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Wat ‘men’ ergens van vindt, wordt tegenwoordig gemeten in tweets 
en retweets, in ophef met hashtags en hittepetitterige online petities. 
Echte standpunten, diepere overtuigingen, worden op zulke vluchtige 
sociale media zelden geformuleerd. Daarvoor heb je immers langere, 
meer bedaarde teksten nodig. Maar dan nog: wat van die langere 
teksten beklijft, áls er al iets beklijft, is toch vaak wat Twitter ervan 
maakt.
Thierry Baudet wist dat ongetwijfeld toen hij onlangs in een essay 
kritiek uitte op onder meer emancipatie, abortus en euthanasie. De 
voorspelbare reuring kwam electoraal goed van pas. Toch: toen ik het 
essay zelf las, verbaasde ik me enigszins over de woeste reacties die 
het opriep. Ik heb me vaak genoeg kritisch uitgelaten over Baudets 
denkbeelden, en zal dat blijven doen, maar hier was toch werkelijk 
weinig aan de hand.
Het betreft een vrij uitgebreide bespreking van een recente roman 
van de Franse schrijver Michel Houellebecq. Veel van de gewraakte 
opmerkingen over bijvoorbeeld emancipatie, zijn toch vooral een 
weergave van hoe de notoire provocateur Houellebecq daarover 
denkt. Soms lijkt Baudet ermee in te stemmen, soms is hij wat terug-
houdender. Trouwens, nog los van of je het met hem eens bent: in 
tijden van Twitter is het een verademing wanneer een politicus zijn 
standpunten uitwerkt in een literair essay in plaats van in hapklare 
oneliners.
De kritiek van Houellebecq op onze moderne samenleving, waar 
Baudet dus ten minste deels in meegaat, is niet mals. Hij fileert gena-
deloos onze idealen van individualisme, keuzevrijheid en autonomie, 
laat zien hoe die tot onthechting, ontwrichting en diepe eenzaamheid 
leiden. Dat sluit goed aan bij maatschappijkritiek die ook vaak uit 
christelijke hoek klinkt. 
Toch is er een belangrijk verschil. Noch Houellebecq noch Baudet kan 
de uiteindelijke stap naar de hoopvolle, liefdevolle boodschap van het 
christendom maken, en ze raken dan tussen wal en schip. Of beter 
gezegd: ze zetten zich met al hun kracht van de modern-seculiere wal 
af, maar springen dan over het christelijke schip heen, dat toch iets 
dichter bij de wal lag dan zij dachten. Ze gaan dus direct weer rechts 
overboord, en belanden in een zee van wanhoop en pessimisme. 
Dat vind ik het diepere probleem van de opvattingen van Houelle-
becq/Baudet. Hun mens- en wereldbeeld is fundamenteel pessimis-
tisch. Ze redeneren volledig vanuit wanhoop in 
plaats van hoop. Ze zien slechts ontreddering, 
zelfs als de Redder pal voor hen staat en Zijn 
bloedende wonden toont. Nou ja, Baudet 
ziet nog wel een zekere wereldse redding, 
in de vorm van de opkomst van populis-
tische en nationalistische bewegingen 
in Europa. Houellebecq signaleert 
die trend ook en juicht die tot op 
zekere hoogte toe, maar verwacht 
er uiteindelijk geen heil van – wat 
Baudet dan weer teleurstelt. Mij 
lijkt het echter realistischer, 
consequenter ook. 
Politieke bewegingen die zich-
zelf als enige hoop en red-
ding voor de mensheid zien, 
dat zijn de bewegingen die 
we – juist ook als christe-
nen – het meeste moeten 
wantrouwen.

Reageren? 
Mail naar opinie@kn.nl.

ANTON  DE WIT, HOOFDREDACTEUR

commentaarvan kn.nl

Rechts overboord
Miljoenensubsidie voor 
onder meer Bossche 
Sint-Janskathedraal
De rijksoverheid heeft in totaal 35 mil-
joen euro subsidie gegeven aan twaalf 
grote monumenten. Daaronder vallen de 
Bossche Sint-Janskathedraal (5 miljoen) 
en Abdij Rolduc in Kerkrade (7 miljoen). 
Ook gaat er twee miljoen euro naar de 
Portugese Synagoge (Amsterdam) en 
begraafplaats Beth Haim (Oudekerk aan de 
Amstel) en een half miljoen euro naar de 
Stichting Oude Groninger Kerken. 

Eijk: ‘Aantal gelovigen 
daalt, maar kwaliteit 
wordt beter’
Kardinaal Wim Eijk heeft zich recentelijk 
opnieuw uitgesproken over de situatie van 
de Kerk. Volgens de Utrechtse aartsbis-
schop heerst er nog steeds veel onduide-
lijkheid onder katholieken als het gaat om 
de kerkelijke leer. Afgelopen weekend uitte 
hij in Rome zijn zorgen over de genderi-
deologie, die hij omschreef als een ideolo-
gie die “de wereld tegenover het christelijk 
geloof plaatst”. Eijk zei ook dat te midden 
van de verwarring van de misbruikcrisis in 
de Kerk, “de Heilige Geest werkzaam is”. 
De kardinaal omschreef de huidige tijd als 
een tijd van loutering voor de Kerk. “De 
hoeveelheid gelovigen wordt kleiner, maar 
de kwaliteit wordt beter”, aldus Eijk, die 
afgelopen zondag ook meeliep in de Mars 
voor het Leven in Rome.

VS: pro-lifers blij met 
nieuwe wetten 
Amerikaanse pro-lifers hebben opgetogen 
gereageerd op wetten in verschillende 
staten van de VS die abortus aan banden 
leggen. In Missouri werd vorige week een 
wet aangenomen die abortus na de acht-
ste week van de zwangerschap verbiedt, 
behalve in het geval van een medische 
noodtoestand. Artsen die een abortus 
na de achtste week van de zwangerschap 
uitvoeren, hangt maximaal vijftien jaar 
celstraf boven het hoofd. Er is geen straf 
voor vrouwen die een abortus ondergaan. 
De wet volgt op die in de staat Alabama, 
die abortus in bijna alle omstandigheden 
strafbaar stelt. 

Restauratie Sint-Bavo 
valt in de prijzen
De restauratie van de Sint-Bavokathe-
draal in Haarlem is beloond met de 
Europa Nostra Award. Deze door de 
Europese Unie ingestelde prijs voor het 
behoud van cultureel erfgoed staat in 
vakkringen te boek als zeer vooraan-
staand. In het juryrapport wordt de 
werkwijze van het restauratieteam in 
Haarlem geprezen en waardering uitge-
sproken voor het toevoegen van nieuwe 
kunstuitingen aan de tussen 1895 en 1930 
gebouwde koepelkathedraal.

Rechter: Vincent Lam-
bert moet zorg blijven 
ontvangen
Het Parijse Hof van Beroep heeft maan-
dagavond bepaald dat Vincent Lambert 
toch voeding en vocht moet blijven ont-
vangen. Enkele uren daarvoor hadden 
artsen de toediening daarvan juist 
gestaakt. Dat zou tot de dood hebben 
geleid van Lambert, die zich sinds een 
ongeluk in 2008 in vegetatieve toestand 
bevindt. In een poging de stopzetting 
te voorkomen, vroegen zijn ouders eind 
april het VN-comité voor de rechten van 
gehandicapten om de zaak te bekijken. 
Het Parijse Hof heeft nu bepaald dat 
de voeding moet worden hervat tot het 
comité een uitspraak heeft gedaan. Paus 
Franciscus sprak zich maandag in een 
tweet uit over de zaak: “Laten wij bidden 
voor degenen die ernstig ziek zijn. Laten 
wij altijd het leven veiligstellen, Gods 
geschenk, vanaf zijn begin tot het natuur-
lijk einde. Laten wij niet toegeven aan 
een wegwerpcultuur.”

CU: ‘Stel godsdienst-
vrijheid vóór handels-
belangen’
Landen die de godsdienstvrijheid schen-
den, moeten te maken te krijgen met 
sancties, en niet uit de wind worden 
gehouden vanwege politieke of econo-
mische belangen. Dat stellen Christen-
Unie-leider Gert-Jan Segers en Europees 
lijsttrekker Peter van Dalen. Zij pleiten 
voor een Europese zwarte lijst van 
landen die structureel de vrijheid van 
godsdienst schenden.

‘Christenen in Spanje 
steeds meer onder druk’
Christenen vormen in Spanje het groot-
ste doelwit bij antireligieuze incidenten. 
Dat concludeert het Spaanse Observato-
rium voor Religieuze Vrijheid (OLRC), 
dat voor het achtste jaar op rij een rap-
port publiceerde waarin de staat van reli-
gieuze vrijheid in kaart wordt gebracht. 
Het OLRC registreerde vorig jaar twee-
honderd incidenten waarbij vrijheid van 
religie in het geding was. In 2017 lag dit 
aantal op 166. Van de tweehonderd geval-
len waren er 133 (66,5%) gericht tegen 
christenen, waarvan 109 tegen katholie-
ken (54,5%), die daarmee het grootste 
doelwit vormden.

Verder lezen
Meer en uitgebreidere nieuwsberichten 
vindt u op onze website kn.nl. Daar 
vindt u onder meer ook de rubriek KN 
Jong, met interviews, blogs en achter-
grondartikelen voor en door katholieke 
jongeren.
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Pater Anselm Grün wist als jongetje al 
dat hij priester wilde worden. “Toen 
ik tien jaar was, deed ik mijn eerste 
communie. Dat raakte me zo erg, dat 
zelfs mijn vader zag dat er een pries-
ter in mij schuilde. Vanaf dat moment 
wist ik dat ik het klooster in zou gaan 
en toen ik 19 jaar was, heb ik dat 
inderdaad gedaan.”
Hij heette toen nog Wilhelm en koos 
voor het benedictijnenklooster in 
Münsterschwarzach. “Ik ben geroe-
pen tot eenvoud. De grondgedachte 
van het benedictijnse leven trok me 
aan. Natuurlijk heb ik wel eens getwij-
feld, dat doet iedereen. Maar het gaat 
niet om wat ik wil, maar om wat God 
van mij vraagt. Voor mij is er nooit 
een andere mogelijkheid geweest.
Ik was bang dat het klooster te benau-
wend zou zijn, maar die angst is niet 
uitgekomen. Het klooster is waar ik 
moet zijn, waar God mij geplaatst 
heeft en waar ik thuishoor. We vangen 
in het klooster ook wel mensen op 
die in een crisis zitten. Door met hen 
te praten over waar het eigenlijk om 
gaat in het leven, namelijk je relatie 
met God, krijgen ze weer grip op het 
leven.”

DE WAARHEID MAAKT 
JE VRIJ
Leven als monnik betekent volgens 
Grün teruggaan naar de essentie der 
dingen, zoeken naar wat écht is. Hij 
gunt het ook niet-kloosterlingen. 
“Het leven en de wereld trekken aan 
ze. Mensen raken hun identiteit kwijt 
door wat de wereld van hen verwacht. 
Ze proberen te voldoen aan het ide-
aalplaatje, waardoor ze zichzelf ver-
liezen. Is je werk echt wie je bent? 
Bepalen je prestaties dat?
Het is jammer dat veel mensen 
denken dat ze zijn wat ze doen, want 
dat is niet waar. Dat weet iedereen 
wel, maar het maakt mensen toch 
onrustig: ‘Als ik niet ben wat ik doe, 
wie ben ik dan wel?’ Die onrust bedek-
ken ze door allerlei bezigheden en 
vooral door verslavingen. Daar word 
je ook niet gelukkig van, maar wat 
moet je dan? ‘De waarheid zal je vrij-
maken’, zegt Jezus en: ‘Kom tot mij, 

allen die vermoeid zijn, Ik zal je rust 
geven.’ Dát is waar je naar op zoek 
zou moeten zijn. Het beeld dat je van 
jezelf hebt, moet overeenkomen met 
de werkelijkheid. Alleen dan kun je 
werkelijk gelukkig zijn.”

SUCCES
Grün schrijft iedere week drie uur, 
inmiddels zijn er meer dan driehon-
derd boeken van hem verschenen 
over de hele wereld. “Boeken schrij-
ven is mijn manier om mijn gedachten 
en wat de Bijbel zegt, op een rijtje 
te zetten. Ik geef alleen maar lessen 
door. Het zijn inzichten die ik zelf 
krijg en die ik opschrijf.”
Dat heeft hem de nodige bekendheid 
opgeleverd: zijn boeken verkopen 
goed, ook in Nederland. Verandert 
hem dat? “Ik kan ook werelds gaan 
leven en gaan genieten van de suc-
cessen van mijn boeken” beaamt hij. 
“Maar dat wil ik niet. Ik weet nu al dat 
ik daar niet echt gelukkig van word. 
Ik leid een eenvoudig leven, dicht bij 
God, en ik ben gelukkig. Ik zou het 
met niets op de wereld willen ruilen.”

DANKBAARHEID
Grün probeert dan ook dankbaar 
in het leven staan. “Ik krijg aller-
lei mensen over de vloer, soms ook 

mensen met problemen of in een 
crisis. Ik praat met hen, net als mijn 
medebroeders doen. We laten hun 
zien dat je dankbaar kunt zijn omdat 
je gelukkig bent, maar dat het omge-
keerde ook mogelijk is: door dankbaar 
te zijn, kun je gelukkig worden. Dat is 
een keuze die je kunt maken. Je kunt 
blij zijn met kleine dingen, met een 
mooie bloem in de wei of een mooie 
zonsondergang. Daar heb jij niets aan 
gedaan en daar kun je ook niets aan 
doen, dat is er gewoon. Mensen ver-
geten vaak te genieten van de kleine 
dingen en daar dankbaar voor te zijn, 
maar dat maakt je veel gelukkiger.”
Voor de mens die desondanks met 
zorgen blijft zitten, is er een typisch 
benedictijnse oplossing. “Veel 
mensen sluiten hun dag niet goed af ”, 
merkt Grün. “Daardoor kunnen ze 
slecht slapen, ze blijven maar malen 
over dingen die niet goed zijn gegaan 

en over wat ze anders hadden kunnen 
doen. Voordat ik naar bed ga, sluit 
ik mijn dag met gebed af en vraag 
God om de dingen die niet goed zijn 
gegaan, alsnog te zegenen. Om wat 
ik fout heb gedaan, toch ten goede 
te gebruiken. God kan dat. En ik geef 
het aan Hem over, zodat Hij er verder 
mee kan gaan en ik rustig kan gaan 
slapen.”

DICHTER BIJ GOD KOMEN
We spreken Grün tijdens een bezoek 
dat hij aan Nederland brengt. “Meestal 
geef ik lezingen in de buurt, zodat ik 
dezelfde dag terug kan rijden naar het 
klooster, maar een paar keer per jaar 
geef ik een lezing in het buitenland. 
Dan ga ik met het vliegtuig als dat 
nodig is, of met de auto - ik heb mijn 
rijbewijs.
Maar ook op reis houd ik me altijd vast 
aan de rituelen van onze Kerk. Eucha-

ACTUEEL

Grip krijgen op je leven ‘De waarheid 
maakt je vrij. Dus die moet je zoeken’

interview

DOOR  JOKE HEIKENS

De mens van nu is druk en probeert koortsachtig grip te krijgen op zijn leven. Daarvoor biedt het klassieke kloosterleven 
aanknopingspunten, vindt de bekende monnik Anselm Grün – die zelf naast zijn gebed en werk ook nog tijd vindt om 
boeken te schrijven. Het geheim? Prioriteiten stellen: “‘De waarheid zal je vrijmaken’, zegt Jezus. Dus moet je die zoeken.”

Illustratie: Daniel Haskett - Ikon Images

‘Nergens aan 
gebonden zijn, 

maakt dat ik me 
helemaal aan God 
kan binden, en dat 

is wat ik wil’
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Retraite in Münsterschwarzach 
‘Kloosterleven laat niemand 
onberoerd’
DOOR JOKE HEIKENS

Katholiek Nieuwsblad organiseert in samenwerking met DrieTour een vijfdaagse retraite 
in het klooster van Anselm Grün in het Duitse Münsterschwarzach. Onder het thema 
Terug naar jezelf, terug naar je leven worden deelnemers uitgedaagd hun eigen leven te 
overdenken in het licht van de benedictijnse spiritualiteit.

