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REDACTIONEEL 

Ineens zitten we 
middenin de 
zomer. Dwalen 
door zonovergo-
ten straten. De 
stad viert feest. 
Het kan en wat 
is het heerlijk.  

 
Zo willen we ook schrijven en dich-
ten, ook dit keer. Over weggewaai-
den, over vertrappers en bouwers. 
Over de wind die bevrijdt. Over wie 
niet machteloos toe wil zien. Over 
taal die deuren opent. Over duivels 
die verleiden, ook met gemak en met 
korting. Waarom dansen de meisjes 
in Boedapest? 
 
We liggen niet dwars, we zijn niet 
negatief, we willen zelfbewust zijn, 
vrij eindelijk zeggen wat te lang on-
gezegd is gebleven. Uit beleefdheid? 
Uit misplaatste eerbied voor wat ge-
wijd of hooggeplaatst zou zijn? Door 
wie? Zoveel eeuwen al, te vaak on-
weersproken. Als we nu zwijgen, 
wanneer spreken (of schrijven) we 
dan? Komt het er dan nog van? 
 
Ons blad wordt gelezen, in de wijken 
en dorpen waar onze bakermat was. 
En de laatste jaren geleidelijk ook 
elders, in Enschede en Limmen, in 
Leerdam, Maarssen, Leusden, Til-
burg, Franeker, Stadskanaal, Bols-
ward. Iemand verzekerde me pas: met 
jullie kritische toon bewijs je ook ons 
een grote dienst.  
 

Ho, stop, fluistert onze penningmees-
ter, jij met je zon en wind, daar kun-
nen we niet van leven. — Hij heeft 
gelijk. De stem van ons blad, ons ei-
gen geluid, het kan alleen als u ons 
steunt. Eén keer per jaar — nu met dit 
zomernummer — hechten we een 
acceptgiro aan het cover. Voor uw 
bijdrage, als u kan. Vrijwillig, voor 
een heel jaar. We rekenen op u. 
 
Goeie zomer. Veel leesplezier. 

Martin Nieboer  
(hoofdredacteur) 

 Zomer 

We gedenken 
Dirk ten Dam 
die op 19 mei 
2014 van ons is 
heengegaan. 
Ruim 25 jaar is 

hĳ ons voorgegaan in de Walfriedpa-
rochie.  
 
Ik herlees een tekst van Dirk.* 
‘Dan ga ik dromen over een paro-
chie‚ een geloofsgemeenschap waar-
in de mensen elkaar verstaan, elkaar 
tot antwoord zĳn en dus naar elkaar 
luisteren. Ik droom over mensen die 
niet langer uitgaan van vooroordelen 
en die grensdoorbrekend zĳn. Ik 
droom over mensen die elkaar be-
vrijden van angst, van doemdenken 
en van eigen gelĳk. Ik droom van 
mensen die vanuit hun hart durven te 
leven en die dus verder gaan dan 
ijzeren formules en versteende re-
gels.’  
 
Dat wij samen met onze voorgangers 
zijn werk voort mogen zetten.    

    Jan Dol 
 

  *  uit zijn column En dan ga ik dro-
men (herfstnummer Walfried 2012). 

STIL 

Voorbede 

BOEKENLEGGER:  
NOG STEEDS  
VERKRIJGBAAR 

Deze stijlvolle, kleine boekenlegger 
(degelijk geplastificeerd) is nog steeds 
verkrijgbaar voor €5 per stuk. Voorzijde 
uitgevoerd in kleur.  
Op achterzijde een langer citaat van 
Dirk ten Dam: de laatste zinnen uit zijn 
laatste artikel voor ons blad. Een op-
dracht om verder te gaan.  
 
Voor het goede doel: financieel steunen 
van de Groningse Walfriedparochie.  
 
Mooie, kleine attentie voor een van uw 
kinderen of kleinkinderen, jarige buur-
vrouw of collega. 

Betaalt u digitaal?  
Zet er bij:  

‘t Groene Blad 
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Ons eerstvolgende nummer  
verschijnt   eind september 2016 
Kopijdatum   10 augustus 2016  

Op zondag 22 mei hebben we als 
parochiebestuur en pastorale zorg-
groep (Pzg) met veel parochianen 
weer even bijgepraat na de dienst van 
11.15 uur. De keer daarvoor was op 
22 november 2015. 
 
Tijdens die bijeenkomst hebben we 
afgesproken dat het bestuur een brief 
naar de bisschop zou sturen n.a.v. een 
aantal opmerkingen uit de parochie. 
De twee belangrijkste waren 1. het 
niet meer onder twee gedaanten ter 
communie gaan en 2. de diensten 
onder leiding van pastoraalwerk(st)
ers en lekenvoorgangers.  
 
Door de benoeming van Mgr. De 
Korte naar Den Bosch hebben we 
met hem niet meer van gedachten 
kunnen wisselen over onze brief. Het 
wachten is nu op de benoeming van 
een nieuwe bisschop. We hopen dan 
snel (die wens hebben we bij de bis-
domstaf neergelegd) met hem in ge-
sprek te gaan over de vragen in onze 
brief. 
 

Brief 
Tijdens de bijeenkomst op 22 mei 
heb ik de brief voorgelezen. Na het 
voorlezen werd er instemmend geap-
plaudisseerd. Toch waren er ook be-
langrijke kanttekeningen. Niet ieder-

een deelt de mening dat de eucharis-
tievieringen soms door de lange tafel-
gebeden in wat minder ‘verstaanbare’ 
taal minder aantrekkelijk zouden zijn. 
Een puntje van aandacht voor het 
bestuur! De opmerking over het in 
gesprek gaan over de brief met de 
nieuwe bisschop met het parochiebe-
stuur en Pzg was ook verhelderend. 
Want na 1 januari bestaat ons huidige 
parochiebestuur niet meer door de 
fusie. Als het gesprek met de nieuwe 
bisschop onverhoopt pas na 1 januari 
kan zijn, dan moet het gesprek plaats-
vinden met het oude bestuur en Pzg 
van de oude Walfriedparochie en/of 
met onze nieuwe Lokatieraad! We 
zullen dit nog aan de bisdomstaf laten 
weten. 
 

Raad 
Het tweede gesprekspunt van deze 
morgen was de invulling van de Lo-
katieraad. Anita van Nimwegen, onze 
afgevaardigde in de stuurgroep van 
de parochie-in-oprichting, gaf nog 
even een kort overzicht van de stand 
van zaken over de fusie. De werk-
groepen zijn hard en goed aan het  
werk en voor 1 oktober moeten alle 
stukken klaar zijn en aangeleverd bij 
het bisdom. Volgens Anita liggen we 

(Vervolg op pagina 4) 

PAROCHIENIEUWS 

 
Walfried 
‘Walfried’ betekent ‘kracht door vrede’. 
Dus niet: vrede door kracht! Zo’n naam 
spreekt ons aan, het is de wereld omge-
keerd.  
Walfried (± 1000 n. Chr.) liep elke dag 
naar Groningen om in de Sint Maarten-
kerk te bidden. Hij probeerde waarden 
als vergeven, verzoenen, vriendschap 
door te geven. Vikingen hebben hem en 
zijn zoon gedood. Hij wordt afgebeeld 
als iemand die een schop in de grond 
steekt. Pastor Jan Oosterwegel (†) heeft 
speciaal voor onze parochie een stem-
pel ontworpen.  

 
 
Bestuur & PZG kijken even terug,  
maar vooral vooruit 
 

‘Brief en nieuwe lokatieraad om 
gedachtengoed pastor Dirk ten 
Dam (2014†) in ere te houden’ 

mailto:groeneblad@gmail.com


 4   ‘t Groene Blad — jrg. 25 nr. 98  Juli/Augustus 2016 

 

op schema. Ook gaf ze aan dat de 
Lokatieraden de naam gaan dragen 
van de oude parochies. In ons geval 
gaat het dan om de Walfriedraad.  
 
Het parochiebestuur en de Pzg heb-
ben besloten om de Pzg deel uit laten 
maken van de Walfriedraad. Om aan 
te geven welke functies er in de nieu-
we Walfriedraad te vergeven zijn 
heeft onze vicevoorzitter, Jos Leuven-
kamp, een overzicht op papier ge-
maakt. Dit papier werd tijdens de ver-
gadering uitgedeeld en na een lees-
pauze komen de eerste reacties. Een 
heftige reactie kwam er over de ge-
noemde leeftijdsgrens voor functies 
in de Walfriedraad  van 75 jaar. Ge-
lukkig hebben we ook in het huidige 
bestuur uitzonderingen (ontheffingen) 
voor deze regel. Het zal dus wel los-
lopen. 
 

Zoals verwacht liep het niet storm 
met aanmeldingen voor de functies 
die in de nieuwe Walfriedraad ver-
vuld mogen worden. Het bestuur 
geeft aan dat belangstellenden zeer 
goed begeleid zullen worden door de 
zittende mensen. Ook zullen er in juni 
gericht mensen benaderd worden 
door het bestuur en de Pzg, om zitting 
te nemen in de nieuwe Walfriedraad. 
 
Naast de huidige functies die nu door 
de Pzg worden vervuld, moeten er 
ook een voorzitter, secretaris en bud-
gethouder worden benoemd. Kortom, 
een uitgelezen kans om actief deel te 
nemen in onze Walfriedgemeenschap 
na de fusie per 1 januari 2017. We 
willen immers graag het gedachten-
goed van Dirk ten Dam, nu alweer 
twee jaar geleden overleden, in ere 
houden! 
 

Anita kondigde aan dat we op 25 sep-
tember een gezamenlijke dienst heb-
ben van de vier fuserende parochies. 
De Emmauskerk is gekozen als plaats 
voor deze viering. In de andere paro-
chies is er dan geen dienst. De viering 
zal in het teken staan van kennisma-
king met elkaar en de viering van de 
naamdag van Hildegard van Bingen, 
de nieuwe naam voor de fusieparo-
chie. 
 
Onze pastor Hilda van Schalkwijk 
sloot af met een prachtig gedicht, dat 
als thema heeft vooruitkijken en 
doen!   
 

Jan van den Hende 
(secretaris Walfriedparochie)  

 

‘Veel paro-
chianen lie-
ten weten dat 
zij buitenge-
woon teleur-
gesteld wa-
ren over het 
beleid van de 
kerk inzake 
het vieren 
onder twee 
gedaanten. 
Immers, deze 
parochie kent 
al ruim der-
tig jaar deze 
traditie. Op-
eens werden 
we gecon-
fronteerd met 
veranderde 
richtlijnen, 
die niet be-
sproken of 

duidelijk meegedeeld waren. De argu-
menten hiervoor [zijn ons inziens zeer 
discutabel]. Onder protest steunen we 
het besluit van onze pastor om geen 
wijn meer te gebruiken.’  
 
