van Da Vinci tot Mamedov is te zien van 5 maart t/m 22 mei
2022 in Museum Krona

The Last Supper, Raoef Mamedov. 1998. Foto Galerie Lilja Zakirova, Heusden. Collectie Museum Krona.
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Voorbereiden op Pasen
Binnenkort is het Pasen en ik heb dit jaar hoge verwachtingen.
Afgelopen jaren konden we geen grote feesten vieren. Vorig jaar
heb ik het zelfs niet met familie kunnen vieren door mijn zieke
vader. Als je toeleeft naar een niet-normaal paasfeest, beleef je de
veertigdagentijd ook anders. Waarom zou je gaan vasten of bezinnen,
als je niet toeleeft naar een uitbundig feest? Jezelf inhouden (of dat
nu op het gebied van snoepen, alcohol of vleesconsumptie is) wordt
een stuk minder bijzonder als het niet in contrast staat met een
feestelijk Pasen.
De laatste jaren was ik zo druk met mezelf, studie of familie dat ik
niet echt de ruimte of tijd nam om over de invulling van die veertig
dagen na te denken. Normaal gaat het misschien meer vanzelf; als ik
weet dat ik veel en lekker ga eten in het paasweekend, houd ik me de
weken ervoor een beetje in. Maar wanneer het paasweekend voelt als
een willekeurig weekend, neem je ook niet de tijd om je daarop voor
te bereiden. Dit jaar is dat gelukkig anders. Een groot paasfeest moet
gepaard gaan met een passende, serieuze veertigdagentijd. Hoe ga ik
die invullen?
De inspiratie voor mijn veertigdagentijd haal ik uit datgene wat
ik de afgelopen jaren heb gemist. Steun van vrienden uit de kerk,
bijvoorbeeld. We konden weliswaar op afstand naar de kerk gaan,
maar dat voelt niet hetzelfde als een knuffel krijgen als je het nodig
hebt. Dus dit jaar probeer ik tijdens de veertigdagentijd extra klaar te
staan voor mijn vrienden. Ik wil ze helpen als ze het nodig hebben,
zodat ze met Pasen niet alleen omringd worden door familie, maar
weten dat ze ook een vriendin dichtbij hebben. Wat ik ook heb
gemist in deze drukke tijden, is tijd voor mezelf. Tijd waarin ik kan
opladen en rust kan vinden. Ook in een druk Paasweekend is dat
niet mogelijk, dus daarom ga ik juist in de veertigdagentijd elke dag
een half uur voor mezelf inplannen. Of ik nu ga wandelen, lezen of
koken: zo lang ik maar even alleen met mezelf ben en helemaal kan
ontspannen.
Ja, deze plannen maken me niet alleen enthousiast voor Pasen, maar
ook voor de veertigdagentijd. Dat verschilt nogal van hoe ik die
veertig dagen vroeger beleefde; een tijd van inkeer en soberheid.
Maar nu ik weet dat ik een fijn, normaal Pasen tegemoet ga, heb ik
ook zin om tijd te nemen voor de vastentijd. En dat is belangrijk om
je te realiseren: niet alleen ons normale Pasen is terug, maar ook de
normale veertigdagentijd. Ik hoop dat we daar allemaal van kunnen
genieten.