Hermine Tien begeleidt de reis. Ze vertaalde onder meer Grüns boek Bezielend leidinggeven en raakte onder de indruk van 
de benedictijnse spiritualiteit. En ze is daarin niet de enige, merkte ze: ze begeleidde al vaker retraites in Münsterschwar-
zach.
“Vooral het Benedictijnse ora et labora steekt in mensen een vuurtje aan”, vertelt Tien. “Tijdens de retraite vertellen 
de broeders over de kracht van de Regel van Benedictus, gaan met ons in gesprek over hun manier van leven en werken 
en over de altijd spannende balans tussen die twee. Ze nodigen je uit om je leven ook eens zo te bekijken of zelfs zo te 
leven.”
De dagelijkse gebedstijden en Mis staan uiteraard open voor de bezoekers 
van het klooster. Dat is echter niet het enige waarin je de spiritualiteit van de 
monniken proeft, zegt Tien. “Er is een broeder van 85 die de mensen rondleidt 
over het enorme kloosterterrein. Hij heeft nog een aanstekelijke levenslust 
en laat zien dat het geloof van de monniken in álles voelbaar en zichtbaar is, 
bijvoorbeeld óók in de zorg waarmee in eigen bakkerij kloosterbrood wordt 
gebakken.”
Enkele dagen meeleven in het klooster beurt mensen op, is haar ervaring. “Je 
krijgt zin om iets van dit kloosterleven mee naar huis te nemen. Bij elke reis zie 
ik wat deze kloosteromgeving met mensen doet, hoe ze soms opbloeien, tot 
leven komen. Een paar dagen in dit klooster laat niemand onberoerd.” b

Info/aanmelden: www.drietour.nl/anselm-grun

ACTUEEL

De laatste maanden heb ik lesgegeven aan tweedeklas-
sers van een katholieke highschool in Los Angeles. Die 
heten hier sophomores, wat eigenlijk zoveel betekent als 
‘niet zo heel wijs’. Qua leeftijd en ontwikkeling komen ze 
ongeveer overeen met onze havo-4-scholieren.
Als voormalig muziekdocent op een openbaar lyceum 
in Voorburg was ik aanvankelijk erg onder de indruk van 
wat ik zag. Alle leerlingen keurig in uniform. De zoemer 
gaat; iedereen is stil en luistert naar de mededelingen 
van de rector over de intercom. Een gebed, dan de 
Pledge of Allegiance, met de hand op het hart, aan vlag 
en land. Een laatkomer schuifelt stilletjes binnen met 

een briefje. Op het verzoek van de godsdienstdocent (die 
de leerlingen zes uur per week voor zich heeft) gaan alle 
iPads van de banken en kan ik beginnen. Er wordt een 
vol uur stil geluisterd naar Meneer Pastoor.
Ik had een paar weken achtereen lesgegeven over de 
Mis en vragen beantwoord die de leerlingen op ano-
nieme briefjes hadden gesteld. Dat was de enige manier 
waarop ze die vragen durfden te stellen. Anoniem. Daar-
door ontdekte ik dat de Kerk voor hen net zo’n vreemd 
terrein is als de filmcyclus over Marvel-superhelden met 
Endgame als laatste aflevering voor mij is. Toen kwam 
ik op het idee om een onderwerp te kiezen waarvan ik 
zeker wist dat het hun bezighield.
Ik had namelijk ergens gelezen dat meer dan zeventig 
procent van de Amerikaanse scholieren serieus vreest 
dat op hun school een schietpartij kan plaatsvinden, 
zoals we die regelmatig op het nieuws meekrijgen. De 
schoolleiding acht zoiets ook niet onmogelijk. Op alle 
deuren zie je nu grendels waarmee de lokalen in geval 
van dreiging hermetisch kunnen worden afgesloten.
Een paar weken geleden was het weer zover. Een jonge 
man had het vuur geopend in een synagoge in San 
Diego, niet ver bij ons vandaan. De scholieren waren het 
al bijna vergeten. Maar ik had op het internet het anti-
semitische manifest gevonden dat de schutter aan het 

nageslacht cadeau had gedaan. Ik wilde wel eens weten 
wat de sophomores daar van dachten en las voor uit het 
manifest: “De Joden hebben ons geduld verbruikt en 
ik voel geen wroeging. Ik wou alleen dat ik er nog meer 
gedood had. Ik ben vereerd dat ik het mocht zijn die deze 
onmensen in het eeuwige vuur heb gestort.”
Het was een tijdje stil. Toen zei de best bespraakte van 
het stel: “Wel, het zou oké zijn als je het woord Joden 
door nazi’s zou vervangen…” Ik stond met mijn mond 
vol tanden. Zou die jongen denken dat hij in een com-
putergame leeft? Ik vroeg: “Maar wat zouden jullie doen 
wanneer iemand in jullie klas dit soort gedachten op 
zijn Instagrampagina zou zetten?” Het antwoord: “Daar 
kun je niets aan doen, dat is zijn recht op vrije menings-
uiting.” 
Weer stond ik even aan de grond genageld van verba-
zing. Het leek alsof ik een doorkijkje kreeg in het failliet 
van het katholieke schoolsysteem. Onder het fineer 
van discipline doet iedereen waar hij zin in heeft. En 
als het allemaal de spuigaten uitloopt, dan pak je een 
geweer. Zo simpel is het. Ik had even heimwee naar 
mijn chaotische avonturen met havo-4-leerlingen in de 
jaren negentig. Die zeiden nog: “Ik wou dat u ziek was, 
dan hadden we nu een tussenuur.” Dat is ten minste het 
begin van een authentiek gesprek.

NIET ZO WIJS

ALBERT 
VAN DER WOERD

Priester van het
aartsbisdom 
Los Angeles

column

ristie vieren kan ook in je eentje, met 
God. Als ik lang in het vliegtuig zit, 
mediteer ik onderweg. God volgen en 
aanbidden doe je niet alleen in de kerk, 
dat doe je de hele dag. De heilige ritue-
len die we in de Kerk gebruiken, geven 
me houvast en brengen me dichter bij 
God. Ik leg alles af en ik geef me over 
aan Hem. Dat nergens aan gebonden 
zijn, maakt dat me helemaal aan God 
kan binden, en dat is wat ik wil.
Ik hoop dat mijn boeken een snaar 
raken bij de lezers, maar ik schrijf die 
drie uur per week vooral voor mezelf. 
Dat daar een paar honderd boeken uit 
zijn voorgekomen, het zij zo. Leven 
in eenvoud en dicht bij God is wat mij 
gelukkig maakt. En ik denk dat dat 
voor iedereen geldt. Dus leef ik voor 
God en om de mensheid dichter bij 
Hem te brengen.” b

Anselm Grün en Hermine Tien | Foto: DrieTour
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opiniepanel uitslag online poll

elders gelezencartoon

Anna Plakas:
“Daar ben ik het mee eens. Onlangs zag ik een Poolse 
film waarin priesters geboortekaarten vervalsten om 
Joden te redden. Ik denk dat iedereen vindt dat dit 
goed was. Als levens of de leefbaarheid in gevaar zijn, 
lijkt het me nodig om regels te overtreden. Als het 
om het verkondigen van een mening gaat, niet. Daar 
hebben we in onze rechtstaat voldoende ruimte voor. 
Er zijn ook grijze gebieden, bijvoorbeeld bij abortus-
klinieken. Stel dat die bufferzones er komen, dan zou 
ik als criterium laten gelden: hoe red je de meeste 
levens? Door er te staan? Als je net buiten de zone 
staat, sta je er toch ook. Kortom, het hangt van de 
situatie af.”

Jos van Ginneken:
“De bezetting van een varkensboerderij in Boxtel door 
activisten, schoot zijn doel voorbij. Als je hele punt 
‘minder vlees eten’ of een verbod op vlees eten is, dan 
heb je nu waarschijnlijk minder medestanders dan 
ervoor. Die boer hield zich gewoon aan wetten. Hij 
maakt de regels niet. Als je iets wilt veranderen, moet 
je je richten op mensen die regels maken, op de rege-
ring die zich kan verweren, niet op de burger. In dit 
geval werd de boer de dupe.”

Anna Plakas:
“In Bergen op Zoom dreigt bos te worden gekapt. Daar-
tegen loopt nu een petitie. Maar wat als de eerste ket-
tingzagen er nou toch aankomen? Dan ga ik er misschien 
ook wel staan, om mezelf aan een boom vast te ketenen. 
Er zijn principes waarvoor je niet slaafs de wet hoeft te 
volgen. De wet is er voor de mens, niet andersom. Dat zei 
Jezus ook. Toen zijn discipelen op sabbat aren plukten, 
was dat volgens de farizeeën tegen de wet. Die wet heeft 
dat echter nooit voor ogen gehad. We kregen die, zodat 
we onze rust zouden pakken.”

Jos van Ginneken:
“Ik ben niet zo’n demonstrant, maar we hebben in 
Nederland gelukkig een boel middelen om ons ongenoe-
gen te uiten: brieven schrijven, Kamerleden lastigvallen, 
mensen voor de rechter slepen enzovoorts. Dat werkt 
allemaal. Ook omdat we in een rechtstaat leven, waarin 
we ons verlies doorgaans nemen als dat nou eenmaal de 
uitspraak is. Dat hele spel werkt alleen als we vertrouwen 
houden in de democratische weg om iets te veranderen. 
Ik zit lang genoeg in de gemeenteraad om te weten dat 
het niet gemakkelijk is. Je maakt niet iedere inspreker 
blij, maar de weg via de politiek is de enige manier om 
duurzaam iets te veranderen.”

Anna Plakas:
“Zodra je het hebt over regels overtreden, zijn er vaak 
mensen die dat op minder respectvolle wijze doen. De 
acties tegen de paardenshows in de Efteling zijn verge-
lijkbaar met wat in Boxtel gebeurde. Ik snap dat mensen 
die zich ergens voor willen inzetten, dat weghalen met 
de beste bedoelingen. Maar je zit in de Efteling met kin-
deren. Dan denk ik ook: moet dat nou? Het is een lastige 
afweging. Kinderen en geweld, dat is voor mij een grens.”

Jos van Ginneken:
“Voor mij ook. De protesten in Boxtel misten compleet 
het doel. Het enige wat die boer zou kunnen doen om 
de mensen tegemoet te komen, is failliet gaan. Maar dan 
komt er een volgende. Je mag de wet breken voor hogere 
doelen, en buiten het aangewezen vak gaan staan voor 
demonstraties, maar doe dat richting de goede mensen. 
Anders verlies je de steun en het momentum. Dat is 
zonde als je een goed punt hebt.”

Door Sjoukje Dijkstra

Anna Plakas is psychologe en moeder van twee kinderen.
Jos van Ginneken is fractievoorzitter van de CDA in 
Terneuzen.

Stelling: Soms moet je de wet kunnen 
breken voor een hoger doel.

75% eens

25% oneens

DOOR  BOB LEENDERS TWEETS & QUOTES

“Niemand had mij verteld dat het ook 
goed kon gaan met onze zoon met down.”
HENDRINE STELWAGEN 
IN DE VOLKSKRANT

“Hoog tijd om de vele vervolgde christe-
nen serieuze aandacht te geven, onge-
acht je eigen levensbeschouwing.”
JAMES KENNEDY IN TROUW

“Ik werk, heb vier kinderen gebaard, doe 
boreale bergen was, maai gras, help met 
huiswerk, heb gemantelzorgd voor mijn 
zieke vader, maak bechamelsaus zonder 
klontjes, èn los altijd alle WIFI-problemen 
in huis op. Ik heb helemaal geen tijd om 
essays te lezen of te schrijven.”
@ENKELVROUW

“Het bijzonder onderwijs, de christelijke 
variant althans, presteert uitstekend, 
zoals elk jaar weer blijkt uit ons overzicht 
van de ‘Beste Scholen’.”
ARENDO JOUSTRA IN ELSEVIER



7VRIJDAG 24 MEI  2019
NUMMER 21 OPINIE

GELD EN GODS 
KONINKRIJK

ANDRIES KNEVEL

column

Soms denk ik, zouden we met z’n allen toch niet veel meer in 
het Koninkrijk van God kunnen doen? Maar vaak ook is het 
antwoord op deze vraag afhankelijk van financiële middelen. 
Of toch niet helemaal?
Laat ik u een recent voorbeeld uit mijn eigen leefwereld 
geven. Ongeveer een jaar geleden kreeg een zeer getalen-
teerde spreker die optrad in verschillende kerkdiensten een 
soort van een beroerte. Het was een zegen dat hij met een 
arts getrouwd is, zij onderkende de plotselinge klachten en 
zorgde ervoor dat hij op het nippertje in leven bleef.
Hij was (is) jong, heeft een jong gezin, een technische start 
up en nog veel meer. Het leven lachte hem toe en hij ontving 
het in groot geloof. Inmiddels is hij zwaar gehandicapt, kan 
nauwelijks zien en heeft geen kortetermijngeheugen meer, 
waardoor hij telkens weer de weg kwijt is, ook in zijn eigen 
huis. Een tragisch leven van een jonge man, tot voor kort vol 
talent.
Maar zie daar. Na veel zoeken bleek dat er in Jeruzalem een 
kliniek is die gespecialiseerd is in de behandeling van een 
deel van zijn klachten. Echter, reis en verblijf tijdens de lang-
durige therapie zouden minimaal 30.000 euro kosten.
En toen gebeurde het. Op zondag ontving ik rond het mid-
daguur een app van een van zijn vrienden, een predikant uit 
Amsterdam. Hij legde de situatie uit en vroeg om geld. Een 
soort van crowdfunding dus. En wat gebeurde er? ’s Avonds 
rond 19.00 uur was het bedrag binnen. Meer dan 30.000 
euro. Het kostte slechts een paar uur. En inmiddels zit Jurjen 
in Jeruzalem.
Toen ik de app die zondag zag binnenkomen, zei ik tegen mijn 
vrouw dat de actie zou slagen. Want ik ken de achterban van 
de betreffende predikant en van Jurjen: ik behoor er zelf toe. 
En ik weet hoe vrijgevig deze achterban is. En hoewel ik dat 
al jaren weet, heeft de actie me toch weer aan het denken 
gezet. Want als deze actie binnen de kortste keren gelukt is, 
wat is er dan nog meer mogelijk?
Al eerder heb ik u verteld dat ik actief ben in de christelijke 
studentenbeweging, waar ik via financiële acties nieuwe 
initiatieven kan laten ontplooien. Een van die studentenor-
ganisaties is Navigators. In alle studentensteden heeft deze 
organisatie studentenwerkers. En het mooie is: deze worden 
niet betaald uit algemene middelen, maar ze organiseren 
zelf een club om zich heen die hen financiert.
Je zou haast met een reclameslogan denken: dat zouden 
meer mensen moeten doen.
En dat is inderdaad de strekking van mijn verhaal. Waarom 
zouden er ook niet in katholieke kring mensen kunnen 
opstaan die een goed verhaal hebben, die een mooie taak 
zien in het Koninkrijk van God en die zo om zich heen een 
kring van sponsoren verzamelen die de droom werkelijkheid 
laten worden? Zo moeilijk is dat toch niet?
U begrijpt; Jurjen heeft me weer aan het denken gezet.

Schrijver en televisiepresentator
Twitter: @andriesgknevel

standpunt

DOOR  MARIE-THÉRÈSE HENGST

Tijd voor een nieuw 
abortusdebat dat het 
gevoel overstijgt

Dat ouders levenloos geboren kinderen in het bevolkingsregister 
kunnen laten inschrijven, zou onze kijk op de beschermwaardig-
heid van het leven moeten veranderen. Het debat daarover zou 
het niveau van het gevoel moeten overstijgen.

De 28-jarige Yara was deze week weer in het 
nieuws. Zij liet onlangs haar geaborteerde kindje 
inschrijven in het bevolkingsregister. Dit was 
mogelijk door een recente wetswijziging, waardoor 
ouders hun levenloos geboren kinderen mogen 
laten inschrijven. Juristenvereniging Pro Vita 
(JPV) vindt het een goede ontwikkeling dat de 
wetgever op deze manier rouwende ouders tege-
moetkomt.
Uit de uitzending van NieuwLicht van maandag 
bleek ook hoe veel troost de inschrijving geeft aan 
ouders die hun kindje verloren hebben. Toch roept 
de inschrijving van het geaborteerde kindje van 
Yara ook vragen op. Want hoe denken we nu over 
het ongeboren menselijk leven? Welke ( juridi-
sche) waarde hechten we daar aan?

TEGENSTRIJDIGHEID
De overheid heeft in elk geval geen eenduidige 
visie op het ongeboren leven. Want op grond van 
de abortuswet kunnen ongeborenen een anonieme 
dood sterven. Maar op grond van de nieuwe regels 
erkent de overheid datzelfde kindje als mens door 
een inschrijving in het bevolkingsregister. Hoe ver-
enigen we deze erkenning van het mens-zijn met 
de anonieme dood door abortus? Wat zegt dat over 
onze visie op het ongeboren leven?
Nogmaals, we zijn erg blij met de nieuwe regels en 
dat ook vrouwen die een abortus ondergingen er 
gebruik van kunnen maken. Maar de tegenstrijdig-
heid van de twee wetten vraagt om een hernieuwd 
debat over de beschermwaardigheid en de rechts-
bescherming van het ongeboren leven.