‘Verder kwamen er nogal wat gelui-
den uit de parochie dat de woord- en 
communievieringen en diensten onder 
leiding van parochianen door het bis-
dom als een soort tweederangs dien-
sten worden gezien. Het is immers 
geen eucharistieviering met een pries-
ter. Veel parochianen gaven juist aan 
dat de inspiratie in dergelijke diensten 
vele malen groter is dan de eucharis-
tievieringen die steeds meer volgens 
een door de kerk opgelegd, vast pa-
troon worden gevierd. De gebeden uit 
het altaarmissaal zijn vaak in een taal 
die de mensen niet meer aanspreekt 
en ook steeds minder raakt.’ 
‘Ook de rol van de pastorale werkers 
en werksters in de kerk is voor velen 

een grote zorg. Het lijkt erop dat zij 
slechts nog een soort acolietenrol mo-
gen spelen in de vieringen, zoals in de 
brief over het Paastriduüm te lezen 
valt. In onze beleving en ervaringen 
zijn zij uiterst bekwame en inspire-
rende voorgangers.’ 
‘Een algemeen gevoel van opgedron-
gen regelzucht vanuit de kerk en bis-
dom ligt veel parochianen zwaar op 
de maag en roept derhalve veel weer-
stand op. Beloofde het Tweede Vati-
caans concilie juist niet meer vrijhe-
den? In de Walfriedparochie ervaren 
we op dit moment juist het omgekeer-
de. De vrijheden van het concilie 
worden bijna stilzwijgend weer inge-
perkt. Waar zijn de verworvenheden 
van het concilie gebleven?’ 
 
[Enigszins ingekorte citaten uit de brief 
van het parochiebestuur aan de bisschop 
(februari 2016)][ Red.]  

Beloofde het Tweede Vaticaans concilie juist niet meer vrijheden? BRON 

PAROCHIENIEUWS 
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 PAROCHIENIEUWS 

Ria en Peter Lukassen waren al een 
tijdje bezig met het verzamelen van 
hun spullen. Dozen vol stonden al 
klaar en een groot aantal goederen 
vonden via charitatieve instellingen 
een nieuwe bestemming. 
Tussen de bedrijven door regelden 
ze ook de overdracht van hun 
werkzaamheden voor de Walfried-
parochie. 
 
Het belangrijkste was natuurlijk de 
ledenadministratie. Acht jaar heeft 
Peter daar met grote nauwkeurig-
heid voor gezorgd. Voor het be-
stuur was hij op die manier een 
enorme steun. We hadden de juiste 
man op de juiste plaats! Als iemand 
adressen nodig had voor activitei-
ten of een bepaalde doelgroep, was 
één telefoontje genoeg om de ge-
vraagde lijst te krijgen, al dan niet 
op adresstickers gedrukt! De wel-
komstbrief die nieuw ingekomen 
parochianen ontvingen van de 
Walfriedparochie, kwam van hem.  
Peter heeft ook zijn steentje bijge-
dragen in het overleg met de fusie-
parochies om straks de ledenadmi-
nistratie in de nieuwe parochie en 
op de locaties goed te laten verlo-
pen. 
 
Zijn taak is inmiddels overgeno-
men door Harry van Eerden. Peter 
heeft voor hem nog een handlei-
ding gemaakt met een overzicht 
van de meest voorkomende taken 
van een ledenadministrateur. Be-
langrijk is o.m. dat adreswijzigin-
gen (mutaties) goed doorgegeven 
worden aan bijvoorbeeld Kerkba-
lans, het Groene Blad, Rotonde en 
de ‘stickerlijst’ bij Cor Scholma.  
Peter heeft alle vertrouwen in zijn 
opvolger: ‘Hij is gelukkig bekend 
met computers en ik heb de indruk 
dat het wat dat betreft wel goed 
komt.’  

 
Ria heeft lange tijd deel uitgemaakt 
van de Bezoekerswerkgroep. De 
laatste jaren was zij actief als coör-
dinator van de zondagse kindercrè-
che.  
 
Vanaf 1 juni konden ze terecht in 
hun nieuwe huis in Apeldoorn. Dat 
ze daar zouden gaan wonen, kwam 
voor ons niet helemaal als een ver-
rassing. Zij waren er de afgelopen 
jaren al regelmatig te vinden. Hun 
kinderen en kleinkinderen wonen 
er. En na de Walfriedparochie met 
haar open karakter vallen ze ook 
spiritueel niet in een gat. Ze hebben 
de weg gevonden naar de zgn. oe-
cumenische Open Kringvieringen 
in de geloofsgemeenschap De Drie 
Ranken in de Apeldoornse wijk De 
Maten. Ze hebben onze lezers daar 
2 jaar geleden enthousiast over ver-
teld (‘t Groene Blad Walfried, dec. 
2014).  
 
Deze zomer staat voor hen in het 
teken van klussen en verhuizen. 
Hun gewone vakantie met de cara-
van hebben de Lukassen even uit-
gesteld. ‘We zijn wel van plan om 
in september nog even met caravan 
erop uit te trekken, Limburg of iets 
dergelijks.’ 
 
Peter en Ria, het parochiebestuur 
en de redactie van ons Groene Blad 
bedanken jullie buitengewoon har-
telijk voor jullie grote toewijding 
en jarenlange inzet voor onze 
Walfriedparochie én voor het kri-
tisch meedenken over de ontwikke-
lingen binnen de parochie! 
We wensen jullie een hele goede 
nieuwe start in De Maten. 
 

Jan van den Hende 
Martin Nieboer 

Ik ben begin 1936 
geboren en gedoopt 
en sindsdien katholiek 
opgevoed en geble-
ven. Dat is zo'n 80 
jaar ervaring, kun je 
zeggen, op het gebied 
van de heilige com-
munie. 
 
Als kind werd je bij-
gebracht dat je eerbied moest hebben bij 
het ter communie gaan. Je leerde dat ons 
lieve heer daadwerkelijk aanwezig was 
als de priester de eucharistie deed en het 
brood en de wijn liet veranderen in het 
lichaam en bloed van Christus. Bij de 
communie moesten je handen ónder het 
communiekleed zijn en je moest je tong 
uitsteken om de hostie te ontvangen. Ik 
dacht toen weleens dat als dat werkelijk 
zo is – dat ons lieve heer dan echt aanwe-
zig is – dan zou ik niet ter communie dur-
ven vanwege de grote afstand tussen God 
tot mijn persoontje. Want dat vond ik 
maar eng. Later kreeg je de hostie niet op 
je tong, maar kon je hem ook op de hand 
uitgereikt krijgen. 
 
Wat Christus heeft bedoeld met ‘Dit is 
mijn lichaam en bloed’? Ik denk dat hij 
het bedoelt het als een soort symbool, iets 
met een diepere betekenis. 
 
Stel je voor: je hebt niet veel om weg te 
geven, maar je hebt net een brood ge-
kocht. Dat is dus helemaal van jou. Maar 
dan kom je een vluchteling tegen die 
niets te eten heeft en je geeft hem een 
plak van je brood. Dan geef je dus iets 
van je zelf weg, iets wat jou zeer dierbaar 
is; dan heb je iets van je eigen weggege-
ven en als dan die ander (de vluchteling) 
dat weggegeven stuk brood ook op die 
manier ziet, dat als hij of zij een stukje 
van jou heeft gekregen, dan is die per-
soon op dat moment een stukje van jou 
geworden en andersom net zo. Het werkt 
dus wederkerig. 
 
Zo heeft ook ons lieve heer dat bedoeld, 
denk ik. Dus iets van je zelf weggeven 
met een diepere achtergrond. Diegene die 
dat brood onder die voorwaarden tot zich 
neemt, is dan een stukje van Christus ge-
worden. Zo sluiten God en mensen een 
verbond. 

 
Jo Hakkenbroek 

Transsubstantiatie? Afscheid Ria en Peter Lukassen 
 

Dank!  
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Hoewel we als land weer uit de crisis 
(oftewel de nieuwe werkelijkheid) 
kruipen, merk ik veel ontevredenheid 
om me heen. Hoewel ik heel goed be-
sef dat we niet allemaal in rijkdom le-
ven, vraag ik me oprecht af of dát ons 
nou juist gelukkig zou gaan maken. Ik 
heb ergens het idee dat we minder ge-
lukkig worden als welvaart vanzelf-
sprekender wordt. Hoe makkelijker 
we in staat zijn om iets te kopen, hoe 
sneller het bezit ervan ons verveelt.  
 
Een voorbeeld daarvan kun je zien op 
de Westerhaven in Groningen. De 
Westerhaven, wellicht bekend van de 
Mediamarkt, was een mooi ruim op-
gezet winkelgebied met voor ieder 
wat wils. Sinds kort zit daar ook de 
Primark, een winkel met zeer goedko-
pe kleding.  
Het plein lijkt wel ontploft! Overal 
staan fietsen en vind je papieren tas-
jes met Primark erop. Natuurlijk zie 
je ook veel (jonge) mensen met zulke 
tasjes lopen. 
 

Drang 
Ik heb zelf grote twijfels hoe lang ons 
gevoel van voldoening over zo’n aan-
koop standhoudt. Als je voor een paar 
euro een shirtje koopt, is de verlei-
ding erg groot om een week of twee 
later weer een nieuw shirtje te gaan 
halen. En zo blijft je begeerte aange-
wakkerd, wat de Primark natuurlijk 
geen windeieren legt.  

Zoals je waarschijnlijk al snapt, heb 
ik het niet zo op met dat soort win-
kels. De Primark is voor mij een 
boegbeeld voor de wegwerpcultuur 
waar we in leven. Bij die wegwerp-
cultuur hoort ook een continue onte-
vredenheid, de drang naar wéér iets 
nieuws. En juist omdat het 'nieuws' 
bij de Primark niet zoveel kost, moe-
digt het aan tot uitgeven en raakt de 
kans op een gevoel van echte tevre-
denheid steeds verder uit het zicht. 
 

Plakjes 
Terwijl er niets fijner is dan een te-
vreden gevoel. Ik kan me mijn basis-
schooltijd nog goed herinneren. Ik zal 
een jaar of tien geweest zijn. Elke 
drie weken op vrijdagavond gingen 
we met zijn allen op de fiets naar de 
bibliotheek. Je mocht altijd vier boe-
ken mee, wat best lastig uitzoeken 
was. Paul Biegel, Jan Terlouw en 
Thea Beckman waren schrijvers uit 
die tijd die ik me nog goed herinner.  
 
Als we dan thuis kwamen, had mijn 
moeder een familiepak Mars gekocht. 
Daar zaten er drie in, en met zijn vij-
ven hadden we dan allemaal een hal-
ve. Die sneden we dan in kleine plak-
jes en lieten we smelten op onze tong. 
Nu ik zelf financieel in staat ben om 
elke avond drie Marsen te kopen, doe 
ik zoiets eigenlijk nooit meer. Terwijl 
het behoort tot de gelukkigste mo-
menten in mijn jeugd.  

 
Zouden jongeren van nu over 35 jaar 
ook zo terugkijken op het winkelen in 
de Primark? Als momenten van groot 
geluk? Ik heb grote twijfels. Voor 
diegenen voor wie de Primark een 
uitkomst is vanwege hun kleine 
beurs: mijn verhaal gaat niet over jou 
of u! 
 