GEVOELSKWESTIES?
We hopen dat met een hernieuwd debat verder 
wordt gekeken dan gevoel. Want hoewel gevoelens 
belangrijk zijn en gerespecteerd moeten 

worden, mogen we ethische vraagstukken niet 
alleen daarvan laten afhangen.
De wetgever laat nu de bewuste wetgeving – en dus 
de waarde van het ongeboren leven – vooral afhan-
gen van de wensen en gevoelens van burgers, en 
niet van een bepaalde uitgedachte visie of ethiek. 
Iets dat D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp 
ook erkende. Volgens haar waren de nieuwe regels 
over de inschrijving van levenloos geboren kinde-
ren “gebaseerd op het gevoel dat ouders kunnen 
hebben”.
Ook de abortuswet kwam voort uit wensen van de 
bevolking. Maar als de overheid wetten 
aanneemt die alleen zijn gebaseerd op gevoel, 
reduceren we belangrijke ethische kwesties – 
waarvan mensenlevens afhangen – dan niet tot 
gevoelskwesties? 

EVENWICHT
Laten we daarom als samenleving nadenken over 
hoe we de meest kwetsbare mensenlevens kunnen 
beschermen, overigens zonder afbreuk te doen 
aan de bescherming van (ongewenst) zwangere 
vrouwen. Want met de mogelijkheid om levenloos 
geboren en geaborteerde baby’s in te schrijven, zit 
de overheid naar ons idee op het spoor van erken-
ning van het mens-zijn van ongeborenen.
Wij moedigen de overheid dan ook aan deze impli-
ciete erkenning door te zetten naar een betere 
bescherming van het ongeboren leven. Dat kan 
bijvoorbeeld tijdens de evaluatie van de abor-
tuswet die komend jaar plaatsvindt. Dit zou als 
doel moeten hebben evenwicht te brengen in de 
bescherming van het ongeboren leven en die van 
de ongewenst zwangere vrouw. b

Mr. Marie-Thérèse Hengst is bestuurslid van Juristen-
vereniging Pro Vita. Zie www.provita.nl.

Yara liet haar geaborteerde kindje inschrijven in het bevolkingsregister. | Screenshot: EO - NieuwLicht
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Ik heb dus ik ben? ‘Als iedereen ondernemer 
moet zijn, is het niet raar dat je hebzucht krijgt’

DOOR  MARK DEKEN

interview

De Nijmeegse filosoof Jeroen Linssen verdiepte zich in de 
filosofische wortels van de hebzucht. De invloed ervan op 
onze maatschappij is volgens Linssen nauwelijks te onder-
schatten. “Van hebzucht afkomen, vraagt meer dan met de 
vinger naar een paar bankiers wijzen.”

“Heel wat auteurs”, zegt Jeroen Linssen, “menen dat hebzucht de wortel is van 
alle andere zonden. Jeremias de Decker bijvoorbeeld, een Nederlandse dichter uit 
de Gouden Eeuw, ging daarin heel ver. In zijn Lof der Geldzucht schrijft hij – zelf 
christen – sarcastisch dat zelfs het christendom tot ons is gekomen via hebzucht: 
hij verwijst naar de dertig zilverlingen die Judas verkreeg voor het verraden van 
Christus.
Er zijn echter even veel auteurs die hebzucht als een afgeleide zien. Zij beweren 
vaak dat die een gevolg is van onze drang om ons boven de ander te verheffen. Dan 
wordt het meestal met het klassieke woord ijdelheid verbonden.
Joris Luyendijk deed na de kredietcrisis onderzoek onder bankiers. Hij consta-
teerde dat niet de hebzucht op zichzelf de crisis veroorzaakte, maar vooral de angst 
om buiten het systeem te vallen. Dat valt ook een beetje samen met die ijdelheid. 
Je wilt heel graag tot het bancaire systeem behoren want je krijgt daar aanzien 
door. Daarom ging men de meest bizarre financiële producten verkopen. Via heb-
zucht kon men zich staande houden.”

Is hebzucht aangeleerd of aangeboren?
“In de geschiedenis vind je daar tegengestelde antwoorden op. Toen mensen in 
de Middeleeuwen hebzucht als de grote hoofdzonde betitelden, zullen ze gedacht 
hebben dat die tot de zondige natuur van de mens behoort. Meer naar onze tijd 
wordt daar heel anders over gedacht. Jean Jacques Rousseau bijvoorbeeld, beweert 
dat de hebzucht meer systemisch is en pas tot stand komt met de ontwikkeling van 
de burgerlijke maatschappij. Mensen zijn gaan wedijveren, zijn concurrenten van 
elkaar geworden. Daardoor verlangen ze uiteindelijk naar steeds meer.
Bij Karl Marx vind je dezelfde gedachte terug: als de ondernemer eenmaal is aanbe-
land in het kapitalistische systeem, kan hij niet anders dan voortdurend zijn kapi-
taal doen accumuleren. Doet hij dat niet, dan verliest hij van zijn concurrenten en 
dondert zijn bedrijf in elkaar.”
U schrijft dat dit tegenwoordig ook voor de gewone mens geldt, die zich als consu-
ment ook schuldig maakt aan hebzucht. Is de schuldvraag weggevallen, omdat we 
allemaal onderdeel zijn van het systeem?
“Onze maatschappij vraagt van ieder individu dat hij een soort ondernemersgeest 
etaleert. Vroeger werd een aantal mensen specifiek als ondernemer aangeduid. 
Zij produceerden of verhandelden goederen en functioneerden in het economi-
sche domein. In de afgelopen dertig à veertig jaar zijn wij onder het neoliberaal 
gesternte in een maatschappij beland die van iedereen vraagt als een ondernemer 
te denken en handelen: ga mee in die sfeer van pakken wat je pakken kunt, benut 
je winstkansen, wees vindingrijk, innovatief, creatief. Zelfs universiteiten, zieken-

‘Waarom zijn we er eigenlijk? 
Om te werken of om een goed leven te 
leiden?’

Illustratie: Gary Waters - Ikon Images



9VRIJDAG 24 MEI  2019
NUMMER 21 ACTUEEL

huizen en tandartsen moeten met elkaar concurreren. Dan is het niet raar dat die 
hebzucht om de hoek komt kijken. Daar word je voortdurend toe gestimuleerd.”

Zoals ik uw boek lees, is hebzucht in golfbewegingen geëvolueerd. Waar hebzucht 
in de vorm van handel en met name woeker in de vroege Middeleeuwen vooral als 
een directe weg naar de hel werd beschouwd, gaf Thomas van Aquino wat ruimte 
aan het aardse bestaan en de praktijk van winst en woeker. Wanneer gebruikt 
voor een eervol of noodzakelijk doel kunnen deze, ondanks het schandelijke karak-
ter, als legitiem worden beschouwd. Thomas More presenteert in zijn Utopia in 
de zestiende eeuw juist weer een ideale samenleving waar hebzucht volledig is 
verdwenen. Hoe is de ‘ondernemersmaatschappij’, zoals u het noemt, ontstaan?
“Filosoof Michel Foucault laat zien dat in de loop van de achttiende eeuw de libe-
rale politiek onder het motto laissez faire langzaam de overhand krijgt. Hij noemt 
dat de waarheid van de markt. Politici grepen voorheen voortdurend in, bijvoor-
beeld door rechtvaardige prijzen voor voedsel vast te stellen. Met de opkomst van 
het liberalisme legde de overheid zijn oor vooral te luisteren bij de markt. Die, en 
niet het politiek ideaal waarvoor je staat, bepaalt of je wel of niet moet ingrijpen.
De politiek ging vanaf de achttiende eeuw de economie dus steeds meer als een 
waarheid sprekende instantie zien, die bestuurders vertelt wat ze wel of niet 
moeten doen. Dat primaat van de markt is er nog steeds. Marktwerking is zelfs op 
plekken gekomen waar ze voorheen ondenkbaar was. 
Onze maatschappij draagt competitie een warm hart toe. We zeggen dat daardoor 
kwaliteit komt bovendrijven en dat zonder wedijver het slechte niet uitgezuiverd 
wordt. Dat is een ideologie die we ons heel erg eigen gemaakt hebben. Ik betwijfel 
of die ideologie de juiste is.” 

U noemt een aantal alternatieven voor dit systeem, zoals Sedláček, Achterhuis en 
Sandel die het erover eens zijn dat hebzucht op een voetstuk is geplaatst en dat er 
morele grenzen moeten worden gesteld aan de markt. U duidt die echter als naïef 
en zelfs een loos gebaar. Hebben we ons dan maar neer te leggen bij een systeem 
waarin hebzucht zo verweven zit?
“Van hebzucht afkomen vraagt meer dan met de vinger wijzen naar een paar ban-
kiers, kapitalisten en topmanagers. Ik spreek van een ondernemersmaatschappij 
om te laten zien dat het ons echt in de greep heeft. Dat we onderdeel zijn van een 
maatschappij die we zelf min of meer tot stand hebben doen komen.
De Duitse filosoof Joseph Vogl laat zien dat het ook de politiek amper nog gegeven 
is om het tij te keren. Die heeft veel economische aangelegenheden uitbesteed aan 
het bankenwezen: centrale banken, IMF, de Wereldbank en de Europese Centrale 
Bank, die nauwelijks onder democratische controle staan.
De politiek heeft dat overigens heel bewust gedaan. Al in de zeventiende eeuw 
werd het gevaar onderkend van een regering die geld gaat scheppen om beloftes 
waar te maken. Vogl zegt dat er eigenlijk een vierde macht in het leven is geroe-
pen, het financiële regime. Dat heeft een grote invloed op onze wereld, omdat dat 
regime minder neutraal blijkt dan wij denken. Het heeft een bepaalde economi-
sche groei op het oog en die is alleen te bereiken als we ‘hervormen’, zoals dat zo 
mooi heet. Dat betekent bij IMF, Wereldbank en ECB bijvoorbeeld het versoepelen 
van het ontslagrecht. Maar dat is principieel een politieke zaak. De door die instan-
ties gevoerde politiek is niet neutraal, maar draagt een neoliberaal karakter.”

U denkt dus dat de hebzucht ons in de greep heeft en dat dat een systemisch pro-
bleem is. Ligt de oplossing dan in een verandering van het systeem?
“De overheid zou bepaalde geprivatiseerde en gedereguleerde zaken weer voor een 
belangrijk deel naar zich kunnen toetrekken. Maar nog veel belangrijker is dat we 
in opvoeding en onderwijs dat zogenaamde ondernemerschap achter ons laten en 
anders met elkaar gaan spreken.
Een voorbeeld: als een jongere een studie moet kiezen, wordt gevraagd: ‘Wat wil je 
worden?’ Vervolgens wordt de studie erbij gezocht. Zegt zo iemand: ‘Ik wil graag 
rijk worden’, dan vallen veel studies af. Een studie volgen staat niet meer in het 
teken van de intrinsieke waarde van kennis tot je nemen, maar in dienst van een 
goede baan. We stomen scholieren klaar voor de wedijvermaatschappij. Hetzelfde 

zie je in het bedrijfsleven. Mensen volgen de ene training na de andere, allemaal in 
het teken van efficiencyverhoging en carrièreplanning, maar niet in het teken van 
intrinsiek iets willen leren.
Ik pleit dus voor een hervorming van het onderwijssysteem en van de reden 
waarom mensen gaan studeren. Dat is fundamenteel. Waarom zijn we er eigenlijk? 
Om te werken of om een goed leven te leiden? In het laatste geval moet het om 
heel andere dingen gaan dan die baan en die carrière.”

Hoe denkt u in die zin over het basisinkomen, dat mensen kan ondersteunen om 
te gaan doen waar ze plezier in hebben?
“Het grote voordeel ervan is dat het mensen de mogelijkheid biedt om van 
levenspad te wijzigen. Als jij nu gestudeerd hebt, ligt je hele pad al uitgestippeld. 
Als je eigenlijk iets heel anders wilt, kun je die stap nauwelijks zetten, want je 
moet je hypotheek afbetalen en je omgeving verwacht dat je het gekozen pad 
volgt. Het basisinkomen maakt het mogelijk om een switch te maken die aan-
sluit bij je eigen verlangens en niet alleen maar bezig zijn met geld verdienen. 
Zo kun je bijvoorbeeld ook de zorg voor een naaste echt op je te nemen. Ik denk 
dat er heel goede redenen zijn om het basisinkomen in te voeren. Niet zozeer 
omdat mensen dan een mooie startpositie hebben om zich in de ondernemers-
maatschappij te manifesteren, maar eerder omdat ze dan de kwaliteit van leven 
voorop kunnen stellen.” b

Jeroen Linssen, Hebzucht. 
Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid
Uitgeverij: Vantilt
Pagina’s: 340 | € 24,50
ISBN: 978 94 60044 14 4

Jeroen Linssen | Foto: Ted van Aanholt
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Een goede en gedegen reflectie 
bieden op exorcisme en het gebed 
om bevrijding. Dat is het doel van de 
cursus die daarover begin mei weer 
in Rome werd gehouden. Organisa-
toren waren het Pauselijk Atheneum 
Regina Apostolarum en GRIS, een 
sociaal-religieus onderzoeksinstituut. 
Het is inmiddels de veertiende keer 
dat deze cursus werd gegeven en het 
is wereldwijd de enige in zijn soort. 
Dit jaar waren er 241 deelnemers uit 
42 landen.
In vier studiedagen worden cursisten 
ingeleid in een veelheid aan discipli-
nes. Dat gebeurt vanuit de overtuiging 
dat je om mensen te helpen die beze-
ten zijn door een duivelse macht, alle 

beschikbare middelen moet inzetten. 
Bovendien wil men ook tegenwicht 
bieden aan het gevoel van bijgeloof en 
sensatie waarmee steeds vaker naar 
het fenomeen exorcisme wordt geke-
ken.

VRAAG NAAR INFORMATIE
“De cursus behandelt niet alleen het 
exorcisme op zichzelf, maar analyseert 
ook hoe de meest kwetsbare mensen 
gegrepen worden door occulte en sata-
nische bewegingen. Dit jaar hebben we 
bijvoorbeeld een onderzoek gepresen-
teerd over de verspreiding van duivelse 
symbolen via de media”, legt pater Luis 
Ramirez uit. Hij maakt deel uit van de 
Legionairs van Christus en is een van de 

organisatoren van de cursus. Hij vertelt 
dat die jaren geleden ontstond omdat 
tal van priesters, leken, artsen, psycho-
logen en psychiaters vroegen om meer 
informatie over exorcisme en de werking 
ervan.

ABNORMAAL GEDRAG
“Een aantal pastoors liet ons weten dat 
ze waren gecontacteerd door mensen 
die abnormaal gedrag vertoonden. Ook 
hadden psychologen uit de buurt zich 
tot hen gewend, omdat ze het fenomeen 
niet ten volle begrepen, en ze zowel psy-
chologische als geestelijke componenten 
terugzagen in de problematieken waar-
mee mensen bij hen kwamen.
Na heel veel van dit soort verzoeken, 

realiseerden we ons dat er geen spe-
cifieke vorming was waarmee deze 
mensen geholpen konden worden. 
Toen hebben we deze interdiscipli-
naire academische cursus opgezet, 
waarbij ook onderzoek wordt gedaan. 
Want door de jaren heen hebben we 
ontdekt dat er elementen van het 
exorcisme zijn die nog nooit goed zijn 
onderzocht.”

Voor wie is de cursus bedoeld en hoe 
is die opgezet?
“Het is geen cursus voor exorcisten, 
maar ze is gericht op iedereen die 
deze thematiek beter wil begrijpen. 
De cursus bestaat uit vier blokken. 
Het eerste behandelt de theologische, 

Een cursus exorcisme, want ‘goede 
vorming op dit vlak is essentieel’

interview

DOOR MARTA PETROSILLO, ROME

In Rome wordt al veertien jaar op rij een cursus over exorcisme gegeven. Niet om exorcisten op te leiden, maar voor 
mensen uit allerlei vakgebieden. “Het is essentieel en heel mooi om te zien hoe mensen uit verschillende vakgebieden 
ten dienste kunnen staan van mensen die hulp nodig hebben.”

Still uit de documentaire ‘De duivel en pater Amorth’, over de in 2016 overleden Italiaanse exorcist Gabriele Amorth. | Beeld: CNS Photo - LD Entertainment
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De Europese verkiezingen lopen nog tot en met zondag. 
Recente Romeinse gebeurtenissen vatten de basisopties goed 
samen.
Vorige week maandag kreeg Domenico Lucano, voormalig 
burgemeester van Riace, een heldenonthaal op de Sapien-
za-universiteit. Tien jaar geleden nodigde hij 450 migranten en 
vluchtelingen uit zich naast de 1800 inwoners te vestigen. Het 
werd een succes en een treffend voorbeeld van verwelkoming 
en integratie. Lucano is echter ook geconfronteerd met onder-
zoeken, onder meer naar de beschuldiging valse huwelijksver-
klaringen te hebben geregeld om migranten aan het Italiaans 
staatsburgerschap te helpen.
Diezelfde dag vond even verderop een persconferentie plaats 
in een pand dat sinds 2013 wordt bezet door 450 krakers, Ita-
lianen en buitenlanders, die nergens anders heen kunnen. Ze 
worden gesteund door een groep stadsactivisten. Het elektri-
citeitsbedrijf sloot op 6 mei de stroom in het pand af vanwege 
niet-betaalde rekeningen ter waarde van 300.000 euro. Op 11 
mei echter, sloot pauselijk aalmoezenier kardinaal Konrad Kra-
jewski die weer aan – naar verluidt door in een put af te dalen en 
de verzegeling te verbreken.
Lucano en Krajewski veroorzaakten tegelijk reuring door ‘stevig’ 
beleid uit te dagen. Velen mijmerden over een herleving van 
wat ooit een stilzwijgend pact was tussen katholieken en com-
munisten tegen het Italiaans fascisme.
In de andere hoek staat minister van Binnenlandse Zaken 
Matteo Salvini. Hij daagde Krajewski uit de rekeningen te vol-
doen en Italianen te helpen die proberen rond te komen zonder 
wetten te breken. Salvini kruiste vaker de degens met de Kerk. 
Ooit zwaaide hij met een rozenkrans en Bijbel om trouw te 
zweren – niet aan de paus of de sociale leer van de Kerk, maar 
aan het Italiaanse volk.
Het contrast tussen de polen is duidelijk genoeg. De strijd gaat 
over de gewone mensen in het midden.
Ik sprak de eigenaar van een van mijn favoriete restaurants. Ik 
ken hem al twintig jaar, hij is een fatsoenlijke vent en een steun-
pilaar van de buurt. “Weet je”, begon hij, “soms snap ik deze 
paus niet.” Hij verwees naar diens ontmoeting met leden van de 
Roma-gemeenschap op 9 mei. “Kijk, als iemand hier komt om 
te werken, belasting te betalen, een gezond gezin op te voeden, 
dan ben ik honderd procent bereid hem te verwelkomen.” Maar, 
vervolgde hij: “Iedereen kent de problemen met de zigeuners. 
Als de paus hen wil verwelkomen, zou hij hun ook kunnen ver-
tellen op te houden met stelen.”
Mijn vriend is geen ideoloog. Hij is een kleine ondernemer die 
de dag probeert door te komen zonder zijn klanten lastig geval-
len of beroofd te zien worden. Het ergert hem als iemand dat als 
racisme of hardheid van hart lijkt te willen neerzetten.
Misschien kan het op sociale rechtvaardigheid gerichte katholi-
cisme dat met Franciscus geassocieerd wordt, deel worden van 
een betekenisvol politiek alternatief voor Salvini-achtig popu-
lisme. Zo ja, dan zou de prijs daarvoor kunnen zijn dat er recht 
wordt gedaan aan de zorgen van mensen zoals mijn vriend – die, 
als we de peilingen mogen geloven, bepaald niet alleen staat. 
(Vert. PD)

Deze bijdrage verscheen eerder op cruxnow.com.

NIEUW PACT

JOHN L. ALLEN JR.

Vaticaankenner en 
hoofdredacteur van de 
katholieke nieuwssite Crux.

analyse

bijbelse en liturgische aspecten. In het tweede 
blok worden de medische, psychologische en 
psychiatrische dimensies uitgediept. Het is 
belangrijk om te kunnen herkennen of iemand 
mogelijk psychologische stoornissen heeft 
waarbij geen exorcisme nodig is, maar juist 
een andere vorm van hulp. Het derde blok gaat 
in op disciplines als filosofie en antropologie, 
want we moeten ook de sociale aspecten van 
satanisme en occultisme leren begrijpen. Tot 
slot is er een pastoraal blok dat gaat over de 
ritus van het exorcisme en de wetgeving erover 
in het kerkelijk wetboek. Dat is vooral nuttig 
voor de priesterstudenten voor het geval ze op 
een dag zelf exorcist worden, maar ook voor 
psychologen en artsen die gevraagd zouden 
kunnen worden om deel uit te maken van het 
team van een exorcist. Zo kunnen zij kennis-
maken met de manier waarop de Kerk pastoraal 
gezien omgaat met dit dienstwerk.”

Klopt het dat er vooral onder jongeren een groei-
ende interesse is in satanisme en occultisme?
“Ja, en daarom is vorming op dit punt vandaag 
de dag belangrijker dan ooit. Helaas worden 
jongeren erg door deze dingen aangetrok-
ken. Daarom hebben we dit jaar ook aandacht 
besteed aan de verspreiding van symbolen, 
occultisme en satanisme via de media en soci-
ale media. Vaak worden jonge mensen juist via 
de sociale netwerken gecontacteerd door en 
betrokken bij satanische groepen of sektes.”

Het proces van onderscheiding is belangrijk 
om te ontdekken of iemand bezeten is door een 
duivelse macht. Hoe gaat dit in zijn werk?
“Een heldere analyse van de problematiek heeft 
het aantal mensen van wie we menen dat ze 
bezeten zijn, aanzienlijk teruggebracht. Van-
daag de dag zijn het er nog maar weinig.
Onderscheiding begint bij de geestelijke bege-
leiding door een priester. Niet iedereen die 
vraagt om een exorcisme, heeft dat ook altijd 
echt nodig. Je moet dus begrijpen waarom die 
persoon denkt een exorcisme nodig te hebben. 
Ook moet je de omgeving leren kennen waarin 
die persoon zich begeeft, en ontdekken hoe zijn 
of haar geestelijk leven eruit ziet.
Als de priester dat daarna nog nodig acht, volgt 
er een gesprek met een psycholoog of een psy-
chiater. Vaak hebben deze mensen namelijk 
therapie nodig in plaats van een exorcisme. 
Ook in die gevallen kan een priester echter 
zorgen voor geestelijke begeleiding.” 

Er zijn dus verschillende mensen uit verschil-
lende vakgebieden bij betrokken.
“Daarom is de interdisciplinaire aanpak van 
deze cursus zo belangrijk. Het is essentieel en 
heel mooi om te zien hoe mensen uit verschil-
lende vakgebieden ten dienste kunnen staan 
van mensen die hulp nodig hebben. Soms heeft 
iemand behoefte aan psychologische bege-
leiding, andere keren is een exorcisme nodig. 
Maar in dat laatste geval kan het ook zo zijn 
dat diens familieleden behalve aan geestelijke 
begeleiding, ook behoefte hebben aan een vorm 
van psychologische begeleiding.”

Onlangs werd een priester in Italië terugge-
bracht tot de lekenstand, omdat hij valse exor-
cismen had uitgesproken waarbij ook sprake 
was van seksueel misbruik. Hoe kun je zulke 
dingen voorkomen?
“Goede vorming is essentieel. Net zoals het 
ook noodzakelijk is dat je je altijd wendt tot je 
lokale Kerk. Ik zeg heel vaak tegen mensen die 
me om hulp vragen: ‘Ga naar je eigen pastoor 
of bisschop. Vertrouw geen priesters die geen 
bevoegdheden hebben of die niet in contact 
staan met de lokale Kerk.’” (Vert. SK)

‘Niet iedereen die vraagt 
om een exorcisme, heeft 
dat ook altijd echt nodig’

‘Wend je altijd tot je lokale Kerk. Ik zeg heel vaak tegen 
mensen die me om hulp vragen: 

‘Ga naar je eigen pastoor of bisschop’’

Pater Luis Ramirez | Foto: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
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Titus in theatervorm ‘Hij was verliefd op 
de stilte én liep zich de benen uit het lijf ’

reportage

DOOR PAULINE VAN KEMPEN

In de Bonifatiuskapel in Dokkum komt de zalige Friese pater, journalist en hoogleraar Titus Brandsma (1881-1942) 
opnieuw tot leven. De theatervoorstelling Titus, Leven tussen stilte en stress zoekt de parallellen tussen zijn verhaal en 
het onze.

“Laat me hieruit!
Laat deze trein aan mij voorbijgaan!
Teresa, waarom je mij verlaten?!”

Het is het dieptepunt in de voorstelling, 
deze maandagmorgen in Dokkum. De 
ogen van acteur Theun Plantinga zijn 
groot, de kaken strak. In het boven-
zaaltje van een brouwerij repeteert 
hij samen met Albert Secuur en Dirk 
Monsma, op gympen, de scène in de 
trein naar Dachau.

“Laat me hieruit! Het is genoeg geweest!”

Uit de laptop van regisseur Bruun Kuijt 
klinkt het geratel van de wielen. De 
trein dendert voort. “Dit is het moment 
dat Titus zijn gevoel kwijt is”, zegt 

Kuijt. “Hij was ook maar gewoon een 
mens.”

EEN FRIESE PREEK
Titus Brandsma overleed op 26 juli 1942 
in het concentratiekamp Dachau, vorig 
jaar 75 jaar geleden. Voor de Stichting 
754, die acht jaar geleden het initiatief 
nam tot de succesvolle musical over 
de bij Dokkum vermoorde missiona-
ris Bonifatius, was dit aanleiding voor 
opnieuw een groots opgezette productie 
in de Bonifatiuskapel.
De Friese boerenzoon, pater, journalist 
en hoogleraar Titus Brandsma, inter-
nationaal bekend door zijn verzetsrol 
in de Tweede Wereldoorlog, heeft zelf 
nog geijverd voor de bouw van deze 
bedevaartkapel. Bij de opening in 1934 

hield hij, tot ongenoegen van de aartsbis-
schop, zijn preek in het Fries.
Regisseur Kuijt vergelijkt de kapel, die 
de vorm heeft van een Romeins amfit-
heater, met het Londense Globe The-
atre. “Zo’n inspirerende omgeving! Ik 
wilde hier heel graag nog eens een stuk 
maken.” Dat mocht van producent Sjoek 
Nutma, die behalve bekende namen 
ook mensen uit de regio inschakelde. Zo 
werden er audities gehouden voor dan-
sers en zangers en voor de ‘kleine’ Titus 
en zijn heit (vader) en mem (moeder). 
Omdat de voorstelling een breed publiek 
moet aanspreken, variëren de muziek- 
en dansstijlen van klassiek tot rock. 
Eppie Dam schreef de songteksten, 
Chris Fictoor, Peter van der Zwaag en 
Henk Pool componeerden de muziek. 

TERESA VAN AVILA
Terugkerend refrein is de tekst Nada te 
turbe (‘Laat niets je in verwarring bren-
gen’) van de Spaanse middeleeuwse 
mystica Teresa van Avila, bekend als Tai-
zé-lied. De heilige Teresa was voor Titus 
Brandsma een belangrijke inspiratie-
bron. Als ‘zijn muze en geweten’ is zij in 
het stuk Titus’ vrouwelijke tegenspeler.
Er moest een vrouw in, vond script-
schrijver Bouke Oldenhof. “Ik vind het 
wel een heel erge mannenwereld, zo’n 
kloosteromgeving. En daarbij: het is 
muziektheater, daar hoort altijd een 
soort van liefdeslijntje in. Het lijntje 
tussen Titus en Teresa was er een van 
toenadering en afwijzing. Teresa was van 
de stilte, en Titus was bij de karmelieten 
verliefd geworden op stilte. Maar vanuit 

Een repetitie van de bijrollen in de Bonifatiuskapel in Dokkum, waar ‘Titus’ op 31 mei in première gaat. | Foto: Marcel van Kammen
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religieuze bewogenheid liep hij zich ook 
de benen uit het lijf.”
Titus Brandsma zette zich naast zijn 
hoogleraarschap aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen in voor de emancipa-
tie van de katholieken, voor onderwijs en 
journalistiek, voor de Friese taal, land-
schap en cultuur en voor de erkenning 
van de middeleeuwse mystiek.
“Ik herken dat van mijn vader”, vertelt 
Oldenhof. “Hij was bestuurslid van 
ongeveer elke vereniging die Titus heeft 
opgericht en zo’n beetje de hele dag aan 
het vergaderen.”

EEN ERESCHULD
Met zijn twee jaar geleden overle-
den vader heeft hij ook veel over de 
beroemde Fries gesproken. Herman 
Oldenhof begon in 1941 aan zijn theo-
logiestudie in Nijmegen en volgde zelfs 
nog een college bij Brandsma. Hij moest 
echter al snel onderduiken in Friesland 
omdat hij weigerde een loyaliteitsverkla-
ring te ondertekenen. 
“Later promoveerde hij op een studie 
naar katholieke schuilkerkjes in Noord-
west-Friesland. Hij zag dat als een ere-
schuld, vanwege de oorlog. Mijn bijdrage 
aan Titus is ook een soort ereschuld aan 
mijn vader. Ik ben niet gelovig, maar ik 

ken die wereld heel goed. Ik vond dat ik 
dit moest doen.”
Gelovig of niet, we kunnen ons alle-
maal spiegelen aan het leven van Titus 
Brandsma, meent Oldenhof. “Iedereen 
is ontzettend druk bezig om het geluk 
te vinden. Maar passen die stress en het 
doel, innerlijke rust, wel bij elkaar? Als 
er iets is wat blijft hangen, dan hoop ik 
dat het dit is. Nada te turbe, maak je niet 
druk.”

GOD EN DE DUIVEL
Waar in het eerste deel van de voorstel-
ling het levensverhaal van Titus wordt 
verteld aan de hand van een dialoog 
tussen God en de duivel, is het tweede 
deel een eigentijdse passie, een lijdens-
verhaal. Op dat idee kwam de script-
schrijver door de heiligverklaring die 
Titus Brandsma mogelijk dit jaar nog 
wacht.
“Een heilige is de lijdensweg van Jezus 
gegaan. De student die zegt: ‘Professor 
Brandsma, ik had toch een afspraak met 
u’, dat is Judas die hem verraadt. En die 
scène in de trein, dat is Gethsemane.”

HET GOEDE DOEN
Dit is geen komedie, besefte Theun 
Plantinga toen zijn regisseur Bruun Kuijt 

hem vroeg voor de rol van Titus. “Ik 
moet eerlijk zeggen dat ik wel schrok 
toen ik er iets over las. Ik moest echt uit 
mijn comfortzone. Maar Bruun gaf mij 
ontzettend het vertrouwen dat ik dit ook 
kan spelen.”
En hij kan het, zo weet de uit Veen-
wouden afkomstige acteur inmiddels, 
omdat hij zich kan inleven in Titus. “Ik 
moet zijn eigenschappen ook vinden in 
mezelf. Als dat me niet lukt, moet een 
ander het doen”, vindt hij. “Ik zie God 
als energie tussen mensen en ik denk dat 
Titus zo ook naar anderen keek. Daarom 
oordeelde hij niet en probeerde hij het 
goede te doen, juist ook in de kleine 
dingen. Dat vind ik ontzettend inspire-
rend.”

JOUW WEG
“Ik ben er nog”, klinkt de stem van 
Teresa in de trein naar Dachau. “Dit is 
de weg die niemand wil gaan, maar het is 
jouw weg.”
Dan hoort Titus de muziek en zingt hij 
zachtjes mee: 

“Niets zal u schenden, 
niets u kwellen, 
gij zijt in God 
en God in u.” b

Titus, 
de voorstelling
Het muziektheaterstuk Titus, 
Leven tussen stilte en stress gaat 
op vrijdag 31 mei in première in 
de Bonifatiuskapel in Dokkum. 
Daarna vinden nog acht voor-
stellingen plaats. Met o.a. Theun 
Plantinga (Titus), Alexandra 
Alphenaar (Teresa), Joop Witter-
mans (duivel), Maike Boerdam 
(God), Albert Secuur (dominee 
Kapteijn), Bouke Oldenhof 
(script), Bruun Kuijt (regie).

Info: www.titus2019.nl

Tekst die Eppie Dam schreef voor 
de rol van Titus Brandsma, die zich 
hier in de gevangenis van Scheve-
ningen bevindt.

Ik vind nog 
vrijheid in 
mijn cel
Ik blijf de dagen maar herhalen
als woorden van een oud gebed.
Je moet ze naar jezelf vertalen.
Ik blijf de dagen maar herhalen
voordat de cel in mij gaat malen:
plavuizen, waterkan en bed.
Ik blijf de dagen maar herhalen
als woorden van een oud gebed.

Ik blijf de ruimte hier maar zoeken
met stenen muren twee bij vier.
Ik ken intussen alle hoeken.
Ik blijf de ruimte hier maar zoeken
en bid mijn woorden uit de boeken:
completen, vespers en brevier.
Ik blijf de ruimte hier maar zoeken
met stenen muren twee bij vier.

Wat ik verloren was herwon ik,
ik vind nog vrijheid in mijn cel.
Wat ik niet machtig was dat kon ik,
wat ik verloren was herwon ik.
Pas nu ben ik een ware monnik.
Maar kloppen deze kronkels wel…?
Wat ik verloren was herwon ik,
ik vind nog vrijheid in mijn cel.

Theun Plantinga als Titus Brandsma, tijdens de treinrit naar Dachau. | Foto: Marcel van Kammen
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‘De roeping was er altijd al wel, maar ik 
verzette me ertegen’

interview

DOOR  ELZE RIEMER

Sinds het begin van de eeuw was er niemand meer ingetreden bij de Nederlandse dominicanen. De orde in Ne-
derland was begonnen aan een geleidelijke afbouw en leek zich in haar lot te hebben geschikt. Tot zich in 2013 
twee mannen melden met het verlangen om in te treden. Onder hen was Richard Steenvoorde. “Hier vind ik een 
balans tussen contemplatie en actie.”