Uitdaging 
Het maakt verschil of je iets doet zon-
der erover te hoeven nadenken of dat 
je eerst ergens echt moeite voor moet 
doen. Dat geldt ook voor ons geloof. 
Geloven we op de automatische pi-
loot, of geloven we juist vanuit de 
overtuiging dat we iets willen beteke-
nen? Iets doen voor de ander, juist om 
diegene daar blij mee te maken. Dat 
zit in ons allemaal!  
 
Ik wil je graag uitdagen om de ko-
mende tijd, heel bewust, iets voor een 
ander te betekenen. Alleen maar, om-
dat het voor die ànder van waarde is. 
Ga eens langs bij die zieke, stuur een 
kaartje naar een verre vriend, nodig je 
ouders uit voor een etentje en denk 
eens aan de boodschappenkast van 
uw parochie. Als een ander u niet be-
dankt, dan doet je eigen geweten dat 
wel.  
 

Mark Brugmans 

Twijfels  
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Een dóórgaande traditie in de Gro-
ningse Walfriedgemeenschap is een 
buitendienst met Pinksteren, al vele 
jaren bij het huis van Yvonne en 
Chrétien Schouteten in het dorpje 
Thesinge. Dit jaar boden een grote 
potkachel en de halfomsloten binnen-
plaats een deel van de aanwezigen 
enige warmte en beschutting.  
 
De bijeenkomst werd voorbereid door 
de liturgiegroep, Mieke de Vries trad 
op als lector, muzikale medewerking 
verleenden het Surinaamse koor Ala 
Kondre (o.l.v. Mayke Scholma-
Deira) en Chris van Wissen 
(klarinet).   
 

Tranen 
Pinksteren is – zo zegt een dichter – 
vooral de komst van een geest van 
bevrijding: 

Adem 
In haar toespraak duidde Lexia Koch-
Hoogma het begrip geest als 
‘ingeblazen levensadem, het diepste 
leven zelf, als de wind die je in bewe-
ging zet en die alles losmaakt wat 
vast is komen te zitten. Een frisse 

wind, die ook vandaag weer door 
kerk en wereld en door ons eigen le-
ven heen mag waaien.’ 
 

Licht 
Ze memoreerde hoe in de eerste vol-
gelingen van de man van Nazareth 
onzeker waren geworden na zijn 
dood.  
‘Angstig sluiten ze zich op in zichzelf 
en voelen zich in de steek gelaten. 
Alle deuren van hoop en uitzicht lij-
ken voorgoed afgegrendeld, op slot. 
Het kan het beeld zijn van ieder van 
ons. Hoe vaak hebben wij niet het 
gevoel achter gesloten deuren te zit-
ten? Wanhopig over onze toekomst, 
uitzichtloosheid? – En als de 
‘leerlingen’ angstig en onwennig bij 
elkaar troost zoeken, gaat hen een 
licht op; ze komen in vuur en vlam, 
beginnen opnieuw, ramen en deuren 
gaan wijd open. Het licht mag weer 
binnenkomen.’  

 
Hoop 
Ze sprak de hoop uit dat het zo ook 
zal gaan in onze nieuwe Hildegard 
van Bingenparochie, ‘dat we niet lan-
ger zeuren over de kleine of mis-
schien wel grote-
re verschillen 
tussen de vier 
locaties, maar dat 
we samenwerken 
in die geest die in 
ieder van ons 
werkzaam is.’  
 
[M.N.] 

VIERHUIS 

Bezinning in de boomgaard 
 

Lexia Koch-Hoogma: 

‘Als de wind je in beweging 
zet en alles weer losmaakt’ 

die ons moed schenkt om in te gaan 
tegen alles wat kleineert, 
tegen alles wat uitzicht ontneemt, 
tegen alles wat misbruikt en schendt, 
tegen alles wat onvrede brengt. 
 
die ons kracht geeft om mee te werken 
aan alles wat gerechtigheid bouwt, 
aan alles wat tranen droogt, 
aan alles wat leven bevordert, 
aan alles wat strijdt tegen de dood. 
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In Eeterie Globe aan het A-kerkhof een 
gesprek met Angèle Schoonderwoerd. 
Ze maakt deel uit van onze parochie en 
is als vrijwilliger werkzaam bij Huma-
nitas. Humanisme blijkt – als ik afga 
op ons gesprek – te staan voor: vrij, 
menselijk en voorál zonder dwang. 

 
Angèle: ‘Sinds juni vorig jaar ben ik 
werkloos. Ik was maatschappelijk 
werkster. Thuis op de bank zitten was 
niets. Ik wilde iets gaan doen, maar dan 
als vrijwilliger. Van de vier gebieden 
waarop Humanitas actief is, sprak mij 
met name het multiculturele aan, en 
dan speciaal het onderdeel vluchtelin-
gen. Ik mag nu als een soort reserve  
coach (‘ad-hoc’) bijspringen om vluch-
telingen te ondersteunen. Eén keer in 
de week heb ik 's middags spreekuur. 
Deze mensen oriënteren zich in onze 
maatschappij om een eigen plek te vin-
den. Ze lopen dan natuurlijk tegen al-
lerlei dingen aan en vragen zich af: hoe 
moet dat? Ze komen dus met allerlei 
praktische vragen.’ 

Spontaan 
In onze parochie waren we – net als ie-
dereen – vorig jaar al diep onder de in-
druk van het nieuws op tv en in de 
krant, we zagen al die duizenden 
vluchtelingen. Het zal je maar gebeu-
ren, dat je huis, school etc. in puin ge-
schoten wordt. Dat er geen veilige plek 
meer is en dat vluchten nog je enige 
optie is ... Tijdens de vrijwilligers-
avond op 18 september 2015 ontstond 
spontaan het idee om ook iets te doen. 
Maar wat? Op een groot vel papier 
konden alle parochianen schrijven wel-
ke mogelijkheden ze zagen. Uiteinde-
lijk kreeg het de vorm van een inzame-
ling van herenkleding en schoenen 
voor de naderende winter. Het werd 
gecoördineerd door onze diaconie. 
Anita van Nimwegen: ‘Mensen hebben 
massaal meegedaan, héél veel kleding. 
Alleen al vanuit de Walfried ging het 
om twee auto’s vol zakken die zijn af-
geleverd bij de Inbrengwinkel van het 
Rode Kruis.’ — Straks zijn we een jaar 
verder. Je vraagt je dan af: waar zijn 

die vluchtelingen? 
Hoe gaat het met 
ze? We hebben kle-
ren gegeven, maar 
verder? Is dat niet 
frustrerend?  
Angèle: ‘Misschien 
werkt het zo niet. 
Het lijkt me dat je 
als groep – dus ook 
als kerk – moeilijker 
iets kunt organise-

ren. Vaak werkt 
hulp beter meer in-
dividueel of voor 
een gezin.’ 

(Vervolg op pagina 9) 

Opvang in  
Nederland 

[2015] Overal in Nederland 
openen gemeenten, op verzoek 
van de Nederlandse regering en 
in samenspraak met het COA, 
locaties voor zgn. noodopvang. 
De bestaande centra kunnen 
immers de aanhoudende vluch-
telingenstroom niet meer aan. 
Half september gaat in het zui-
den van de stad Groningen ach-
ter het Martini Ziekenhuis zo’n 
noodlocatie open voor 550 
mensen.  
 
[2016] Een volgende stap zijn 
plaatselijke asielzoekerscentra 
(azc’s). Opzet is: spreiding, per 
centrum geschikt voor zo’n 400
-600 personen, bereikbaar en 
met redelijke voorzieningen in 
de buurt. Ze zullen waarschijn-
lijk 5 tot 10 jaar dienst doen. In 
Groningen gaat het in principe 
om 2 locaties: het terrein van 
een vroegere schroothandel 
(Oosterhogebrug) en de plek 
van een voormalige suikerfa-
briek (richting Hoogkerk). De 
bouw ervan start (mogelijk) in 
de tweede helft van 2016. 
 
De derde fase is ook al op gang 
gekomen: minder zichtbaar, 
minder spectaculair, maar uit-
eindelijk waarschijnlijk de 
meest effectieve: de huisvesting 
en introductie van erkende, le-
gale vluchtelingen in onze sa-
menleving. 

KADER 

ACTIEF 

Vrijwilligster Angele Schoonderwoerd: 

‘Hulp voor individu of gezin vaak ‘t best’  

Uit de oorlog, nu in onze stad 
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Asielzoekers/Vluchtelingen 
Angèle: ‘Ik werk met vluchtelingen, 
zij hebben al een verblijfsstatus. We 
spreken van asielzoekers, als mensen 
net in Nederland zijn aangekomen. 
Soms zijn ze alleen gekomen, soms 
zijn het gezinnen. Ze moeten nog een 
verblijfsvergunning krijgen. Op vrij-
willige basis mogen ze al wel vast on-
ze taal leren. Je hebt dan een streepje 
voor. Maar ben je eenmaal geaccep-
teerd (je hebt dan ‘een status’), dan 
ben je verplicht in te burgeren. Je 
moet je een lening afsluiten bij het 
ministerie van Onderwijs om de kos-
ten van jouw inburgering- en taalles-
sen te betalen. Je hebt max. 3 jaar om 
die met een examen af te ronden. Als 
je slaagt, hoef je de lening niet terug 
te betalen.’ 
  

‘Koopje’ 
‘Als invalcoach bij Humanitas doe ik 
klusjes waarvoor op dat moment de 
vaste coach niet beschikbaar is. Die 
gaat met mensen bijvoorbeeld een 
huis bekijken, een huurcontract teke-
nen, de uitkering aanvragen, kinderen 
aanmelden op school, een huisarts en 
tandarts zoeken. Verder ondersteunen 
en adviseren bij wat zich voordoet.’ 
‘Als invaller begeleid ik dus ook 
steeds één persoon waarvan de staat 
al gezegd heeft dat hij kan blijven. 
Zolang je nog geen werk hebt, ben je 
eerst aangewezen op een uitkering. 
En met een basislening van de ge-
meentelijke kredietbank kun je je 
huis/flat inrichten. Laat ik een voor-
beeld geven. Stel je kunt in je nieuwe 
huis goedkoop de vloerbedekking en 
lamellen overnemen. Dat is mooi. 
Maar dan zegt de verkoper terloops 

dat hij ook nog een tweedehands zit-
bank in de aanbieding heeft ‘voor 
slechts 450 euro’! Alsof dat een 
koopje is! Als vluchteling trap je 
daarin, omdat je geen idee hebt van 
de waarde van onze euro. Ik stuur dan 
iets bij. Of stel dat iemand middenin 
een winterse koude-periode terecht 
dreigt te komen in een oude flat zon-
der centrale verwarming. Dan ga je 
natuurlijk op zoek naar een kachel. 
Dat is zoiets wat zich voor kan doen. 
Op zo’n spreekuur of als coach, je 
loopt ertegen aan. Als ik niet zo gauw 
een oplossing weet, kan ik hulp ver-
wachten van andere coaches. Het eer-
ste half jaar is het intensief werk en is 
het druk. En moet je vaak beschikbaar 
zijn.’ 
 

Puin 
Waar komen ‘onze Groningse’ vluch-
telingen vooral vandaan? 
Angèle: ‘Ze komen hoofdzakelijk uit 
Syrië en Eritrea. Van Syrië weet ie-
dereen hoe dat hele land in puin 
wordt geschoten, maar wat er in Eri-
trea gebeurt is minder bekend. 
[Mensen moeten daar o.m. voor on-
bepaalde tijd als ‘dienstplicht’ zware 
arbeid verrichten in de landbouw of 
staatsprojecten. Dat lijkt op slavernij!  
Critici belanden in ondergrondse ge-
vangenissen of metalen containers in 
de woestijn. Red.] Vluchtelingen uit 
Eritrea hebben soms weinig scholing 
gehad, terwijl mensen uit Syrië daar-
voor veel meer mogelijkheden heb-
ben gehad. Op mijn spreekuur kwam 
een tandarts uit Aleppo. Hij vertelde 
dat hij tot voor kort eenmaal in de 
week een gratis spreekuur hield voor 
de arme bevolking, die geen tandarts 
konden betalen. Hij deed dan de 

hoogst noodzakelijke behandelingen 
bijv. pijnbestrijding. Nu is zijn stad 
kapot, de achtergebleven bewoners 
blijven verstoken van tandartshulp en 
hij vraagt in ons land hulp voor zich-
zelf. Hij wil graag aan de slag! Hij 
heeft zichzelf al georiënteerd over 
zijn mogelijkheden en contacten ge-
legd met een Groningse tandarts. Kan 
hij hier ook zijn beroep uitoefenen? 
Eerst in de vorm van een stage? Wel-
ke van zijn diploma’s gelden hier 
ook? Het is voor hem belangrijk dat 
hij zijn vaardigheden op peil houdt, 
ook voor als hij later ooit teruggaat 
naar Syrië.’   
 

Vraag 
Mensen komen rechtstreeks uit zo’n 
oorlogsgebied, en na hun vlucht volgt 
de lange weg naar een veiliger oord.  
Hoe gaan ze óm met al die verschrik-
kingen? Krijgen ze ook psychische 
hulp? 
Angèle: ‘Mensen hebben veel meege-
maakt: Ze zijn er vaak vooral op ge-
richt hun leven weer op te pakken. 
Praten over hun trauma's is meestal 
niet het eerste waar ze om vragen. Het 
liefst proberen ze te ‘vergeten’ wat 
hen overkomen is. Ze kennen niet al-
tijd de mogelijkheden van psychische 
hulp. Belangrijk is dat wij begrip to-
nen. Later kunnen ze verwezen wor-
den naar psychische hulp. 
— Maar vanuit mijn werk kan ik be-
ter aangeven dat we vrijwillige coa-
ches en taal-coaches nodig hebben, 
vooral met boeken lezen. Dus heeft 
iemand belangstelling? Graag, want 
door de grote aantallen vluchtelingen 
is het erg druk.’      

Ineke Siersema 

 

Taalcoach? 
Vluchtelingen volgen meestal al een 
opleiding om onze taal te leren. Zij 
willen de taal graag met Nederlan-
ders oefenen: spreken, verstaan, le-
zen en schrijven.  Een paar uurtjes 
per week extra ondersteuning kan 
voor hen nét de doorslag geven.  
 
Ben je minstens 1½ uur per week 
beschikbaar gedurende minimaal een 
half jaar? Voor beginnende coaches 
is er een korte cursus, met daarna een 
aantal themabijeenkomsten.   
 
Info: 
Humanitas Groningen 050-3126000 

Voorleesvrijwilliger? 
Vind je het leuk om kinderen voor te 
lezen? Word dan vrijwilliger bij het 
voorlezen aan kinderen van 2-7 jaar, 
die een taalachterstand dreigen op te 
lopen en van wie de ouders niet 
(goed) in staat zijn dit zelf te doen. Je 
leest voor uit bibliotheekboekjes die 
bij hun leeftijd horen. Spelenderwijs 
helpen we zo kinderen in hun taalont-
wikkeling. Hun woordenschat wordt 

groter en we stimuleren vooral het 
plezier in (voor-)lezen.  
Heb je ervaring met het vasthouden 
van de aandacht van deze kleine kin-
deren? Heb je per week max. 2 uur 
beschikbaar gedurende min. 1 jaar?  
 

Meer weten of je aanmelden? Ga dan 
naar:  
https://www.humanitas.nl/afdeling/
Groningen_Stad/activiteiten/
humanitas-voorlezen-project/  
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‘Op een marktplein in Bagdad is van-
morgen … Bij een politiebureau … In 
een restaurant waar het tussen de 
middag erg druk was …’ Een onvol-
ledige zin uit een persbericht van AP, 
met alleen plaatsaanduidingen die je 
net moeiteloos al lezend aanvult: een 
bomvest en twee autobommen, doden 
(71 totaal) en gewonden (128). Op 
één willekeurige dag, zo gaat het al 
jaren, nooit komt er een eind aan, 
morgen gaat de zon weer op boven de 
rivier de Tigris. En de lijst met steden 
en landen waarvoor hetzelfde geldt, 
blijft groeien. Altijd maar weer eisen 
daders de aanslagen op, vaak Islamiti-
sche Staat, het kalifaat met de zwarte 
vlag, dat zich presenteert als de enige 
rechtmatige erfgenaam van het eerste 
kalifaat. Terecht? Is dat het ware ge-
zicht van de islam of bestaat er een 
andere humanere traditie? En wat zou 
dat voor verschil uitmaken voor de 
toekomst van onze wereld?  
 
Ooit is vanuit Bagdad onze bescha-
ving gered. De teksten van Griekse fi-
losofen en wetenschappers die later 
de basis zouden vormen voor onze 
Renaissance, zijn dáár bewaard. Ze 
werden in het Arabisch vertaald door 
de beste geleerden die kalief al-
Mamoen kon aantrekken. In zijn Huis 
van Wijsheid (832), dat vertaalwerk-
plaats, bibliotheek en academie ineen 

was, werkten christenen en joden ge-
broederlijk samen met moslims. Ze 
waren meer dan welkom, de kalief 
beloonde hen vorstelijk, zoals nu top-
clubs in voetbal of bij baseball dat 
doen met hun sterspelers. De zo ver-
zamelde kennis van de oude Grieken 
en Perzen werd grondig bestudeerd 
om er zelf op voort te bouwen, bij-
voorbeeld op het gebied van de ge-
neeskunst (medicijnen), wiskunde 
(decimale cijfers) en geografie 
(navigatie). De Islamitische Gouden 
Eeuw of Arabische Renaissance, zo 
zijn we die eeuwen gaan noemen (± 
750-1250). De kaliefen die deze ont-
wikkeling op gang bracht hoorden bij 
het Huis van de Abassiden, kenbaar 
aan hun zwarte vlag (750-950). Zij 
stichtten Bagdad (de naam komt uit 
het oud-Perzisch: Bag Dad, Geschenk 
van God), de ronde 
stad, die het nieuwe be-
stuurscentrum van hun 
rijk (nu Irak) zou wor-
den. – Later namen de 
Fatimiden in Egypte 
(witte vlag) de fakkel 
als beschermheren van 
die Renaissance over.  
 
Onze eigen Renaissance 
manifesteert zich pas 
vanaf de tweede helft 
van de 15e eeuw met 

centra in zowel Noord-Italië als 
Noordwest-Europa. In de lange tus-
senliggende periode van bijna dui-
zend jaar (sinds de ineenstorting van 
het Romeinse Rijk, ± 450-1450) had-
den we zelf de zorg voor de kennis en 
wijsheid uit de Klassieke Tijd niet 
kunnen of willen dragen. De ont-
wrichting door het wegvallen van een 
effectief centraal gezag werd nog ver-
groot door een letterlijk duistere tijd 
van misoogsten en hongersnoden, 
mogelijk door een natuurramp 
(vulkaanuitbarsting of meteorietin-
slag). Een andere reden was dat de 
kerk oude geschriften met argwaan 
bekeek, ze konden ketters zijn. We 
hadden geen idee van de waarde. On-
ze hele culturele erfenis van de klas-
sieke beschaving dreigde zo verloren 
te gaan. Pas vanaf de 12e eeuw zijn de 

Over Bouwers en Vertrappers 

Het leven en de herinnering 

VERAF & DICHTBIJ 
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grote werken van o.m. Plato, Aristo-
teles, Hippocrates en Ptolemaeus van-
uit het klassieke Arabisch 
‘terugvertaald’ naar het Latijn, dat de 
nieuwe wetenschappelijke voertaal 
was geworden. Dat gebeurde op ver-
taalscholen in Palermo (Sicilië) en 
Toledo (Zuid-Spanje).  

 

 
 
 
 
 
 

Bloeiperiode 
De opmerkelijke bloeiperiode van de 
Arabische Renaissance danken we 
vooral aan een stroming die in de 
Iraakse steden Basra en Baghdad ont-
stond, kort voor de kalief aan het be-
wind kwam. Deze geleerden hadden 
kennis gemaakt met het logisch rede-
neren uit de Griekse filosofie en ze 
pasten het allereerst toe op hun eigen 
levensbeschouwing en de bronnen 
daarvan. Ze noemden zichzelf ‘Zij die 
zich afzijdig houden’ (De Afzijdigen, 
Moetazilieten). Ze wilden namelijk 
niet kiezen tussen twee hoofdstromin-
gen in hun wereld, die trouwens nog 
steeds tegenover elkaar staan 
(soennieten en sjiieten). Ze hadden 
geen zin om mee te doen aan de on-
derlinge verdeeldheid en strijd, ze 
hadden wel wat beters te doen. Dat 
zal een van de redenen zijn geweest 
dat al-Mamoen onmiddellijk enthou-

siast was voor de ideeën van de 
moetazilieten. Twee van hen haalde 
hij als raadgevers naar zijn hof.  
De Koran, zeiden ze, is gewoon door 
mensen gemaakt en geen persoonlijk 
door God aan de profeet gedicteerde 
tekst, zoals de schriftgeleerden 
(oelema’s) beweerden. De Koran 
moet je niet letterlijk opvatten, maar 
als beeldspraak. Het is niet  de bron 
van alle kennis en normen, maar het 
begin ervan. Die interpretatie sloeg in 
feite de bodem vandaan onder de au-
toriteit en machtspositie van de reli-
gieuze leiders. Het gaf kalief al-
Mamoen een perfect excuus om op 
niet al te zachtzinnige wijze met hen 
af te rekenen. 
 