“Als je me tien jaar geleden had 
gezegd dat ik dominicaan zou 
worden, had ik je niet geloofd”, zegt 
Richard Steenvoorde (Rijpwetering, 
1973). “Toen was ik net gepromo-
veerd in het internationaal recht en 
werkte ik als juridisch adviseur. Ik 
heb in mijn leven van alles gepro-
beerd, maar kwam steeds weer tot de 

conclusie dat ik nergens echt geluk-
kig van werd. Het is niet dat ík dit 
leven koos; het leven koos mij. Dat 
heb ik wel als een worsteling ervaren. 
De roeping was er altijd al wel, maar 
ik verzette me ertegen. Johannes van 
het Kruis heeft het treffend gezegd: 
‘Om te worden wie ik ben, moet ik 
door alles heen wat ik niet ben.’

Uiteindelijk staakte ik mijn verzet 
en bracht een aantal jaren door op 
Bovendonk, een priester- en dia-
kenopleiding voor late roepingen, of 
beter gezegd: late antwoorden. Daar 
ontdekte ik dat ik geen priester wilde 
worden in een parochie. Ik zou al snel 
vereenzamen. Bovendien verlangde 
ik ook naar verstilling en verdieping, 

een balans tussen het contempla-
tieve en het actieve. Als parochie-
priester zou ik daar niet meer aan toe 
komen; het is een heel druk bestaan 
waarin je al gauw geleefd wordt door 
alles wat er op je afkomt. Zo kwam ik 
terecht bij de dominicanen. Daar is 
de balans tussen die twee heel mooi 
aanwezig.”

Pater Richard Steenvoorde: “Voor mij is contemplatie vooral stil gebed. Anders krijg je het probleem van: ‘Luister Heer, uw dienaar spreekt.’” | Foto: Marloes van Doorn
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Jullie hebben je vorig jaar met zeven 
broeders in het centrum van Rotter-
dam gevestigd. Waarom daar? Jullie 
hadden ook een rustig plekje kunnen 
opzoeken…
“Als orde horen we thuis in de stad. We 
zijn in de dertiende eeuw opgericht om 
de steden in te trekken, omdat daar 
nog niks was; alle kloosters stonden 
op stille plekken. Daarbij is Rotterdam 
een redelijk arme stad wat religieus 
leven betreft. Er valt veel te doen. 
Maar het was ook een pragmatische 
keuze: we hadden hier al een huis 
staan dat in ons bezit is.”

Hebben jullie als gemeenschap een 
bepaalde missie opgevat voor Rotter-
dam?
“Dit is een heel dynamische plek, dus 
het zou helemaal niet passen om daar 
een vastomlijnde missie of doelstel-
ling op te leggen. God is hier al aan het 
werk en het is aan ons om te kijken hoe 
we daarop aan kunnen sluiten. Dat is 
een proces waarbij geduld geboden is; 
we willen niks forceren.
We zijn pas sinds vorig jaar een 
gemeenschap. Het ritme van het 
religieuze leven moeten we opnieuw 
opzetten en uitproberen. Bij de meeste 
gemeenschappen zijn een heleboel 
dingen routine, bij ons is dat niet zo. 
Alles is nog vloeibaar en onrustig. 
Maar dat is een onrust die we willen 
uitzitten.

‘Onze orde is juist 
opgericht om de steden 

in te trekken’

Wat we hier in de stad gaan doen, 
weten we nog niet. De meeste broe-
ders zijn nog in vorming, dus je kunt 
naar buiten toe ook nog niet zoveel 
doen. We werden al wel meteen voor 
van alles gevraagd, maar we laten ons 
niet opjagen. We willen eerst wennen, 
de studie afmaken en zélf nadenken 
over wat we hier willen doen, wat bij 
ons past. Er is natuurlijk genoeg werk, 
maar als we alleen de gaten gaan 
vullen, bouwen we niks op.”

En wat uzelf betreft? Is er een thema 
dat u echt aan het hart gaat?
“Op verzoek van de bisschop heb 
ik het studentenpastoraat mogen 
oppakken. Wat ik daar zie, verontrust 
me. Zo veel jonge mensen die wor-
stelen met hun leven. We hebben als 
samenleving een geestelijke armoede 
gecreëerd waarin een groot deel van 
de mensen van buiten perfect en suc-
cesvol overkomt, terwijl ze van binnen 
wegkwijnen van onzekerheid en 
eenzaamheid. Daarin zie ik een grote 
nood, en ook de waarheid van de 
woorden van paus Franciscus: dat de 
Kerk een veldhospitaal moet zijn. Wij 
kunnen die jongeren alleen helpen als 
we persoonlijk met ze in gesprek gaan 
en écht gaan luisteren en kijken.
Daarvoor moeten we zelf wel door 
een persoonlijke bekering, waarbij 
we weer teruggaan naar de levende 
Heer en gaan leven vanuit de relatie 
met Hem. Daarvoor zijn overgave en 
vertrouwen nodig: dat God het beste 
met ons voorheeft, ook al zie je dat 
zelf niet. Vanuit die overgave kan het 
christendom weer wat geloofwaar-
digheid krijgen en wat betekenen in 
de wereld. Moreel spreken kunnen 
we niet goed meer doen – wat dat 
betreft ligt het imago van de Kerk op 
dit moment aan diggelen. Er is geen 
spindoctor die dat binnenkort gaat 
oplossen, daar moeten we mee leren 
leven.”

Hoe ziet die levende relatie met God 
er voor u uit?
“God is mijn oriëntatiepunt, in Hem 
besta ik. Als ik die relatie in een beeld 
moet uitdrukken, dan zou ik zeggen 
dat Jezus steeds in mijn ooghoeken 
met mij meekijkt en zo mijn blik 
bepaalt. Als ik Hem rechtstreeks 
probeer te zien, is Hij er niet. Dat is 
soms ook moeilijk, zeker in periodes 
van worsteling waarin ik ergens wel 
wist dat ik gedragen werd, maar dat 
niet zo voelde. Bijvoorbeeld toen we 
hier net waren gearriveerd en een 
van de broeders een hartstilstand 
kreeg. Zulke perioden zie ik als een 
louteringsproces, net zoals met de 
profeten in het Oude Testament. Iets 
wat je uit moet zitten, hoe moeilijk 
dat ook kan zijn.”

Welke rol speelt contemplatie in dit 
alles?
“Die is onontbeerlijk. Als gemeen-
schap hebben we besloten om onze 
gebedstijden aan de randen van de 
dag te plaatsen, want overdag is het 
gewoon te vol met studie en allerlei 
werk. Dus om 7 uur de lauden, om 
half 8 de Eucharistie en om 6 uur ’s 
avonds de vespers. Het is een basis 
voor het contemplatieve, maar de 
rest is aan onszelf. Hoe dat wordt 
ingevuld, verschilt van persoon tot 
persoon.

Voor mij is contemplatie vooral 
stil gebed. Anders krijg je het pro-
bleem van ‘Luister Heer, uw dienaar 
spreekt’. Dat je alleen tegen God 
aanpraat, met een verlanglijstje in 
je hoofd. Dit stille gebed is een vorm 
van luisteren die ik ook midden in de 
drukte probeer mee te nemen. Als ik 
het te druk krijg en het contempla-
tieve verwaarloos, wordt alles al snel 
leeg, kaal en grauw. Maar als het wel 
lukt om die verstilling mee te nemen, 
ontdek ik de mooiste dingen, vooral 
in andere mensen.” b

"Stil gebed is een vorm van luisteren." | Foto: Marloes van Doorn

Wat drijft de kloosterling?
Het is kleiner dan vroeger, maar ook in onze tijden bleven vrouwen en 
mannen het religieuze leven. Wat drijft deze kloosterlingen? In een korte 
serie zoekt KN naar de beweegredenen voor een levenskeuze die haaks 
staat op de tijdgeest. Het eerste deel verscheen in KN 19.
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Elke dag een wonder binnen de muren van    het meisjesdorp
reportage

DOOR  MAARTEN BOERSEMA, TEGUCIGALPA

In een eigen dorpje in Honduras bieden zusters onderdak en onderwijs aan meisjes uit de allerarmste gezinnen 
van het land. “Waar ik over een paar jaar woon en werk, weet ik niet. Ik weet wel dat ik heel mijn leven de armen zal 
dienen.”

De zon zakt rood weg achter de bergen 
rond de Hondurese hoofdstad Tegu-
cigalpa. In een grote open, maar over-
dekte gymzaal viert priester José op 
een woensdagmiddag de heilige Mis. 
Tijdens een korte meditatie zegt hij 
met een grote glimlach: “De man is het 
hoofd.” Er klinkt gejoel in de zaal met 
ruim 650 jonge meiden en daaromheen 
enkele zusters. De meiden schudden 
meewarig hun hoofd.
“Maar”, vervolgt de priester, “de vrouw 
is de nek en zonder de nek kan het 
hoofd niet draaien.” Er wordt gelachen 
en tientallen meiden bewegen hun 

nek. Ze weten maar al te goed dat de 
mannen en vaders in dit land lang niet 
altijd hun verantwoordelijkheid als 
hoofd nemen. Met alle gevolgen van 
dien. Duizenden Hondurese kinderen 
groeien op met alleen hun moeder, 
omdat vader zijn gezin in de steek liet 
of overleed.

VOLLEDIGE TOEWIJDING
In het meisjesdorp in Honduras wonen 
ruim 650 meiden in de leeftijd van 12 
tot en met 19 jaar, die veelal afkomstig 
zijn uit afgelegen dorpen. Ze groei-
den op in arme gezinnen zonder veel 

toekomstperspectief. Toen ze via 
lokale parochies in contact kwamen 
met de Zusters van Maria (zie kader), 
werd hun wereld opengebroken. Na 
een gesprek en een test waren zij de 
gelukkigen en werden uitgenodigd om 
in het meisjesdorp in Tegucigalpa te 
komen wonen. Alleen kinderen uit de 
allerarmste gezinnen komen in aan-
merking. Ook moeten ze voldoende 
basiskennis hebben om mee te kunnen 
komen op de school in het dorp.
Het is dus een grote eer om door de 
zusters uitgenodigd te worden en 
het biedt mogelijkheden. De meiden 

krijgen een goede opleiding en leren 
een beroep, zodat ze gemakkelijker 
een baan kunnen vinden. Maar er is 
ook gelegenheid om te sporten en een 
muziekinstrument te leren bespelen.
Er worden wel grote offers van de 
jonge meiden gevraagd. Het meisjes-
dorp wordt hun nieuwe familie en 
per jaar hebben ze slechts drie weken 
vakantie waarin ze terug naar huis 
kunnen gaan. Daarnaast staat hun 
leven in de nabijheid van de zusters in 
het teken van discipline, toewijding en 
devotie. En dat niet halfslachtig, maar 
volledig.

Zuster Lea bidt met de leerlingen de rozenkrans mee. | Foto: Maarten Boersema
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Elke dag een wonder binnen de muren van    het meisjesdorp

EEN SOORT MOEDER
De Mexicaanse zuster Liliana is het 
hoofd van de zeven andere zusters in 
het dorp. Naast de zusters zijn er nog 
tientallen anderen werkzaam: onder-
wijzers, administrateurs, beveiligers, 
keukenpersoneel en tuinmannen. Van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is 
Liliana in de weer om alles geregeld 
te krijgen. “We werken hard, maar 
krijgen straks eeuwig de tijd om te 
rusten”, zegt ze, en lacht luid. “Het is 
prachtig om te zien dat jonge meiden 
veranderen en het geeft voldoening 
om daar onderdeel van te mogen 
zijn.”
De Filipijnse zuster Lea valt haar 
bij. “Het werk heeft ons volledige 
hart. Het voelt alsof ik een soort van 
moeder ben geworden voor tientallen 
kinderen.”
Liliana benadrukt dat de kinderen 
uit allerlei achtergronden in het dorp 
mogen wonen. “Ook als je niet katho-
liek bent opgevoed, ben je van harte 
welkom. Maar er wordt wel van je 
gevraagd om in het dagritme mee te 
doen.” 
Het is fascinerend om te zien hoe 
ogenschijnlijk geolied alles loopt en 
met welk plezier de meiden meestal 
bezig zijn. Liliana: “Iedereen heeft 
zijn eigen verantwoordelijkheden en 
als iedereen zich daaraan houdt, dan 
gaat het goed.”

Lees verder op pagina 18. De meiden krijgen een goede opleiding en leren een beroep, om gemakkelijker een baan te kunnen vinden. | Foto: Maarten Boersema

‘Het voelt alsof ik 
moeder ben 
geworden voor 
tientallen kinderen’
- Zuster Lea
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Zuster Liliana kijkt toe hoe enkele meiden hun huiswerk laten nakijken. | Foto: Maarten Boersema

In de namiddag doet een groep meiden sportoefeningen op het voetbalveld. | Foto: Maarten Boersema

Het dorp is een plek van 
afgeschermde vrede te midden 

van gebrokenheid



19VRIJDAG 24 MEI  2019
NUMMER 21 LOKAAL

DRIE UUR GEBED
De zusters besteden zelf tussen alle 
bedrijven door ook nog drie uur aan 
gebed. Ze belichamen toewijding. 
Voor zuster Lea is het dienen van 
de armen de roeping van haar leven. 
“Waar ik over een paar jaar woon 
en werk, dat weet ik niet. Misschien 
krijg ik morgen wel het bericht dat ik 
naar een meisjesdorp in Mexico moet 
verhuizen. Maar ik weet wel dat ik 
heel mijn leven de armen zal blijven 
dienen.”
Liliana luistert op een afstand mee. 
Ze knikt. “Onze koffer staat altijd 
gepakt klaar om ergens anders heen 
te reizen, als dat van ons gevraagd 
wordt.”
Ook de meiden gaan biddend en 
mediterend de dagen door. Elke avond 
om zeven uur klinken eerbiedige 
echo’s als de verschillende groepen 

hun gebeden opzeggen. Daarnaast 
krijgen ze geregeld catechese en 
dienen ze elke dag een korte reflectie 
op een bijbeltekst te schrijven. Twee 
keer per week is er een heilige Mis op 
het terrein.

AFGESCHERMDE 
WERELD
De meiden leven in een letterlijk afge-
schermde wereld met muren, want 
de buurt rondom het dorp is gevaar-
lijk. Aan de andere kant van de muur 
ligt een slachterij, met alle geuren 
en kleuren van dien, in de straten 
rondom het dorp vindt af en toe een 
overval plaats en de weerzinwekkende 
reuk van de nabijgelegen hoofdstede-
lijke vuilnisbelt trekt zich niets van 
muren.
Maar ook figuurlijk is het een afge-
schermde wereld, want er komen 

weinig berichten van buiten het 
dorp naar binnen. Op deze plek van 
afgeschermde vrede te midden van 
diepe gebrokenheid, worden meiden 
gevormd om na een paar jaar als 
gelovig gevormde jonge vrouwen 
vol eigenwaarde de wereld weer in 
te gaan. Om God, hun land en hun 
mogelijke gezin te dienen.
In de gymzaal wordt ondertussen uit 
volle borst gezongen. “Want nu zegt 
de zwakke: ik ben sterk, zegt de arme: 
ik ben rijk, om wat de Heer heeft 
gedaan voor ons.” 
Zuster Liliana kijkt stralend om zich 
heen. “Elke dag is een wonder. Dat zie 
je toch wel?” b

Deze reportage werd mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Werelddorpen.

Zuster Liliana kijkt toe door hoe een groep meiden het ontbijt klaar zet. | Foto: Maarten Boersema

De Zusters van 
Maria
De congregatie van de Zusters van 
Maria van Banneux werd in 1964 
gesticht door de Amerikaanse pries-
ter Aloysius Schwartz, die zich zijn 
hele leven inzette om arme kinderen 
te helpen. Hun naam danken de 
zusters aan het Belgische bede-
vaartsoord Banneux, waar Maria 
verscheen als de Maagd der Armen. 
De congregatie telt inmiddels meer 
dan 370 zusters die in jongens- en 
meisjesdorpen werken in de Filipij-
nen, Mexico, Guatemala, Brazilië, 
Honduras en Tanzania. Over heel de 
wereld, ook in Nederland, zijn zuster-
organisaties actief die helpen bij de 
fondsenwerving.
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AGENDA
mei t/m september

MARIAHULDE
 Delft
 Za 25 mei
Mariahulde en samenzang van Maria-
liederen m.m.v. de koren Deo Sacrum en 
Vox Latina o.l.v. diregente en organiste 
Petra Veenswijk. Hoogtepunt is de licht-
processie waarbij iedereen een kaars 
kan opsteken bij het beeld van Maria van 
Jesse. Aanvang 15.00 uur in de Maria van 
Jessekerk (Burgwal 20). Toegang vrij, 
collecte na afloop.