Vrije wil 
De moetazilieten gingen verder uit 
van een rechtvaardige God aan wie je 
niet het kwaad in de wereld kunt toe-
schrijven. Dat is uitgedacht en wordt 
begaan door mensen. Als mens kun-
nen we zowel het goede als het slech-
te doen, we zijn zelf verantwoordelijk 
voor onze keuzes en moeten ons wel 
voor God verantwoorden voor onze 
daden. We hebben dus een vrije wil. 
Verrassende inzichten? Het zit na-
tuurlijk ook al opgesloten in het 
‘beginverhaal’ in Genesis (althans zo-
al wij dat nu kunnen duiden), maar de 
nadruk op de eigen vrije wil en het zo 
bedoeld-zijn door de Schepper, keert 
in het westen pas terug in wat wel het 
humanistisch manifest is genoemd: 
De Dignitate Homini (Over de waar-
digheid van de mens) (1486) van de 
jonge graaf Giovanni Pico della Mi-
randola. De mens, zegt Pico, heeft als 
enige in de schepping géén vaste po-
sitie gekregen. Door zijn vrije wil kan 
hij zowel het goede als het kwade 
doen. Hij kan opklimmen en gelijk 
worden aan de engelen of diep vallen 
en verworden tot het bestaan van 
planten of gesteenten, vegeterend of 

versteend.  
 
In Bagdad was 
het roer onder 
nazaten van de 
kalief weer om-
gegaan. De Ko-
ran moest voort-
aan weer letter-
lijk worden op-
gevat, maar ge-
lukkig  zijn de 
inzichten van de 
moetazilieten 
dan al breed 

verspreid door de hele Arabische we-
reld. Pas in de 14e eeuw is er sprake 
van een terugkeer naar de scherpslij-
perij van een meedogenloze ortho-
doxie.   

Omslag 
Natuurlijk stemt het tot grote somber-
heid dat overal waar in de Arabische 
en islamitische wereld het fundamen-
talisme de overhand heeft, er een 
sterk anti-rationalistische houding 
heerst. Allerlei vormen van vrij on-
derwijs, onderzoek en debat worden 
het doelwit van gewelddadige acties. 
Bomaanslagen door de Taliban tegen 
meisjesscholen en hun leraressen of 
actieve leerlingen als de Pakistaanse 
Malala. En net zo goed de straf van  
1000 stokslagen die Raïf Badawi 
kreeg in een land als Saoedi-Arabië 
voor zijn vrijmoedige stukjes in kran-
ten, voor tv-zenders en op zijn eigen 
web-dagboek (weblog).  
 
De agressie tegen studenten, docenten  
en publicisten schaadt op de eerste 
plaats de ontwikkeling van nieuwe 
generaties. Maar de werkelijke schade 
is volgens de Pakistaanse natuurkun-
dige prof. Abdus Salam (Nobelprijs 
1979) nog groter: uiteindelijk komt 
ook het eervol overleven van de isla-
mitische beschaving in gevaar. Alle 
positieve verworvenheden van een 
cultuur raken immers uit het zicht, er 
wordt niets opgebouwd, alleen ver-
nietigd.  
Westerse leiders (Hollande, Cameron 
en Kerry) zijn — tot woede van IS — 
de organisatie van ‘kalief’ Al-
Baghdadi gaan aanduiden met een 
Arabische woord Da-esj . Eigenlijk is 
die benaming heel goed gekozen. Het 
is enerzijds gewoon de afkorting voor 
Islamitische Staat van Irak en de Le-
vant (al-Sham), maar tegelijk bete-
kent het woordje zelf ook iets als De 
Vertrappers.  
De slachtoffers die ze maken, de do-
den en de slaven, getuigen daarvan. 
En voor het oog van de wereld bezoe-
delen ze de herinnering aan de eigen 
Gouden Eeuw, hun zwarte vlag is niet 
die van de Abassiden.  
 
In die situatie zoeken ontheemden die 
in zo’n klimaat niet kunnen leven, een 
plek om te schuilen, te huilen en mis-
schien ooit weer te lachen. Het nieu-
we begint met leven en de herinne-
ring. 
 

Martin Nieboer  

           Wereldkaart   
         (12e eeuw) voor de  
   kalief. De aarde is een 
bol, linksboven Europa 
en de Middellandse Zee 

 

Malala Yousafzai 
(Pakistan)    

Raif Badawi 
(Saoedi-Arabië) 

Dr. Abdus Salam 
(Pakistan) 
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Religie en geweld is een actueel maar 
moeilijk thema. Het houdt veel men-
sen bezig en maakt ons ook angstig. 
In onze tijd komt het geweld vaak 
van moslims, maar niet alleen van 
hen. In India bijvoorbeeld gebruiken 
militante hindoes geweld tegen mos-
lims en christenen die daar een min-
derheid vormen.  
 
Het christendom heeft in het verleden 
veel geweld gebruikt. Denk maar aan 
de kruistochten, de inquisitie, de 
godsdienstoorlogen, dat is inmiddels 
een aantal eeuwen terug. In het Wes-
ten kennen we nu scheiding tussen 
kerk en staat. Onze regeringen zetten 
militaire middelen in om belangrijke 
waarden te beschermen: vrijheid van 
meningsuiting, mensenrechten. En 
ook (vooral?) om economische belan-
gen te verdedigen, al wordt dat vaak 
niet met zo veel woorden gezegd.  

 
Maar bij ons wordt geweld in ieder 
geval niet vanuit het geloof gelegiti-
meerd. Islamitische groeperingen als 
de Taliban, Al-Qaida, Boko Haram, 
Al-shabab en IS doen dat uitdrukke-

lijk wel. Is de Islam zo’n gewelddadi-
ge godsdienst? Beroepen de aanhan-
gers van deze stromingen zich terecht 
op de Profeet?  
 

Abraham 
Het Jodendom, Christendom en de 
Islam zijn de ‘godsdiensten van het 
Boek’. In alle drie tradities neemt 
aartsvader Abraham een belangrijke 
plaats in. Ze zijn aan elkaar verwant. 
Is dat ook te merken aan hoe ze over 
geweld denken?  
 

Jodendom  
In Tenach (het Oude Testament) kom 
je veel geweld tegen. In Deuterono-
mium 20 staat te lezen dat de Israëlie-
ten niemand in leven mogen laten in 
de steden die zij veroveren op de vol-
ken die daarin wonen. Die mensen 
zouden immers de Israëlieten kunnen 
verleiden om hun goden te aanbidden 
en zo te zondigen tegen de God van 
Israël.  
Misschien was dat geweld toen nood-
zakelijk, maar het is geen leidend 
principe geworden in het Jodendom.  
Dat is te danken aan het beleid van 

Ezra en Nehemia. Zij gaven leiding 
aan het weer in bezit nemen van het 
land, toen de Joden uit hun balling-
schap terugkeerden. Dit gebeurde op 
een vreedzame manier.  
De latere rabbijnse traditie wijst elk 
gebruik van onnodig geweld af en 
beschouwt het gebruik van overdadig 
geweld als een misdaad.  
Dat alles neemt niet weg dat oorlog 
soms noodzakelijk is: uit zelfverdedi-
ging, om als volk te overleven en om 
de hoogste geestelijke waarden te 
beschermen. De meeste oorlogen die 
Israël sinds haar stichting in 1948 
heeft moeten voeren, waren uit zelf-
verdediging en daarom gerechtvaar-
digd.  
En bij een rechtvaardige oorlog moet 
je je houden aan bepaalde criteria, die 
je ook al in de bijbel tegenkomt: 
  Je mag geen vruchtbomen van de 
vijand omhakken (tactiek van de ver-
schroeide aarde is dus verboden) 
  Alleen het minimum aan leed dat 
nodig is, is toegestaan 
  Verheug je niet over het ongeluk 
van je vijand 
Het visioen van Jesaja over zwaarden 

Zoeken naar een Stem die spreekt van vrede  

Denken over geweld in de ‘religies 
van het Boek’ 

TOEKOMST VAN DE KERK  
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die tot ploegijzers worden omge-
smeed en speren tot snoeimessen, is 
een visioen voor de eindtijd, niet voor 
de realiteit van vandaag.  
 

Christendom 
Jezus heeft het geweld afgewezen. 
‘Allen die naar het zwaard grijpen, 
zullen door het zwaard omkomen.’  
En in de Bergrede zegt hij: ‘Zalig zij 
die vrede brengen, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden.’  
Zijn ideaal van geweldloosheid heb-
ben zijn volgelingen niet vastgehou-
den. Dat heeft ook te maken met het 
feit dat de kerk in de vierde eeuw 
staatskerk werd. Ze kreeg macht en 
daarmee ook een andere verantwoor-
delijkheid.  
Kun je vrede en veiligheid voor je 
mensen waarborgen zonder geweld? 
Het is duidelijk dat de kerk geweld 
ook vaak heeft gebruikt/misbruikt om 
haar macht èn bezit te behouden. 
Toen de kerk haar machtspositie ver-
loor, is ze opnieuw gaan nadenken 
over geweld. De katholieke kerk 
vindt dat oorlog in sommige situaties 
gerechtvaardigd is, nl. wanneer het 
recht met voeten getreden wordt en 
mensen hun leven niet zeker zijn. Er 
zijn wel een aantal criteria: 
  Alleen de wettelijke overheid kan 
tot oorlog besluiten 
  Het doel van de oorlog moet recht-
vaardig zijn 
  De oorlog moet aangekondigd wor-
den  
  De oorlog mag niet schadelijker 
zijn dan het kwaad dat ermee wordt 
bestreden 
  Andere middelen tot verbetering 
van de situatie zijn uitgeput 
  Er moet kans op succes zijn. 
 

Islam 
Islam staat voor gehoorzaamheid aan 
God/Allah. Je hebt de kleine en de 
grote jihad. De grote jihad is de strijd 
tegen je eigen slechte neigingen, het 
kwaad in jezelf. 
De kleine jihad is verspreiding van 
het geloof en dat kan in sommige si-
tuaties een gewapende strijd beteke-
nen, bv. wanneer het nodig is om in 
vrijheid het geloof te kunnen beleven. 
Oorlog is echter alleen geoorloofd in 
uitzonderlijke situaties, om aan agres-
sie en onrecht een einde te maken. 
Zonder ingrijpen zou het kwaad on-
geremd kunnen heersen.  
En ook: oorlog mag alleen als alle 

andere middelen gefaald hebben. In 
de Islam leert men (net als in het Jo-
dendom) dat het doden van één mens 
gelijk staat aan het doden van alle 
mensen. Het doden van één mens 
heeft immers vaak alleen maar meer 
geweld en slachtoffers tot gevolg.  
In de oudste tijd van de Islam golden 
de volgende regels:  
  Alleen de kalief mag de oorlog ver-
klaren (vgl. het eerste criterium in het 
christendom) 
  Alleen om jezelf en de jouwen te 
verdedigen, geen oorlog uit wraak, 
om te overheersen of je bezit uit te 
breiden 
  Niet meer geweld dan strikt nood-
zakelijk is  
  Kinderen, ouderen, vrouwen en 
geestelijken mogen niet gedood wor-
den 
  Onschuldige slachtoffers en het 
toebrengen van verwoesting dient 
vermeden te worden 
  Gevangenen en gewonden moeten 
humaan worden behandeld, of ze 
moslim zijn of niet. 
 