VROUWEN IN DE MUZIEK
 Utrecht
 Za 25 mei
In de Domkerk (Domplein) vindt om 
15.30 uur het tweede concert plaats 
van het project ‘Vrouwen in de Muziek’. 
Ditmaal gaat het om achttiende-eeuwse 
kamermuziek met sonates van de Itali-
aanse componiste en claveciniste Anna 
Lucia Bon di Venezia (1738-1767) en 
haar Duitse tijdgenote Anna Amalia von 
Preussen (1723-1787), zus van koning 
Frederik de Grote. Ter afwisseling klinkt 
Charavgi voor blokfluit solo (uit 1994) 
van Componist des Vaderlands Calliope 
Tsoupaki. De uitvoerenden zijn Sascha 
Mommertz (blokfluit en traverso), Gadze 
Heeres (viola di gamba) en Jan Hage 
(orgel). Toegang vrij, collecte bij de uit-
gang.
Info: www.zaterdagmiddagmuziek.nl

MARIAKAPELLENDAG 
2019
 Twente
 Zo 26 mei
Alle Mariakapellen van Twente zijn deze 
zondag geopend. In een viertal kapellen 
zijn speciale activiteiten.
Na de viering van 9.30 uur in de kerk van 
Rossum wordt onder begeleiding van de 

fanfare naar de Mariakapel getrokken. 
Bij de Mariakapel op het Zeldam (tussen 
Delden en Goor) is er om 14.00 uur een 
viering. Bij de Mariakapel De Hulpe in 
Markelo is er om 16.00 uur een oecume-
nische viering. Afsluiting om 18.00 uur 
met lof bij de Mariakapel in Enter.
Info: (0541) 35 23 29, www.mariakapel-
lenenlandkruisenintwente.nl

MARIACONCERT
 Alkmaar
 Ma 27 mei

Het Duo Esmera brengt in de Sint-Lau-
rentiuskerk (Verdronkenoord 68) een 
programma ten gehore waarin Maria en 
de devotie tot haar centraal staan. Er 
wordt een rozenkrans gebeden. In het 
concertprogramma worden verschil-
lende aspecten uit het leven van Maria 
verbeeld. Op het programma staan 
verder twee bijzondere composities, 
geschreven op heel persoonlijke en 
unieke teksten van de dichters Novalis 
en Paul Claudel. Aanvang 20.00 uur.
Info: www.alkmaarsecuyperskerk.nl

LENTEFESTIVAL
 Nieuwkuijk
 Za 1 juni
Tijdens de jaarlijkse ontmoetingsda-
gen van Focolare in Abdij Mariënkroon 
(Abdijlaan 8) wordt op zaterdag van 
14.00 tot 22.00 uur een lentefestival 
gehouden. In bijna alle godsdiensten 

bestaat een gouden regel: ‘Behandel 
anderen zoals je door hen behandeld 
wilt worden.’ Op dit festival met muziek, 
dans en verschillende optredens is er 
ruimte voor inspirerende workshops, 
sport en spel. Ook is er een barbecue. 
Toegang: € 15,- (12-18 jaar: € 12,-, 
< 12: € 7,50).
Info/opgave: www.mariapoli.nl

NATIONAAL JONGEREN-
KORENFESTIVAL 
 Rijsbergen 
 Za 1 en zo 2 jun
In de Sint-Bavokerk (Sint Bavostraat 7) 
wordt tijdens het dertigste Nationaal 
Jongerenkorenfestival gestreden worden 
om het Nationaal Kampioenschap voor 
jongerenkoren. De twaalf deelnemende 
koren zijn afkomstig uit heel Nederland. 
Het evenement voor de jongeren vindt 
zowel op zaterdag als op zondag plaats 
in de Sint-Bavokerk en gemeenschaps-
huis De Koutershof. Naast de competitie 
zijn er ook nog andere gezamenlijke 
activiteiten gedurende het weekend. De 
prijzen worden uitgereikt door o.a. hulp-
bisschop Everard de Jong.
Info: www.korenfestivalrijsbergen.nl

KERKMUZIEKFEEST
 Utrecht
 Zo 9 juni
Viering van de jubilea van drie Utrechtse 
kerkmusici: Wouter van Belle, Sonja 
Roskamp en Gerard Beemster. Om 10.00 
uur zingt de Capella Majellana onder 
leiding van Sonja Roskamp de Mis van 
Pinksteren in de Gerardus Majellakerk 
(Vleutenseweg). Om 10.30 uur zingt het 
Kathedrale Koor Utrecht onder leiding 
van Gerard Beemster de pinkstermis in 
de Catharinakathedraal (Lange Nieuw-
straat 36). ’s Middags is er om 15.30 uur 

een concert in de kathedraal door het 
Kathedrale Koor met medewerking van 
alle drie de jubilarissen. Toegang gratis.
Info: post@woutervanbelle.nl, 
post@sonjaroskamp.nl of 
mail@gerardbeemster.nl

KOM EN ZIE-WEEKEND
 Egmond-Binnen
 Vr 7 t/m zo 9 jun
De monniken van de abdij van Egmond 
(Abdijlaan 26) organiseren een meeleef-
weekend, waarin deelnemers kennis 
kunnen maken met de roeping tot het 
religieuze leven en alle aspecten van het 
leven in de abdij. Gasten verblijven in een 
gastenkamer van de abdij, maar delen 
het monnikenleven van meer nabij.
Info/aanmelden: (072) 506 14 15, 
gastenpater.adelbertabdij@xs4all.nl

LIJKWADE VAN TURIJN
 Utrecht
 T/m 15 sep

In de Sint-Willibrordkerk (Minrebroe-
derstraat 21) is van dinsdag tot en met 
zaterdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur 
een levensgrote foto van de Lijkwade van 
Turijn te zien. Daarnaast zijn ook detail-
vergrotingen, twee driedimensionale 
afbeeldingen en een kopie van de door-
nenkroon te zien. Verder is er informatief 
materiaal ter beschikking. 
Info: (06) 40 12 19 26

VRIJDAG 24 MEI
Lezing: Hand. 15,22 - 31
Evangelie: Joh. 15,12 - 17 (Wit)

ZATERDAG 25 MEI
Lezing: Hand. 16,1 - 10
Evangelie: Joh. 15,18 - 21 (Wit)

ZONDAG 26 MEI
Zesde zondag van Pasen
Getijdengebed week II

Eerste lezing: Hand. 15,1 - 2 + 22 - 29
Tweede lezing: Apok. 21,10 - 14 + 22 - 23
Evangelie: Joh. 14,23 - 29 (Wit)

MAANDAG 27 MEI
Lezing: Hand. 16,11 - 15
Evangelie: Joh. 15,26 - 16,4 (Wit)

DINSDAG 28 MEI
Lezing: Hand. 16,22 - 34
Evangelie: Joh. 16,5 - 11 (Wit)

WOENSDAG 29 MEI
Lezing: Hand. 17,15 + 22 - 18,1
Evangelie: Joh. 16,12 - 15 (Wit)

DONDERDAG 30 MEI
Hemelvaart van de Heer
Eerste lezing: Hand. 1,1 – 11
Tweede lezing: Ef. 1,17 - 23
Evangelie: Lc. 24,46 - 53 (Wit)

VRIJDAG 31 MEI
Bezoek van de heilige Maagd Maria 
aan Elisabet
Lezing: Sef. 3,14 - 18
Of: Rom. 12,9 - 16
Evangelie: Lc. 1,39 - 56 (Wit)

Jaar C. Zie www.dagelijksevangelie.org.

liturgiekalender

Foto: CNS Photo - Paul Haring

Foto: unsplash.com - James Coleman
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Een “allround heilige” die juist nu ontzettend actu-
eel is. Zo omschrijft Gabriella Buirma de Duitse 
benedictinessen-abdis Hildegard van Bingen. De 
mystica staat van 30 mei tot en met 2 juni centraal 
tijdens een speciaal festival met verschillende work-

shops en lezingen, dat openstaat voor iedereen die 
met haar spiritualiteit wil kennismaken. Buirma is 
parochiaan van de Utrechtse Gerardus Majellapa-
rochie en helpt de broeders van Sint-Jan, die dit jaar 
hun tienjarig jubileum in de Domstad vieren.

GOED WERK
“Hildegard is een mystica die op alle mogelijke 
gebieden dusdanig goed werk heeft nagelaten, dat 
het de moeite waard is dit opnieuw te bekijken”, 
vertelt Buirma, medeorganisator van het festival. 
“Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van theologie 
en op het gebied van de geneeskunde. Er zijn zaken 
die zij zag en optekende maar die eeuwenlang niet 
begrepen zijn, en waarvan de medische wetenschap 
nu heeft aangetoond dat ze kloppen (zie kader).”
Maar de heilige hield zich ook bezig met kunst, legt 
Buirma uit. “Ze heeft prachtige hymnes en muziek 
geschreven. Waar woorden tekort schieten om 
dingen te zeggen, kon zij die door haar muziek toch 
laten klinken.”

ENORME WIJSHEID
Een ander aspect dat Hildegard actueel maakt, is 
volgens Buirma haar kennis op het vlak van voe-
ding. “Er is tijdens het festival een kookworkshop 
waarin het onder meer over gezonde voeding gaat. 
Daarin wordt onder andere verteld wat verschil-
lende voedingsmiddelen met ons doen." Naast 
kook- en muziekworkshops zal een aantal sprekers 
Hildegard en haar werk vanuit verschillende per-
spectieven belichten. Ook zijn er liturgische vierin-
gen, gezamenlijke maaltijden en panelgesprekken.
Buirma: “Het is bijzonder om te zien hoe iemand 

na zoveel jaar ineens weer in een tijdsbeeld past. 
Men merkt dat ze ons heel veel te bieden heeft. 
God heeft haar blik, brein en hart geopend voor een 
enorme wijsheid.”
Festivalbezoekers kunnen er voor kiezen om 
een deel van het evenement te volgen. Maar hoe 
divers de onderdelen ook zijn, ze staan allemaal 
in de geest van de Duitse mystica, zegt Buirma. 
“Dat maakt het zo rijk. Als de deelnemers elkaar 
tijdens de gezamenlijke momenten ontmoeten, 
delen ze dezelfde principes, alleen vanuit een 
ander gezichtspunt. Er is zo veel over Hildegard 
te zeggen, juist omdat ze zo allround was, dat het 
jammer zou zijn om het maar met één lezing af te 
doen. We duiken echt in haar leven en in wie zij 
was.” 

MISSIE EN EVANGELISATIE
Er circuleert veel onjuiste informatie over Hilde-
gard. Buirma: “Daarom vinden wij het zo belangrijk 
om haar vanuit de juiste perspectief te belichten. 
Ze was een diepgelovige vrouw, die juist vanuit haar 
geloof dit alles aanreikte. We kunnen haar met dit 
festival de plaats en eer geven die haar toekomen.”
Van mensen die zich al hebben aangemeld, hoort 
Buirma dat ze al langer meer over de heilige wilden 
weten. “Je merkt dat het echt leeft. We hopen dat 
ook randkerkelijke of niet-kerkelijke mensen die 
haar opmerken, willen komen. Dit festival is ook 
een stuk missie en evangelisatie.” b

Het Hildegard van Bingen-festival vindt van 30 mei tot 
2 juni plaats in het Thomas a Kempis Leerhuis (Broere-
straat 12, Utrecht).

LOKAAL

Hildegard van Bingen-festival:
Een feestje rond een allround heilige

achtergrond

DOOR  FRANCESCO PALONI

Met een vierdaagse festival brengen de broeders van Sint-Jan in Utrecht de heilige Hildegard van Bingen onder de 
aandacht. “Ze is een mystica die op bijna alle mogelijke gebieden belangrijk werk heeft verricht. Haar boodschap blijft 
actueel.”

Hildegard schrijft haar visioenen neer: miniatuur uit de Wiesbaden 
Codex, een middeleeuwse bundeling van werk van Hildegard van 

Bingen. | Foto: wikipedia.org

‘Hildegard van Bingen is actueel omdat ze een vrouw is’
Broeder Marie-Thomas houdt na het festival drie voordrachten over het voornaamste werk van Hildegard van Bingen, de Scivias.

“Hildegard is actueel omdat ze een vrouw is. In onze tijden hebben vrouwen 
een grotere rol binnen de Kerk. Ze werd in 2010 door paus Benedictus XVI 
heilig verklaard en tot kerklerares uitgeroepen. Hildegard benadrukte dat 
zusters onafhankelijk van mannen een eigen klooster mochten besturen.
Daarnaast interesseerde ze zich voor de plaats van de mens binnen het heelal. 
Ook verdiepte ze zich in allerlei middelen die de gezondheid bevorderen. Ze 
vond dat het goed is om je te interesseren voor het voedsel dat de Heer ons 
geeft. Ze ontwikkelde bijvoorbeeld een moestuin met allerlei kruiden.
Dit interesseert ook veel mensen buiten de Kerk. 

Iedereen is tegenwoordig bezig met gebalanceerde voeding, maar Hildegard 
beschreef eeuwen geleden al hoe een zo’n gezond menu eruit zou moeten zien. 
Ze ontdekte ook hoe je door aderlating zieken kan helpen.
Ze bestudeerde de invloed van de geest op het lichaam. We weten dat goed 
eten belangrijk is voor een goede gezondheid. Hildegard zei dat het om gezond 
te blijven, ook belangrijk is om deugdzaam te zijn. In christelijke zin heeft het 
navolgen van Gods wil en de liefde tot onze naaste, een positief effect op de 
gezondheid. Dit blijkt ook uit het werk van deze heilige.”
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Het Groninger klimaat is een beetje anders dan gemiddeld 
in Nederland, en zo ook het ongedierte. Zo komt er hier 
een soort onweersbeestje voor dat Dönnerknuut wordt 
genoemd. De Dönnerknuut gaat met een miljoen tegelijk 
op je lijf zitten wriggelen zodat je onder het slaken van 
oerkreten naar de douche rent. Dat is namelijk de enige 
manier om weer van die beesten af te komen.
Nu is het in de Kerk eigenlijk niet anders. Net als 
Noord-Groningen heeft ook het land Catholica zo zijn 
plagen. Sommige van die beestjes steken of bijten, ver-
oorzaken bulten en geven soms ernstige ziektes door. Die 
noemen we ketterijen. Denk bijvoorbeeld aan het sedeva-
cantisme (‘De paus is geen echte paus en daarom zijn de 
priesterwijdingen niet meer geldig’). 
Gelukkig heeft de gemiddelde katholiek een soort radar, 
die we sensus catholicus (‘katholieke antenne’) of sensus 
fidelium (‘de antenne van de gelovigen’) noemen en die de 
alarmbellen af laat gaan als we met iets ranzigs in aanra-
king komen. Tenzij mensen pas recent of op latere leeftijd 
katholiek zijn geworden, werkt dat systeem meestal rede-
lijk goed.
Denk bijvoorbeeld ook aan idiote ‘Mariaverschijningen’ 
die de Moeder Gods niet portretteren als ‘Altijddurende 
Bijstand’ maar als ‘Altijddurende Kwekdoos’. Een stel 
kinderen of pubers ziet een beeldschone vrouw zweven 
(doorgaans boven een boom of heester). Zij opent haar 
mond en doet die vervolgens nooit meer dicht. Tussen 
een stroom van banaliteiten verschuilen zich dan zonder 
uitzondering sinistere toestanden. Je moet dan iets kopen 
of dagelijks de rozenkrans ter ere van Sint-Antonius’ 
oorsmeer bidden, anders overleef je het niet. Bij een nor-
male katholiek gaat in zo’n geval de sensus fidelium af. De 
zwaailichten zwaaien en de toeters toeteren.
Een specifiek soort kerkelijk gespuis komt de laatste jaren 
uit Amerika, dat altijd al een soort hellepoort is geweest 
als het om religieuze ongein gaat. Complottheorieën, 
vooral over Joden en vrijmetselaars, worden in vage 
boeken van onfris ogende vettige mannetjes uit het Mid-
westen de wereld in geslingerd. Ze zijn altijd geobsedeerd 
door seks, homo’s, abortus en aanverwante thematiek en 
hebben altijd een extra voorletter en een vage academi-
sche titel. Ze schilderen God zonder uitzondering af als 
een soort demonische variant op Sinterklaas die niets 
cadeau geeft, maar het liefst iedereen in zijn zak stopt (die 
trouwens niet naar Spanje gaat, maar naar een plaats die 
nog warmer is).
De akeligste van het spul is een zekere Michael Voris, die 
filmpjes op YouTube publiceert en gelooft in een God die 
– als ik afga op zijn beschrijving – erger is dan Satan en al 
diens hulpjes bij elkaar. Als ik met zijn braaksel in aan-
raking kom, heb ik altijd de neiging in het wijwatervat te 
springen. Ik vrees namelijk dat de douche in dit geval niet 
afdoende is. 