Door het klassieke denken van de 
Islam over de oorlog loopt als een 
rode draad het principe dat de islam 
moet leiden tot vrede, een vrede die 
gebaseerd is op barmhartigheid en 
rechtvaardigheid. De profeet Moham-
med heeft zelf in Mekka veel te lijden 
gehad van zijn tegenstanders. Toen 
hij met zijn volgelingen naar Medina 
vluchtte, werden ze opnieuw aange-
vallen. Nu was hij echter in staat om 
zijn geloofsgemeenschap te bescher-
men tegen de agressie van zijn tegen-
standers. Teksten ontstaan in Medina 
ademen een andere sfeer dan die uit 
Mekka.  
 

Letterlijk? 
Binnen zowel het Jodendom, het 
Christendom als de Islam heeft men 
de bijbel resp. de Koran eeuwen lang 
letterlijk verstaan. Zoals het was op-
geschreven, zo was het gebeurd. De 
geboden die ooit door God gegeven 
waren, golden voor alle tijden en alle 
plaatsen, zo geloofde men.  
Daar is verandering in gekomen. Als 
ik me in eerste instantie tot het Chris-
tendom beperk: er is een andere kijk 
op de Bijbel gegroeid. De Bijbel 
wordt niet langer gezien als het on-
feilbare Woord van God van kaft tot 
kaft, maar als een boek dat een lange 
ontstaansgeschiedenis heeft en zeer 
verschillende verhalen bevat. We die-
nen steeds op zoek te gaan om tussen 

de vele menselijke, al te menselijke, 
stemmen in de Bijbel de stem van 
God te ontdekken: een Stem die 
spreekt van vrede, gerechtigheid, van 
barmhartigheid en vergeving.  

 
Interpreteren 
Het inzicht dat de Bijbel een door 
mensen geschreven boek is, is nog 
niet zo lang doorgedrongen tot brede 
groepen. Dankzij exegeten die de tek-
sten historisch-kritisch bekeken en 
dankzij meer kennis van de geschie-
denis, kon dit inzicht groeien. In het 
Jodendom heeft zich eenzelfde ont-
wikkeling voorgedaan. In de Islam 
heeft deze benadering ook haar intre-
de gedaan, maar is daar nog lang geen 
vanzelfsprekendheid. Dit is van in-
vloed op de manier waarop voorgan-
gers en gelovigen omgaan met de 
Koran. 
Fundamentalistische moslimgroepe-
ringen willen terug naar de tijd dat de 
Islam nog ‘zuiver’ was en willen de 
sharia (de oude religieuze wetgeving) 
weer invoeren. Ze baseren zich op de 
Koran, maar selecteren teksten die 
hen het beste passen en zeggen dan: 
‘Het staat toch in de Koran?!’ Gema-
tigde moslims hebben daar vaak wei-
nig verweer tegen, omdat ze nog niet 
vertrouwd zijn met de mogelijkheid 
van een kritische kijk naar die Koran-
teksten.  
Zowel de Bijbel als de Koran bevat-
ten veel geweldsteksten. Belangrijk is 
dan: hoe interpreteer je deze teksten? 
De Islam is – denk ik – op zich niet 
gewelddadiger dan Jodendom of 
Christendom, maar extreme moslims 
gebruiken juist de teksten over ge-
weld, ze negeren de context en zo 
handelen ze niet in de geest van de 
Profeet.  
 

pastor H. van Schalkwijk  

(Vervolg van pagina 12) 

Illustratie (montage) 
Achtergrond: De inname van Jerusalem door 
kruisvaarders in 1299,  
schilderij (1846) door Claude Jacquand,  
Zaal van de Kruisvaarders in het  
Paleis van Versailles  
Voorgrond: Bijbel, Thora en Koran 

De brochure Hoe zien religies geweld? 
(2011) is geschreven door dr. Tzvi Marx, 
prof. dr., Fred van Iersel, dr. Marzouk Aulad 
Abdellah en uitgegeven door de Raad van 
Kerken Nederland.  
De complete tekst (44 pp.) is kosteloos te 
downloaden:  
www.raadvankerken.nl/fman/2309.pdf 

http://www.raadvankerken.nl/fman/2309.pdf
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 In april van dit jaar verscheen de post
-synodale exhortatie* Amoris Laetitia 
(Vreugde van de Liefde) van paus 
Franciscus over het gezin. De brief is 
geschreven in aansluiting op de 
synodes over het gezin in oktober 
2014 en 2015. Er werd met enige 
spanning naar de exhortatie uitgezien: 
zou er zich een verandering in de 
kerkelijke leer aftekenen, of zou toch 
alles bij het oude blijven? 
 

Ik en wij 
De exhortatie buigt zich in negen 
forse hoofdstukken over vele aspecten 
van het gezin: de Liefde binnen het 
gezin als afspiegeling van de Liefde 
van de Drie-ene God, het gezin als 
plaats van geloofsoverdracht, de 
onderlinge relaties, de plaats van 
seksualiteit tussen gehuwden en de 
opvoeding van kinderen.  
De boodschap van de paus laat een 
diepgaande en zeer betrokken analyse 
zien van de plaats van het gezin 
binnen kerk en samenleving. Er staat 
heel veel goeds in de brief, maar het 

roept ook vragen op. 
De toon waarin de exhortatie is 
geschreven, is die van barmhartigheid 
en medeleven, althans zo lang 
Franciscus in de ik-vorm spreekt. Als 
hij ook namens de concilievaders 
spreekt en de wij-vorm gaat 
gebruiken, verandert de toon.   
 

Ideologie? 
Franciscus geeft veel aandacht aan de 
gevaren die de stabiliteit van het 
gezin bedreigen. Daarbij laat hij de 
term gender-ideologie vallen. 
‘Een andere uitdaging wordt gesteld 
door een gender-ideologie die het 
verschil in de aard van man en vrouw 
en de wisselwerking tussen hen 
ontkent en zich een samenleving 
voorstelt zonder seksuele verschillen 
en daarmee de antropologische basis 
van het gezin uitschakelt’, schrijft hij. 
Aan de universiteiten bestaan al lange 
tijd genderstudies. Dat zijn 
onderzoeken naar de maatschappelij-
ke invloeden op de positie en 
beleving van het man- en vrouw-zijn. 

Die studies richten zich ook op het 
homoseksueel-, lesbisch- en 
transgender-zijn. Maar er is géén 
sprake van een gender-ideologie waar 
m.n. het behoudende deel van onze 
kerkgemeenschap zich fel tegen keert. 
In een volgende editie zullen wij daar 
uitvoeriger aandacht aangeven.    
 

Schuld? 
Wat betreft de gescheiden en 
burgerlijk hertrouwden menen de 
synodevaders dat ervoor gezorgd 
moet worden, dat zij zich deel van de 
kerk blijven voelen. Ze zijn niet 
geëxcommuniceerd en behoren niet 
als zodanig behandeld te worden, 
want zij blijven een deel van de 
kerkelijke gemeenschap. Dat klinkt 
meevoelend, maar een uitnodiging 
om deel te nemen aan de tafel van de 
Heer zul je vergeefs zoeken. Voor 
aartsbisschop Eijk ligt het duidelijk. 
Bij de Nederlandse presentatie van de 
exhortatie op 8 april jl. verwees hij 
naar een uitspraak van Johannes 
Paulus II: ‘Niettemin bevestigt de 

Paus blikt terug op synode voor gezin 

Toon exhortatie meelevend én hardvochtig 
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Kerk haar praktijk, gebaseerd op de 
Heilige Schrift, de hertrouwde 
gescheidenen niet tot de communie 
toe te laten. Zij verhinderen immers 
zelf dat zij toegelaten worden, 
aangezien hun levensstaat en situatie 
objectief in tegenspraak zijn met de 
liefdesgemeenschap tussen Christus 
en de Kerk, die in de 
Eucharistie haar teken 
en haar verwerkelij-
king vindt.’  
Paus Johannes Paulus 
II en met hem bisschop 
Eijk leggen de schuld 
voor het buitensluiten 
volledig bij de geschei-
den-hertrouwden neer. 
Toch blijft de vraag 
wringen: mag je 
burgerlijk gescheiden-
hertrouwde leden van 
de kerk de communie 
weigeren? Jezus maak- 
te geen onderscheid.  
De kille reactie van aartsbisschop 
Eijk staat in sterk contrast met de 
compassie en het meeleven van paus 
Franciscus voor de hertrouwd-
gescheidenen die hij ‘aan de pastorale 
zorg van de kerk wil toevertrouwen’. 
Maar ook hij komt toch niet tot een 
uitnodiging om aan de communie 
deel te nemen. 
 

Hardvochtig 
Pat Perriello (emeritus hoogleraar aan 
de Johns Hopkins universiteit in Bal-
timore en nu commentator voor de 
Amerikaanse National Catholic 
Reporter) schrijft: ‘Amoris Laetitia is 
een document dat vol staat met 
traditionele taal en het bevestigt de 
katholieke leer op alle terreinen die 
raken aan het gezin. In sommige 
gevallen, bijvoorbeeld als het gaat 
over de waarde van heteroseksuele of 
homohuwelijken, is de taal vrij pittig, 
zelfs hardvochtig en 
ondubbelzinnig. Als de 
synodevaders pastorale 
uitzonderingen maken in 
‘irreguliere’ situaties, 
gebeurt dat ten koste van 
de waardigheid van de 
persoon. Van hem wordt 
verwacht dat hij naar een 
pastor gaat, verkeerd 
handelen toe-geeft, 
verzoening zoekt en 
loyaliteit uitdrukt aan alles 
wat de heilige katholiek 
kerk leert’ (NCR, 22 april 
2016). 

Netvlies 
Perriello’s oordeel wordt geïllustreerd 
door wat de synodevaders over het 
homohuwelijk schrijven: ‘Wat betreft 
voorstellen die verbintenissen tussen 
homoseksuele personen op hetzelfde 
niveau zien als het huwelijk, er be-
staat absoluut geen grond om 

homoseksuele verbintenissen op 
welke wijze dan ook gelijk of zelfs op 
enige afstand analoog aan Gods plan 
voor huwelijk en gezin te plaatsen.’ 
  Op mijn netvlies brandt nog een 
beeld uit de jaren tachtig toen aids om 
zich heen greep en vele slachtoffers 
maakte. Een documentaire liet zien 
hoe een jongen in San Francisco zijn 
doodzieke vriend in alle liefde en 
verdriet probeerde te laten eten: ‘Toe 
dan, hier is eten voor je, probeer het 
maar, toe dan ...’ En ik hoor nog de 
stem in mijn oren van een man die 
zijn vriend met wie hij veertig jaar het 
leven had gedeeld, aan de dood 
verloor. Hij kon en wilde niet meer 
verder, hij wilde alleen nog maar naar 
zijn vriend toe. Zou God niet van 
deze mensen houden, zou Hij hun 
verbintenis niet zegenen? 
 

Zien 
Francis Clooney SJ (hoogleraar aan 

de Harvard Divinity School) heeft in 
het blad America Magazine van de 
Jezuïeten dit goed onder woorden 
gebracht: ‘Geen relatie is perfect, daar 
ben ik zeker van, maar in deze 
huwelijken zie ik zo vaak: eerlijke, 
open volwassen liefde, betrokkenheid 
vaak over vele jaren heen, trouw en 

loyaal aan elkaar in armoede en 
rijkdom, in gezondheid en ziekte, 
Christelijk geloof in een diep humane 
relatie beleefd en in verschillende 
situaties grote toewijding aan het 
opvoeden van kinderen.’  
‘Ieder met zijn ogen open’, zegt 
Clooney, ‘kan zien dat het 
homohuwelijk op zoveel wijzen 
gelijk aan het huwelijk is, zoals dat 
door de kerk wordt voorgestaan. De 
kille afwijzing van de synodevaders 
staat in sterk contrast met de warme 
woorden van Franciscus. Misschien 
dat onder zijn meeleven met mensen 
die niet aan de regels van de kerk 
voldoen toch de verandering wroet 
waar naar we uitzien.’  

 
Verandert er in Amoris Laetitia iets 
aan de kerkelijke leer? Nee.  Blijft al-
les dan zo als het is? Nee, ook niet. 
Want onderhuids broeit het. Daarom 
wil ik met Francis Clooney SJ graag 

tegen Franciscus zeggen: 
‘Bedankt voor Amoris 
Laetitia, haar inhoud en 
toon – maar dat gedeelte 
over de gescheiden-
hertrouwden, de gender-
ideologie en het homohu-
welijk, herschrijf het nou 
eens eigenhandig, vanuit 
je hart!’   

                 Frans de Smit   

 

Wim Eijk 
kardinaal  
(Utrecht) 

 

Pat Perriello 
Johns Hopkins Uni-
versiteit (Baltimore) 

 

Francis Clooney SJ  
Harvard Divinity 
School (Boston) 

 

    * exhortatie (letterlijk:  
aansporing, aanmoediging; 
hier: leerstellig stuk na een 
synode) 
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In de zes voorgaande nummers van 
ons Groene Blad heb ik u verteld over 
de – tijdens zijn uitvaart gememoreer-
de – inspiratiebronnen van Dirk ten 
Dam.  
Als eerste kwam Huub Oosterhuis 
aan bod, als degene die een enorme 
bijdrage heeft geleverd in omzetting 
van de liturgie van Latijn naar het Ne-
derlands. ‘Naar de taal’, zoals hijzelf 
het in een lezing verwoordde, ‘waarin 
wij wonen en wortelen, spreken.’  
Van Kilsdonk die in diepste wezen 
pastor was en die over zichzelf zegt 
dat hij een leerling is van degene die 
lijdt.  
Schillebeeckx tenslotte, de geleerde 
die vragen van zoekende mensen ver-
woordde.  
Zowel Oosterhuis, Van Kilsdonk als 
ook Schillebeeckx ontmoetten in hun 
leven bisschop Bekkers. Bekkers als 
de man die Oosterhuis en Van Kils-
donk steunt en uitnodigt wanneer ze 
in conflict zijn met Rome. Bekkers en 
Schillebeeckx, een gouden duo bij het 
Tweede Vaticaans Concilie.  
De naam van bisschop Bekkers viel 
ook onlangs nog toen op 14 mei 2016 
Gerard de Korte als bisschop van Den 
Bosch werd geïnstalleerd, precies 50 
jaar na de uitvaart van bisschop Bek-
kers vanuit diezelfde kerk. Wie was 
deze man? Een man met hart en lef, 
zo kom ik hem tegen als ik me verder 
in hem verdiep. 

Optimisme 
Op 20 april 1908 wordt Wilhelmus 
Marinus Bekkers als boerenzoon ge-
boren in Sint-Oedenrode. Hij door-
loopt er de lagere school alvorens hij 
naar het kleinseminarie Beekvliet in 
Sint-Michielsgestel gaat en daarna 
naar het grootseminarie in Haaren. 
Op 10 juni 1933 vindt zijn priester-
wijding plaats in de Sint-
Janskathedraal van Den Bosch. Hij 
wordt godsdienstleraar en kapelaan in 
de Brabantse hoofdstad. In de crisis-
jaren kan hij als kapelaan met levens-
middelen van de ouderlijke boerderij 
menig armlastig gezin ondersteunen. 
Hij gaat veel op huisbezoek en zet 
zich in voor vele verenigingen. Door 
zijn optimisme en goede humeur 
wordt hij erg gewaardeerd.  
Tussen 1939 en 1956 vervult Bekkers 
diverse rectoraten van scholen en 
heeft hij een reeks van geestelijk ad-
viseurschappen en bestuursfuncties. 
Voor al deze functies is hij veel op 
pad met zijn auto. In 1942 krijgt hij 
een zeer ernstig auto-ongeluk, zo ern-
stig dat hij wordt voorzien van het sa-
crament van de stervenden. Toch 
komt hij er bovenop.  
In 1956 wordt hij pastoor van de pa-
rochie ’t Heike in Tilburg en wordt 
hij hulpbisschop van Den Bosch met 
recht op opvolging. In 1960 volgt hij 
monseigneur W.P.A. Mutsaerts* op. 
Als wapenspreuk kiest Bekkers Cari-
tas pro armis (Liefde als wapen). 

Slechts zes jaar zal hij leiding geven 
aan het bisdom, maar het worden zeer 
gedenkwaardige jaren.   
 

Verstaanbaar 
Op 10 juli 1960 wordt in alle kerken 
van het bisdom zijn eerste herderlijke 
brief voorgelezen. Bisschop Bekkers 
probeert daarin geloof en leven naar 
elkaar toe te brengen: de kerk moet 
midden in de samenleving staan om 
verstaanbaar te blijven voor de mo-
derne mens. Concreet betekent dat:  
  er is goed samenspel nodig tussen 
de Bossche priesters en hun bisschop;  
  priesters en leken moeten gezamen-
lijk verantwoordelijkheid in de kerk 
dragen;  
  katholieken en protestanten moeten 
tot oecumenische samenwerking ko-
men;  
  Christus moet centraal geplaatst 
worden en niet de kerk;  
  de kerk mag niet wereldvreemd 
worden en moet juist de problemen 
van deze tijd proberen te verstaan.  
Deze kernpunten vormen het uit-
gangspunt voor pastorale gesprekken 
in het bisdom (in feite een soort dio-
cesaan concilie), waaraan alleen al in 
1965 twintigduizend mensen deelne-
men. Een herderlijke brief die eigen-
lijk zesenvijftig jaar later nog actueel 
is en zo weer zou kunnen worden ge-
bruikt door de nieuwe bisschop van 
Den Bosch ... 
 

Bisschop Bekkers (1908-1966) over vernieuwing Tweede Vaticaans Concilie: 
 

‘Er bestaat voor de Kerk geen buitenboordwereld’ 

INSPIRATIEBRONNEN  
VAN DIRK TEN DAM 

PROFIEL 



‘t Groene Blad — jrg. 25 nr. 98  Juli/Augustus 2016    17 

 

Zware brok 
Eigenlijk zijn het ook dezelfde kern-
punten als in zijn brief die worden be-
sproken tijdens het Tweede Vaticaans 
Concilie dat in 1962 onder leiding 
van paus Johannes XXIII in Rome 
plaatsvindt. Bisschop Bekkers speelt 
een opvallende rol tijdens het Conci-
lie. Niet als groot theoloog die 
scherpzinnige documenten vervaar-
digt, maar wel als de kritisch deelne-
mer die met hulp van theoloog Schil-
lebeeckx vele ontwerpteksten becom-
mentarieert en verbeteringen voor-
stelt, waardoor ze aansprekender zijn 
voor moderne mensen. Ook geeft 
Bekkers via de correspondenten van 
kranten, radio en tv veel informatie 
over wat er in de vergaderzalen 
speelt. Op 8 december 1964 houdt hij 
in een bomvolle Servaeskerk in 
Maastricht een toespraak over de con-
cilieteksten. Hij licht de vernieuwing 
als volgt toe: ‘De Kerk en de wereld 
zijn geen twee gescheiden machts-
blokken maar zijn zo intens met el-
kaar verbonden als man en vrouw in 
een huwelijk. Er bestaat voor de Kerk 
geen buitenboordwereld. Wie ge-
vormd is in de overtuiging dat het 
noodzakelijk is het aardse te verach-
ten en slechts het hemelse lief te heb-
ben, krijgt een zware brok te verteren 
als hij thans verneemt: de wereld is 
evengoed christelijk als de Kerk. Het 
doodgewone alledaagse is uitdruk-
king van het goddelijke. De wereld is 
geladen met een goddelijke opdracht. 
Geen vernieuwing zonder integratie 
van leer en leven. Drie vereisten zul-
len beslissen over het slagen van de 
opdracht der Kerk en de wereld van 
nu. Onze blijheid, onze nederigheid 
en onze dienstvaardigheid.’ 
 
Communicatie met alle gelovigen in 
zijn bisdom vindt Bekkers van uiterst 
belang. Zijn vaardigheden op dit vlak 
blijven niet onopgemerkt en de KRO 
vraagt hem via tv te communiceren 
met alle gelovigen in Nederland. Ge-
durende zes jaar houdt hij met regel-
maat een toespraak. Drie daarvan zijn 

in binnen- én buitenland beroemd ge-
worden: alle drie met als onderwerp 
huwelijksliefde en gewetensvrijheid. 
Op 21 maart 1963 zegt hij op tv het 
volgende:  
‘Veel wordt tegenwoordig gesproken 
over geboorteregeling. Aan de weten-
schap en haar ontdekkingen dankt de 
mens de mogelijkheid om regelend op 
te treden ten aanzien van de voort-
planting. De spreiding van de ge-
boorten is binnen de verantwoorde-
lijkheid van de mens komen te liggen. 
Men kan het zelfs stellen dat de ge-
boorteregeling – die iets heel anders 
is dan geboortebeperking – normaal 
deel gaat uitmaken van de totale op-
dracht die gehuwden hebben ontvan-
gen. Deze regeling houdt in: het kin-
dertal te zien in zijn betrekking tot het 
huwelijksleven in al zijn aspecten’.  
 

Geweten 
Op 17 juni 1964 voegt hij hier nog 
aan toe: Wat zou Christus bedoeld 
hebben toen Hij zei dat Hij gekomen 
was om de wet te vervolmaken? Ik 
dacht dit: dat niet de wetsvervulling 
norm is voor de liefde, maar dat de 
liefde norm is voor de vervulling van 
de wet. Als er echte liefde is kan het 
eigen geweten opbloeien.’  
De kerkelijke wet verbiedt het ge-
bruik van de pil. Bisschop Bekkers 
staat het niet met zoveel woorden toe, 
maar zegt hier dat gehuwden in liefde 
een gewetensvolle beslissing nemen 
die de wetsvervulling overstijgt. Een 
modern theoloog wordt hij nooit, hij 
blijft aan de voorzichtige kant. Hij 
blijft niettemin steeds weer hameren 
op twee begrippen: persoonlijk gewe-
ten en eigen verantwoordelijkheid. 
Door zijn veelvuldige contacten met 
gewone gelovigen en door zijn eerlij-
ke eenvoud komt hij tot inzichten die 
baanbrekend zijn. Tegelijk heeft hij 
de moed om daarmee naar buiten te 
komen, ondanks kritiek van veel con-
servatieven binnen de kerk.  
 