KERKELIJKE 
ONGEIN

PATER HUGO

Kluizenaar te Warfhuizen
Zie www.beslotentuin.nl.

column

DOOR  MGR. JORIS SCHRÖDER

Van jezelf houden. Zo luidt een suggestieve tip 
onder de titel ‘Mindful seks’ (Brabants Dagblad, 
26 maart). Om te vervolgen: “Voor wie denkt ‘wat 
zweverig’: de wetenschap bewijst zwart op wit dat 
mindfulness je stress vermindert, je concentratie 
verhoogt, je empathisch vermogen vergroot, je 
creativiteit verbetert, je veerkracht versterkt en 
je negatieve gevoelens van angst en pijn helpt 
beheersen.” Het klinkt allemaal uiterst beloftevol, 
hoewel er geen enkele officiële band met bijbels 
geloof valt waar te nemen. Velen zijn het er over 
eens dat een gerichte oriëntatie van ons bewust-
zijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan een 
psychisch evenwichtig en dus gelukkiger leven. 
De techniek van mindfulness beweegt zich in de 
regel op dat niveau.
Hoewel men soms het tegendeel beweert, geldt: 
christelijk geloof is niet lichaamsvijandig, want 
sinds de komst van God in Jezus, de incarnatie, 
is onze lichamelijkheid een bevoorrechte weg 
tot heiliging. Het huwelijk, waarvan de seksuali-
teit een onvervreemdbaar onderdeel uitmaakt, 
wordt door de Kerk dan ook als sacramenteel 
beschouwd. Via ons lichaam ontmoeten en 
beminnen wij een medemens; binnen een unieke 
en exclusieve relatie kan dit een genadevolle erva-
ring zijn, die God eer brengt en die onze persoon 
opbouwt. Hier maken wij als mens en christen de 

vrije keuze om onszelf met ziel en lichaam aan de 
ander te geven.
De term ‘genadevol’ is zojuist met opzet gebruikt, 
want deze intieme en intense ontmoeting is 
een geschenk van God, waarbij de lichamelijke 
voldoening om zo te zeggen een ‘toegift’ is. Dit 
alles speelt zich af op het subtiele snijvlak van 
geven en ontvangen, gericht op het geluk van de 
ander en tegelijkertijd aangenaam voor onszelf. 
Die vrijheid bepaalt in belangrijke mate onze 
waardigheid als mens. Je zelf opsluiten in je eigen 
lichamelijkheid – zoals bij masturbatie – en in je 
eigen leefwereld – zelfvoldaanheid in plaats van 
geloofsovergave – zijn daarom in tegenspraak met 
het christelijk mensbeeld. Met de Catechismus 
van de Katholieke Kerk: “De Kerk is zowel teken als 
behoedster van de transcendentie van de mense-
lijke persoon” (CKK 2245).
Drank, sociale media, seksualiteit worden gemak-
kelijk een keten die ons bindt in plaats van een 
vrijheid die verruimt, zowel naar God als naar 
onze medemensen. Onze cultuur is vaak door-
geschoten hedonistisch, gericht op genot als 
einddoel. Het spirituele en relationele komen 
daarbij soms in de verdrukking. Jezus leert ons 
om onszelf aan anderen te geven, wat vaak ook 
bij onszelf een genaderijk gevoel achterlaat. Een 
balans die vraagt om herwaardering.

overweging

Van jezelf houden?

“Dan heb jij de Madonna gezien.” De vijfjarige 
Dora Fracasso vertelde haar moeder hoe zij in 
haar slaap in de tuin een heel mooie vrouw zag. Ze 
liep tussen de bloeiende lelies, sneed een bloem 
af en legde die tegen haar borst. “Toen werd het 
heel licht en de mooie dame was weg”, eindigde 
de kleine meid. Waarop Pasqua haar dochtertje 
omhelst en vertelt dat dat Moeder Maria moet 
zijn geweest en dat zij veel tot haar moet bidden. 
Daarop loopt het meisje de tuin in en fluistert: 
“Mama Maria, ik word later zuster.”
Enkele jaren later, op de avond voor haar eerste 
heilige communie, heeft Dora weer een verschij-
ning. Nu is het de heilige Theresia van het Kindje 
Jezus van Lisieux. Zij zegt: “Later word jij ook 
zuster, net zoals ik.” Vanaf die dag praat Dora altijd 
over haar “beste vriendin in de hemel”.

De Italiaanse treedt in 1917, zestien jaar oud, op 
advies van haar geestelijk leidsman in in de karmel 
van Sint-Jozef in de havenstad Bari. Daar krijgt zij 
de naam zuster Elia di San Clemente.
De priorin vraagt de religieuze, die zo goed is met 
draad en naald, of zij naailes wil geven aan de 
meisjes op school. Dat klinkt gemakkelijker dan 
het is. De jongedames halen, zoals kinderen van 
alle tijden, kattenkwaad uit. Maar toch hielden de 
meisjes allemaal van die lieve zuster Elia.

Het schoolhoofd, zuster Colomba, vindt het echter 
allemaal maar niets. ‘Discipline’ is het toverwoord. 
Zuster Elia kan dat echter niet, maar bovenal wíl 
ze dat niet: is liefde immers niet sterker dan straf? 
Daarop besluit zuster Colomba dat zij niet met 
haar kan samenwerken en wordt zuster Elia weg-
gestuurd.
Eenzaam, maar niet alleen, borduurt zij voortaan 
in haar cel, tot moeder-overste Angelica, die de 
religieuze wel hoog heeft zitten, haar vraagt koste-
res te worden.
Zuster Elia heeft al langere tijd hevige hoofpijn. 
Klagen doet zij niet en ze neemt ook geen medicij-
nen. Ze noemt de pijn zelfs haar “kleine vriend”.
“Ik zal sterven op een grote kerkelijk feestdag”, 
zegt zij op een dag. Veel waarde wordt aan die 
opmerking niet gehecht, want de zuster is jong 
en bovendien niet ziek. Maanden gaan er voorbij, 
tot zuster Elia op 21 december 1927 ineens hoge 
koorts krijgt. “Niets aan de hand”, zegt de dokter 
op 24 december nog: “Gewoon griep.” De volgende 
morgen worden er in allerijl nog artsen geroepen, 
maar het is al te laat. Op Kerstmis 1927, precies om 
twaalf uur, ontmoet zuster Elia het Kindje in de 
kribbe als de Heer.

Paus Benedictus XVI verklaarde Elia de San Cle-
mente in 2006 zalig.

Lelie
DOOR MICHAËL AS

bijvoorbeeld

Elia de San Clemente
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Vreugde geeft vleugels
De moderne mens lijkt wel voortdurend op zoek 
naar plezier en geluk. Dat dit niet hetzelfde is als 
ware vreugde en dat die parallel kan lopen aan 
moeilijkheden en verdriet, weten veel mensen 
ergens wel. Maar hoe dit in de praktijk te brengen 
en ondanks pijn en verdriet echt vanuit een vreug-
devolle houding te leven? Daarvoor wil dit boek 
van moraaltheologe Adriana van Lotringen een 
handreiking bieden.
Vlak nadat de schrijfster begon aan dit boek, werd 
de ergste nachtmerrie van elke ouder voor haar 
werkelijkheid. Totaal onverwacht verloor ze haar 
29-jarige zoon. Haar gedachten over hoe ondanks 
allerlei ellende toch vreugdevol in het leven te 
blijven staan, werden daarmee zwaar op de proef 
gesteld. Doorleefd zijn ze dus zeker.
In behapbare hoofdstukken vinden we gedachten, 
gedichten en teksten van anderen en praktische 
handreikingen over hoe om te gaan met ons eigen 
lijden, dat van anderen en dat van de wereld in het 
algemeen. Alleen al in die zin is het bij de tijd, maar 
Van Lotringen gaat ook in op de moderne obsessie 
met ons uiterlijk, onze gevoelens en het vermijden 
van pijn en dood. Daarbij steeds verwijzend naar 
de Onnoembare.
Voor iedereen die wel eens worstelt met vreug-
devol in het leven te staan – en voor wie geldt dit 
eigenlijk niet? – is dit een troostrijk en behulpzaam 
boek. 
SUSANNE KURSTJENS

Zarathustra
In Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra 
staat de Iraanse profeet Zarathustra centraal. Hij 
daalt na als kluizenaar te hebben geleefd weer af 
naar de mensen om zijn explosieve denkbeelden 
uit dragen. Hij is vooral in de ban van de Übermen-
sch, een nieuwe en betere versie van de mens, en 
meent dat de mens zich los moet maken van de 
beklemmende beperkingen van de traditionele 
moraal. Het mag duidelijk zijn dat dit geen idee is 
om zonder handschoenen aan te pakken. De nazi’s 
deden dat echter wel en gaven het zonder terug-
houdendheid een plaatsje in hun zwarte ideologie. 
Of Nietzsche het hiermee eens geweest zou zijn, 
blijft een open vraag.
De Duitse componist Richard Strauss viel ook voor 
Zarathustra’s charmes en componeerde in 1896 
het symfonisch gedicht Also sprach Zarathustra. 
De openingsmaten zijn iconisch en talloze malen 
gebruikt in films en reclames. Het loont ook de 
moeite om door te luisteren, want ondanks de 
dubieuze strekking van Nietzsches geschrift is de 
muziek overweldigend. Strauss was een van de 
beste orkestcomponisten van zijn tijd. De jonge 
Russische dirigent Vasili Petrenko laat de partituur 
volledig tot zijn recht komen.
ARNOUD HEERINGS

Zon en leven
Nu de lente stevig in het zadel zit, is het tijd voor 
wat zonnige klanken. Dat kan met deze cd van de 
Letse mezzosopraan Elīna Garanča. Sinds haar 
internationale doorbraak in 2003 (La Clemenza 
di Tito op de Salzburger Festspiele) is zij overal in 
Europa te horen.
Hoe zou ik haar stem beschrijven? Garanča is een 
sopraan, haar stemomvang bewijst het, maar haar 
stem heeft ook een vleugje dramatische diepte. In 
interviews verbaast ze zich over de verandering 
van haar stem in de loop der jaren: “Mijn stem 
is warmer, donkerder en ronder geworden”. Bij-
zonder is echter dat haar stem ook heel licht kan 

Adriana van Lotringen, 
Vreugde geeft vleugels
Uitgeverij: Berne Media
Pagina’s: 160 | €14,90
ISBN: 978 908 972 288 1

klinken, zoals blijkt in het komische volksliedje ‘Vai 
lavar a cara’.
Elīna Garanča kiest voor muziek uit Spanje, Italië 
en enkele Zuid-Amerikaanse landen. Zon en leven 
hebben hier een temperamentvolle relatie. Dat 
blijkt wel uit de hartstochtelijke Napolitaanse can-
zone ‘Core n’grato’ van Salvatore Cardillo.
Bijna alle composities zijn voorzien van kleurrijke 
arrangementen. Bijzonder fraai vind ik de laatste 
compositie, Brasil. van de Braziliaanse compo-
nist Ary Barosso. Hij wordt tot de pre-bassonova 
componisten gerekend en schreef fabuleuze melo-
dieën.
Arnoud Heerings

Als alles is gezegd
Disclaimer en spoiler: aan het slot van dit boek 
maakt de 84-jarige hoofdpersoon een einde aan 
zijn eigen leven. Is het dan nog het lezen waard? 
Toch wel. Vanwege de grote vertelkunst van 
debuterend schrijfster Anne Griffin, die je binnen 
enkele pagina’s weet binnen te trekken in het 
levensverhaal van Maurice Hannigan.
Voor zijn zelfverkozen dood, drinkt hij nog vijf 
drankjes aan een hotelbar. Elk daarvan is een toost 
op iemand die belangrijk is geweest in zijn leven: 
zijnha jong overleden broer, zijn schoonzus, zijn 
dochtertje kort na haar geboorte overleed, zijn 
zoon met wie hij een moeizame relatie heeft en tot 
slot zijn enkele jaren daarvoor overleden vrouw. 
Al drinkend rijgt Hannigan feitelijk een grote 
biecht aaneen over zijn eigen tekortkomingen en 
fouten in het leven. Ook al zegt hij niet meer in 
God te geloven, toch wil hij in het reine komen met 
zichzelf en met zijn medemensen voordat hij de 
stap naar de andere kant maakt.
De Ierse schrijfster weet met een scherp en lief-
devol oog voor de menselijke eigenaardigheden, 
een boeiend levensverhaal op te tekenen. Dat is 
ondanks het einde ervan, de moeite van het lezen 
waard.
SUSANNE KURSTJENS

Speelplezier
Zo op het eerste gezicht maakt de Engelse saxofo-
niste Jess Gillam een onconventionele indruk. Op 
de voorkant van deze cd staat ze zelfverzekerd 
met een glitterjasje aan, saxofoon losjes in de 
hand. 
Gillam is pas 20 jaar en speelt de sterren van 
de hemel. Ze heeft een fenomenale techniek. Ik 
geloof niet dat het mogelijk is om sneller op een 
saxofoon te spelen dan ze doet in het openings-
nummer Pequena Czarda van Pedro Iturralde. De 
zestienden spetteren in het rond.
In het tweede nummer – een bewerking van 
‘This woman’s work’ van Kate Bush – slaat zij een 
lyrischere toon aan. De melodie beweegt zich 
moeiteloos door de tijd en Gillams timing is zeer 
overtuigend.
Soms krijg ik de indruk dat haar spel wel erg 
gemakkelijk gaat. Is het alleen bravoure of heeft 
zij ook muzikale inhoud? Als ik dan echter ‘Brazi-
leira’ uit Scaramouche van Darius Milhaud beluis-
ter, kan ik alleen maar onder de indruk raken 
van haar pure speelplezier. De muziek danst en 
haar saxofoon zingt. In Closing in (een deel uit 
een saxofoonconcert van filmcomponist John 
Williams) horen we weer een andere Jess Gillam. 
Jazzy timing wisselt af met fraai passagewerk.
Het enige bezwaar aan de cd zijn de soms wat 
bleke arrangementen. Wie echter van overtui-
gend saxofoonspel houdt, komt niets te kort.
ARNOUD HEERINGS

R. Strauss, Also Sprach Zara-
thustra & Ein Heldenleben. 
Oslo Philharmonic Orchestra, 
Vasily Petrenko
Lawo LWC 1166

Anne Griffin, Als alles is gezegd
Uitgeverij: Harper Collins
Pagina’s: 288 | € 19,99
ISBN: 978 940 270 262 0

Jess Gillam. Rise
Decca 4834862

Sol e vida. Elīna Garanča, 
Orquesta Filarmónica Gran 
Canaria o.l.v. Karel Mark 
Chichon
Deutsche Grammophon 
0028948362172
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Zomer 1980. De negentienjarige Bobby Shafran meldt 
zich op een nieuwe school. Maar in plaats van met 
starende blikken wordt hij als een vriend onthaald: de 
jongens geven hem klappen op de schouder, de meiden 
kussen hem enthousiast. “Goed je weer te zien Eddy!”, 

zo klinkt het. Eddy? Wat blijkt: Bobby en Eddy Galland 
zijn als baby’s uit elkaar gehaald en geadopteerd door 
verschillende gezinnen. Zowel zijzelf als de adoptieou-
ders wisten niks over een tweelingbroer. Voer voor de 
media! De voorpagina van de krant is voor David Kell-
man een spiegel: hij ziet zijn evenbeelden. De drieling is 
compleet! In uiterlijk, maar ook in gedrag, stem, bewe-
ging en gewoonten lijken ze enorm op elkaar. 
“Het leken wel puppy’s”, zo vertelt een tante. “Ze hoor-
den bij elkaar.” Het trio gaat samenwonen, treedt op 
in iedere talkshow en begint een restaurant onder de 
naam Triplets. Een goed verhaal voor een laagdrempe-
lige feelgood-film, zo lijkt het. Maar het sprookje blijkt 
een horrorachtige, ethisch ronduit verwerpelijke nacht-
merrie te zijn.
Zonder alle bizarre wendingen prijs te geven (deze 
documentaire maakt de meeste indruk met zo min 
mogelijk voorkennis): het drietal blijkt buiten hun 
medeweten onderdeel van een wetenschappelijk 
experiment te zijn, waarin de complexe vraag centraal 
staat hoe mensen worden wie ze zijn. Het onderzoek 
is opgezet vanuit het ‘nature versus nurture-debat’: 
worden menselijke eigenschappen bepaald door aanleg 

en genetisch materiaal, of door opvoeding en leefom-
geving?
Ene professor Peter Neubauer plaatste Bobby, Eddy 
en David ten bate van zijn onderzoek naar meerlingen 
in samenwerking met een adoptiebureau bij respec-
tievelijk een welvarend artsengezin, een middenklas-
sengezin en een arbeidersfamilie. Jarenlang werden ze 
gevolgd en ondervraagd ‘ten bate van het onderzoek’. 
Ze woonden allemaal op maximaal 150 kilometer van 
elkaar, zonder van elkaars bestaan op de hoogte te 
zijn. Twee voormalig assistenten van de professor zijn 
bereid voor de camera te praten, maar veel blijft ondui-
delijk. Bobby en David getuigen vol emotie over wat 
hen overkomen is. “Het lijkt op nazitoestanden”, zo 
stellen de broers. Ze voelen zich ‘proefdieren’.
Interviews, dramatische reconstructies en archief-
beelden: alle middelen worden ingezet om dit extreme 
verhaal te vertellen. Veel vragen blijven onbeantwoord 
en de onderzoeksresultaten zijn verzegeld tot 2066. De 
meest wijze opmerking die tijdens de film klinkt: “Met 
mensen spelen is altijd grondig verkeerd.” Three Iden-
tical Strangers is boeiend, maar vooral schokkend, en 
geeft een vieze smaak in je mond. 

“Voor christenen is het van groot 
belang om goed de waarde en de bete-
kenis in te schatten van de Eucharistie 
om steeds dieper onze relatie met God 
te kunnen beleven”, zegt paus Francis-
cus. Het is dan ook toe te juichen dat 
hij de beleving van dit sacrament wilde 
hernieuwen en verinnerlijken in een 
serie van vijftien woensdagaudiënties 
die hij een jaar geleden beëindigde. 
Onlangs zijn deze in boekvorm ver-
schenen, aangevuld met extra ach-
tergronden door Samuel Goyvaerts, 
docent liturgie in Tilburg, Antwerpen 
en Hasselt.
Wie diepgang zoekt in zijn beleving van 
de Eucharistie vindt in deze catecheses 
een hapklare brok. Wie diepgang bezit, 
kan deze zeker opfrissen en verleven-

digen, en mag zich verrast weten door 
nieuwe inzichten. Wie op rechtlijnig-
heid en eenduidigheid gebrand is, zal 
voor een stukje bedrogen uitkomen. De 
paus motiveert vooral door de waarde 
te benadrukken en minder door op het 
verplichtende karakter van de ritus te 
wijzen. Hij spreekt daarbij in termen 
van ‘normaal gezien’, of ‘het is goed 
dat’, al durft hij over de schriftlezingen 
ook wel te stellen dat “een willekeurige 
keuze van teksten niet is toegestaan”.
Het wellicht grootste pijnpunt in onze 
streken pakt hij zo aan: “Deze vastge-
legde vorm van gebed, het eucharistisch 
gebed, lijkt soms ver van ons af te staan 
en het is juist dat dit een oude formule-
ring is. Maar als we er goed de betekenis 
van verstaan, zullen we ongetwijfeld 

beter aan de Eucharistie kunnen deelne-
men.” En die betekenis wordt door hem 
zeer zeker in haar diepte gewaardeerd. 
Al lonkt het gevaar van vrijblijvende 
interpretaties, wellicht herkennen zoe-
kende zielen uit onze cultuur zich meer 
in die woorden. En vormen zij niet de 
groep mensen aan de periferie die de 
paus wil bereiken?
Wellicht voor deze lezers voegde 
Goyvaerts informatiekaders, voetnoten 
en reflecties toe. Het gaat om droge stof, 
verklarend, etymologisch, geschiedkun-
dig, liturgisch of theologisch, rechtuit 
en recht in de leer. Veel wijzer zal de 
ingewijde leek er niet van worden. Het 
gaat meer om weetjes voor een basisca-
techese. Na elk hoofdstuk staan daarbij 
reflectievragen die duidelijk verdiepend 

en geestelijk uitdagend willen werken: 
ze zoeken naar een goede innerlijke 
houding voor het uiterlijke gebeuren. 
Verder nog een korte methodiek om het 
geheel nog eens te verwerken. Voer voor 
een parochiewerkgroep, een ouderavond 
met ouders van eerste communicanten 
of voor de vorming van misdienaars, ver-
telt de achterflap.

Samuel Goyvaerts, 
Verhef je hart. Paus 
Franciscus over de 
Eucharistie
Uitgever: Halewijn
Pagina’s: 80 | € 11,-
ISBN: 978 90 8528 518 2

Film: Im Labyrinth des Schweigens
In de late jaren vijftig is de Duitse bevolking positief 
gestemd en de economie floreert. De donkere tijd van 
de oorlog verdwijnt langzaam naar de achtergrond. 
Totdat een voormalig kampbewaarder van Auschwitz 
wordt herkend in zijn nieuwe functie als leraar 
geschiedenis. De jonge advocaat Johann Radmann 
wordt hierover getipt. Samen met enkele andere 
juristen begint hij een onderzoek naar voormalig oor-
logsmedewerkers. 
Vrijdag 24 mei om 00.15 uur bij de EO op NPO 2

Een goede moslima
Frans Bromet en Yeter Akin onderzoeken de gevoelig-
heden en problemen waarvoor jonge moslima’s in de 
Nederlandse samenleving staan. Hoe navigeer je als 
jonge islamitische vrouw in een samenleving waarvan 
de moraliteit haaks lijkt te staan op hoe je je volgens 
je eigen moslimgemeenschap behoort te gedragen? 
En hoe ga je om met de religieuze regels van de eigen 
gemeenschap?
Maandag 27 mei om 20.25 uur bij KRO-NCRV op 
NPO 2

Max Vakantieman
Sybrand Niessen gaat deze zomer op zoek naar oplos-
singen voor problemen van vakantiegangers in 
binnen- en buitenland. Wekelijks staan verschillende 
dossiers centraal, waarin reizigers tegen problemen 
zijn aangelopen. MAX Vakantieman schiet deze gedu-
peerde reizigers te hulp. Ook wordt een kijkje geno-
men bij toeristische trekpleisters en worden vragen 
van kijkers beantwoord.
Maandag 27 mei om 20.30 uur bij Omroep Max op 
NPO 1

Documentaire: Three Identical Strangers (2018), 
Verenigde Staten, 96 min. Regie: Tim Wardle, met o.a. 
David Kellman, Eddy Galland en Bobby Shafran.

KN Kijkwijzer:

film

boek

media

Drieling in een gruwelijk experiment
DOOR HETTIE VAN DER VEN

DOOR  PIETER DERDEYN

Opfriscursus met de paus
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SPOOR 1
Ik zit op een terrasje. “Moet je 
niet naar de kerk?” Het is mijn 
zoon, hij fietst toevallig voor-
bij. Hij denkt dat hij weinig 
met God en Gebod te maken 
heeft.
“Drink je iets mee?”, vraag ik.
Hij kijkt op zijn horloge. 
“Graag, maar wel iets fris.”
“Ik ben al naar de kerk 
geweest”, zeg ik. “En met dit 
mooie weer is het zonde als ik 
niet geniet van de zon en een 
glas wijn.”
Verbaasd zegt hij: “Zijn er 
geen Tien Geboden die vertel-
len wat je allemaal niet mag?”
In dat opzicht ben ik tekort 
geschoten. Hoog tijd om mijn 
zoon de vrolijke kant van God 
te laten zien:
“Het allereerste wonder van 
Jezus was de inhoud van zes 
vaten water, waar 100 liter 
in kon, veranderen in wijn. 
Dus...”

david
DOOR  CEES BAAN, BAS ROMPA | ILLUSTRATIE  JEDI NOORDEGRAAF - STUDIOVANDAAR.NL

Met deze uitdrukking vraagt degene die bidt om niet ver-
laten te worden tijdens de bekoring, maar de biddende 
smeekt ook om verlost te worden van het kwaad. Met 
deze dubbele smeekbede komt een essentiële eigen-
schap van het christelijk gebed aan het licht. Jezus leert 
zijn vrienden om de bede tot de Vader voor alles te plaat-
sen, ook en vooral tijdens de momenten waarop de boze 
ons zijn bedreigende aanwezigheid doet voelen.
Het christelijk gebed sluit immers de ogen niet voor het 
leven. Het is een kinderlijk gebed, geen kinderachtig 
gebed. Als de laatste verzen van het Onzevader niet 
zouden bestaan, hoe zouden zondaars, vervolgden, wan-
hopigen en stervenden dan kunnen bidden? De laatste 
bede is juist onze bede wanneer wij ten einde raad zijn. Er 
is een kwaad in ons leven, dat een onweerlegbare aanwe-
zigheid vormt. De geschiedenisboeken zijn de treurige 
catalogus van hoezeer ons bestaan in deze wereld vaak 
een mislukt avontuur is geweest. Er is een mysterieus 
kwaad, dat zeker niet het werk van God is, maar dat op 
stille wijze tussen de plooien van de geschiedenis door 
dringt. 
De biddende is niet blind, hem staat dit omslachtige 
kwaad, dat tegenstrijdig is aan het mysterie van die-
zelfde God, helder voor ogen. Hij ziet het in de natuur, in 
de geschiedenis, zelfs in zijn eigen hart. Want er is nie-
mand van ons die kan zeggen vrij te zijn van het kwade, 
of niet ten minste verleid te worden. Wij allen weten wat 
het kwade is; wij allen weten wat de bekoring is.
De laatste bede van het Onzevader bestrijdt dit kwaad 

dat de meest diverse ervaringen omvat: de rouw van de 
mens, het onschuldig lijden, de slavernij, het misbruiken 
van de ander, het huilen van onschuldige kinderen. Al 
deze gebeurtenissen protesteren in het hart van de mens 
en vermengen zich tot één stem in het laatste woord van 
het gebed van Jezus.
Juist in het verhaal van de passie vinden enkele uitdruk-
kingen van het Onzevader hun meest opmerkelijke 
weerklank. Jezus zegt: “Abbà! Vader! voor U is alles 
mogelijk; laat deze beker Mij voorbijgaan. Maar toch: 
niet wat Ik maar wat Gij wilt” (Mc 14,36). Hij ervaart ten 
volle het doordringen van het kwaad. Niet alleen de 
dood, maar de kruisdood. Niet alleen de eenzaamheid, 
maar ook de verachting, de vernedering. Niet alleen de 
kwaadaardigheid, maar ook de wreedheid en de samen-
zwering tegen Hem.
Dit is de mens: een schepsel dat bestemd is voor het 
leven, dat de liefde en het goede droomt, maar dat zich-
zelf en de anderen vervolgens blootstelt aan het kwaad, 
tot op het punt dat we bekoord kunnen worden om te 
wanhopen aan de mens.
Best broeders en zusters, zo lijkt het Onzevader op een 
symfonie die zich wil vervullen in ieder van ons. De chris-
ten weet hoezeer de macht van het kwaad dwingend is. 
Tegelijkertijd ervaart hij dat Jezus, die nooit heeft toege-
geven aan zijn vleierij, aan onze zijde staat en ons te hulp 
komt.
Zo laat het gebed van Jezus ons de waardevolste erfenis 
na: de aanwezigheid van de Zoon van God die ons heeft 

bevrijdt van het kwaad, door te strijden om het om te 
keren. Tijdens de laatste strijd vraagt Hij Petrus om zijn 
zwaard weer in de schede te steken, Hij verzekert de tot 
inkeer gekomen goede dief van het paradijs. En aan allen 
die om Hem heen stonden en zich niet bewust waren van 
de tragedie die plaatsvond, biedt Hij woorden van vrede 
aan: “Vader, vergeef hun want zij weten niet wat zij doen” 
(Lc. 23,34).
Vanuit de vergeving van Jezus op het kruis komt de 
vrede voort, de ware vrede komt van het kruis: het is het 
geschenk van de Verrezene, een geschenk dat Jezus ons 
geeft. De Heer schenkt ons de vrede, Hij geeft ons de 
vergeving maar wij moeten vragen: “Bevrijd ons van het 
kwade”, om niet in het kwade te vallen. Dit is onze hoop, 
de kracht die de verrezen Jezus ons geeft, die hier tussen 
ons is: Hij is hier. Hij is hier met die kracht die Hij ons 
schenkt om door te gaan, en belooft ons te bevrijden van 
het kwaad. (Vert. FP)

JEZUS KOMT ONS TE HULP
woord van de paus

Tijdens de algemene audiëntie van 15 mei sprak paus Franciscus over de zevende bede van het 
Onzevader: “Verlos ons van het kwade.”

POËZIE
Mijn wijn heet tegenwoordig La Pauline,
bij toeval heb ik haar op internet ontmoet.
Het proefpakket smaakte bijzonder goed,
meer bekendheid zou ze beslist verdienen.

Haar voorganger was de Barón de Lión,
een krachtige Tempranillo, complex gekruid.
Maar sinds La Pauline ligt hij er definitief uit;
ik ga voor Merlot en Cabernet Sauvignon.  

Zoals een puberjongen veel te gulzig kust,
dronk ik veel te enthousiast het eerste glas.
Maar na een fles vond ik de vereiste rust, 

geholpen door haar naam op het etiket,
met daarboven een klein en mooi portret
van haar, op wie ik verzot geworden was.

PSALM
Geniet van het leven. Geniet 
van het brood dat je eet en 
van de wijn die je drinkt. Dat 
ziet God graag.

Prediker 9,7

Foto: CNS Photo - Paul Haring
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blikvangers

MENSEN
BOSNIE: helpt u a.u.b. de Caritas van mgr. Komarica bij zijn medische zorg, 
voedsel, brandstof etc. voor de vele noodlijdende zieken en bejaarden. 
Elke gift is zeer welkom op NL49 INGB 0005.9595.94 
Stg. Noodhulp Banja Luka Hilversum. Tel. 035-6217751.

KERK EN GELOOF
Bid mee om nieuwe priesters en diakens. 
Steun Centrum Vronesteyn ook financieel: NL 29 ING0000 3656 73.

UW BLIKVANGER PLAATSEN?
Bel 073 – 612.85.30 of mail naar: advertenties@kn.nl

combipuzzel
HORIZONTAAL
2 Italiaanse saus 7 per vierentwintig uur 13 beroep 17 voordat 18 stumper 19 rivier 
in Oostenrijk 20 computerpro- grammaatje 22 ambtsgewaad 25 staafje 26 Is teer 
en met veren vernederend. 28 drijvende woning 30 mestvocht 32 buigzaam 34 
pont 36 Drinken zoals het hoort. 37 mengsel 38 verlichting 39 voltooid 40 (Niet) 
verachten. 43 ondergang 45 proper 46 kunstmens 48 regelmaat 49 Van boom of 
paard. 51 richtingaanwijzend teken 52 kever 53 vorderen 54 houten gebouw 56 een 
zekere 57 houvast 59 vooruit! 61 vervoermiddel 66 onophoudelijk 67 eis.

VERTICAAL
1 in orde 2 regenscherm 3 plus 4 vogel 5 overmatig 6 gewicht 7 duinvallei 8 slee 
9 leidster van een groep welpen 10 Japans bordspel 11 stiekem iets inzien 12 graf-
vaas 14 vertragingsmiddel 15 schieten 16 laatste gedeelte 21 nagerecht 23 weg 24 
Geen bezoek? 26 stevige vogelveer 27 gezichtseinder 29 buitenkansje 31 dreef 
32 Hij neemt en hij geeft. 33 vast 35 ontzag 41 Zuid-Frans kustgebied 42 Onef-
fenheid die niets voorstelt. 43 afgeladen 44 drukfout 47 instemming 50 Geestig 
beetgenomen. 52 slipje 53 tak 55 Japanse kleurkarper 56 Balt 57 politieke partij 
58 zenuwtrek 60 zelfbewustzijn 62 hoewel 63 van de wind afgekeerde zijde 64 
oude maat 65 titanium.

Horizontaal 1 tiran, 5 dia, 8 yucca, 13 edel, 14 gemak, 15 Noor, 16 menie, 17 pal, 18 hinde, 
19 peen, 20 bom, 21 moeten, 22 teelt, 24 ver, 26 ara, 27 linde, 30 SAS, 32 farao, 34 egard, 37 klip, 
39 gedoe, 41 orka, 42 immer, 44 gelig, 46 een, 47 nemen, 49 lip, 53 ban, 54 zalig, 57 azuren, 60 
mijt, 61 keep, 63 bijval, 64 pan, 65 genre, 66 ader, 67 ouder, 68 uier, 69 telen, 70 iet, 71 Drent 
Verticaal  1 tempo, 2 idee, 3 renet, 4 alinea, 5 depot, 6 imam, 7 aal, 9 unie, 10 conto, 11 code, 12 
arend, 18 horde, 20 blaag, 21 men, 23 erf, 24 viool, 25 Malmö, 27 laden, 28 ego, 29 erker, 30 ski, 
31 sim, 33 regen, 35 are, 36 dan, 38 pen, 40 Eilat, 43 rebel, 45 gil, 48 Man, 50 pikeur, 51 Rabat, 
52 euvel, 54 zijnet, 55 genie, 56 apert, 58 zijde, 59 rare, 60 made, 62 eren, 64 pui

Deze puzzel is een  combinatie van kruiswoordraadsel en cryptogram. 
Cryptische zinnen zijn vet gedrukt

©Katholiek Nieuwsblad, 2019
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave van 
Katholiek Nieuwsblad worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Stichting 
atholiek Nieuwsblad c.q. de betreffende auteur. Zie voor het volledige auteursrechten-voorbehoud 
onze website www.kn.nl, onder het kopje auteursrecht. Op ingezonden bijdragen zijn onze algemene 
publicatievoorwaarden van toepassing,  welke eveneens op voornoemde pagina staan.

© Sanders puzzelboeken

OPLOSSING VORIGE PUZZEL



28 VRIJDAG 24 MEI 2019
NUMMER 21ADVERTENTIE