Helaas heeft bisschop Bekkers zijn 
bisdom maar zes jaar kunnen leiden. 
Eind 1965 blijkt hij problemen te 
hebben met zijn gezondheid. Een on-
geneeslijke hersentumor is er de oor-
zaak van dat hij op 9 mei 1966 over-

lijdt, 58 jaar oud. De televisie zendt 
de uitvaart rechtstreeks uit. Er is een 
massale belangstelling. Marinus Bek-
kers wordt op zijn uitdrukkelijke ver-
zoek begraven in zijn geboorteplaats 
Sint Oedenrode om zo ‘gespaard te 
blijven voor de eenzaamheid, ook na 
de dood.’ 
 

Lied 
Huub Oosterhuis schrijft speciaal 
voor deze uitvaart van monseigneur 
Bekkers het lied Niemand leeft voor 
zichzelf. Een lied dat we tot op de dag 
van vandaag zingen.  
In het jaar 2000 vraagt de KRO aan 
haar kijkers wie volgens hen ‘de ka-
tholiek van de 20ste eeuw’ moet wor-
den. De kijkers kiezen voor bisschop 
Bekkers.  
 

Anita van Nimwegen 
 

 
   

(Vervolg van pagina 16) 

*  oudoom van de zojuist vertrokken 
mgr. Rob Mutsaerts    

De informatie in bovenstaand arti-
kel is, veelal letterlijk, overgeno-
men uit enkele bronnen. M.n. uit 

het uitstekende overzicht Beeldfiguren 
van het christendom (https://
sites.google.com/site/beeldfiguren/)   

 
Bekkers’ tv-toespraak 
van 21 maart 1963 is 
integraal te bekijken op: 

https://www.youtube.com/watch?
v=U7v2tN6u4s4 

‘Niet wetsvervulling  
norm voor liefde,  

maar liefde norm voor  
vervulling van de wet’ The Tablet (International Catholic 

Weekly, 6th April 1963, pp. 22-23) 
 

Bishop Bekkers of 's-Hertogenbosch 
during a recent Dutch television pro-
gramme: 

 
‘Only married peoples can know 
what God's calling and mission 
mean for them concretely, and 
how big their families must be. 
Their human love and responsi-
bility can urge them to create a 
big or small family. That is a 
matter of conscience, and no 
one can interfere with this deci-
sion. A parish priest, a physi-
cian, or a spiritual adviser must 
respect the private conscience.’ 

https://sites.google.com/site/beeldfiguren/
https://sites.google.com/site/beeldfiguren/
https://sites.google.com/site/beeldfiguren/
https://sites.google.com/site/beeldfiguren/
https://www.youtube.com/watch?v=U7v2tN6u4s4
https://www.youtube.com/watch?v=U7v2tN6u4s4
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[’s-Hertogenbosch, 1505 (?)] 
Hoog boven de baai zeilt door de 
diepblauwe lucht een vliegende kog-
ge met geknakte mast op de rug van 
een reuze heilbot. Een ridder in een 
harnas van schubben berijdt een naar 
adem happende zeewolf. Een ei met 
tekenkop, een zeis in z’n pootjes, 
suist in duikvlucht naar omlaag. Op 
de buik van een bleke pad met vleu-
gelvliezen ligt – als op een platte 
schotel – een oude man in donkere 
pij. Hij bidt. Twee duivels met spitse 
hondensnuiten dragen hem en zwaai-
en met dunne takken. 
 
Zo begint Jeroen Bosch zijn verhaal-
in-beeldtaal, bovenaan op het linker 
zijpaneel van zijn nieuwe drieluik. De 
verzoeking van de Heilige Antonius, 
zo heet het en eigenlijk is dat mislei-
dend. Er is veel meer aan de hand dan 
alleen het lot van een heilige. Als we 
iets lager kijken, ontdekken we in het 
water van de inham zeker vier wrak-
ken van gezonken schepen. Ze koers-
ten aan op een enorm vurig baken op 
de kale berg. Veel kleiner en lager 
staat elders een kruis, maar is dat het 
oriëntatiepunt van het ene schip met 
gebold wit zeil? …  
 

Obsessief 
Landschappen zijn bij schilders uit de 
Middeleeuwen en Renaissance more-
le landschappen. Hier zegt  Bosch: 
mensen laten zich op een dwaalspoor 
brengen door iets verleidelijks dat het 
meest in het oog springt, het wordt 
hun ondergang en het lijkt erop dat 
anderen ondanks de gevolgen die ze 
om zich heen zien, opnieuw diezelfde 
fout maken. De Antonius gaat dus 
over ons allemaal. Tenminste: voor 
de helft waarschijnlijk. Eigenlijk is 

dat wel een geruststellende gedachte. 
Kennelijk staat juist zo’n ‘heilige’ in 
obsessieve mate bloot aan alle verlok-
kingen die er maar zijn. Tja, en die 
andere ‘heilige’ helft, daar schiet je 
als gewone sterveling ongetwijfeld te-
kort. 
 
Zo’n schilderij mogen we lezen als 
een boek, meestal van links naar 
rechts. Jeroen moet een mateloos ver-
teller zijn geweest, het ene verhaal 
volgt op het andere, he never stops, 
ook hier staat het bol van de verwik-
kelingen. Het kan allemaal een plaats 
krijgen dankzij de hoge horizon die 
hij kiest en die doorloopt over alle pa-
nelen. Daardoor schept hij een verre 
diepte en veel voorgrond. 
 

Jongeling 
Zijn uitgangspunt is wat hij vond in 
15e-eeuwse Nederlandse vertalingen 
van twee boeken over de zgn. 
(woestijn-)vaders van de kerk: de le-
genden over hen (De Gulden Legen-
de) en – met andere details over An-
tonius – ook het Vaderboek.  
Wie is Antonius eigenlijk en waarom 
is hij zo ‘populair’ in het leven en in 
de kunst van de 15e / 16e eeuw? 
Antonius, een rijke Egyptische jonge-
man, verliest op z’n 18e zijn beide ou-
ders. In tegenstelling tot de rijke jon-
geling in de bijbel durft hij wèl de 
stap te zetten om afstand te doen van 
al zijn bezit. Hij wordt monnik , zelfs 
abt, maar kiest voor een nóg soberder 
leven als kluizenaar in een spelonk. 
Satan is bang dat anderen dit goede 
voorbeeld zullen volgen. Hij probeert 
Antonius op alle mogelijke manieren 
eronder te krijgen. Het begint met een 
fikse fysieke intimidatie. In een van 
beide bronnen staat dan dit zinnetje: 

 De duivels kwamen terug.  
 Ze gooiden hem omhoog in de 
 lucht, ze smeten hem weer naar 
 beneden, zodat ze hem bijna ter 
 dood brachten.  
 Maar plotseling kwam er een 
 groot helder licht uit de hemel  
 dat zijn aanvallers verdreef,  
 en al zijn wonden genazen. 
 

Bosch werkt deze summiere aanwij-
zingen op het linker paneel heel vrij 
uit tot een groot spektakel in de lucht. 
De herstelde Antonius laat zich door 
drie vrienden – ondanks hun protesten 
– terugbrengen naar zijn spelonk.  
 

Constantia en temperantia 
Daarmee is de toon gezet voor alle 
volgende avonturen. Een hoogtepunt 
is de ontmoeting met de duivelse ko-
ningin (centraal op het middenpa-
neel). Zij probeert met geveinsde lief-
dadigheid indruk te maken op Antoni-
us. Tevergeefs. Staat naast de witte 
koningin de rijke jongeling die haar 
spelletje wel meespeelt? Antonius 
echter is niet van zijn koers af te 
brengen, welke gevaren hem ook be-
dreigen. Hij vertegenwoordigt niet 
een louter religieus ideaal, maar een 
humanistische deugd, nl. de Constan-
tia (Standvastigheid). Hij wordt een 
voorbeeldfiguur voor mensen op hoge 
posities in de samenleving in een tijd 
dat onverwacht de omstandigheden 
zich tegen je kunnen keren (Noodlot).  
Maar ook als je er wèl iets aan kunt 
doen, situaties die  van jou een per-
soonlijke keus vragen. Een overkoe-
pelende deugd is dan Temperantia 
(Matigheid). Het afwijzen van alle 
overdaad, verrijking, vraatzucht en 
uitspattingen. Door het in beeld bren-

(Vervolg op pagina 19) 

ZIN  &  BEELD 

Jeroen Bosch, Verzoeking van de H. Antonius, detail op middenpaneel: herinnering aan stadsbrand Den Bosch in 1463? 

De duivels kwamen terug 

Verleidingen en deugden voor de hertog 
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gen van deze menselijke problemen 
en levensvisie toont Jeroen Bosch 
zich een kunstenaar die de overgang 
van Middeleeuwen naar Renaissance 
tot stand helpt brengen.  
 

Elite 
Lange tijd is gezegd: we weten zó 
weinig van Bosch, dat er ruimte is 
voor de wildste speculaties over 
voor wie en waarom hij schilderde. 
Was hij een ketter? Lid van een ge-
heim genootschap? Had hij geheim-
zinnige opdrachtgevers? Het lijkt al-
lemaal uiteindelijk onzin. Rond dit 
drieluik – mogelijk zijn belangrijkste 
werk – bestaat voldoende documen-
tatie. De jonge Bourgondische her-
tog Filips de Schone (27) wil een al-
taarstuk voor zijn vader, aartshertog 
Maximiliaan I van Oostenrijk. Deze 
had na het plotseling overlijden van 
zijn vrouw (Filips moeder) Maria 
van Bourgondië een tijd regent ge-
weest voor zijn minderjarige zoon. 
Filips heeft nu al een aantal jaren 
vanuit zijn hof in Brussel zelf de 
touwtjes in handen en is een uitste-
kende belangenbehartiger voor het 
graafschap Vlaanderen en hertog-
dom Brabant (dat reikte tot Den 
Bosch en Nijmegen). Hij kiest zijn 
eigen koers. Zo wil hij bijvoorbeeld 
— anders dan Maximiliaan — géén 
oorlog met Frankrijk, maar juist vre-
de. De strekking van de panelen zou 
een soort zelfbewust statement kun-
nen zijn: Zó sta ik in de wereld, dít 
vind ik belangrijk. 

Voelen Filips én Jeroen zich allebei 
— net als Antonius — zelf ook zul-
ke rijke jongelingen die voor morele 
keuzes staan?  
Jeroen is geen armoe lijdende schil-
der. Door zijn huwelijk met Aleid 
van der Meervenne woont hij in een 
van de mooiste huizen aan de Markt, 
alle buren zijn adellijke families. Ze 
horen tot de rijkste 10% van de stad. 
Beiden zijn lid van de zgn. Broeder-
schap van Onze Lieve Vrouwe, een 
exclusieve club van hoge geestelij-
ken, geleerden, hovelingen. Jeroen 
maakt deel uit van de kern van zgn. 
gezworenen die zich verplichten tot 
een ingetogen levenswijze. Ook 
Hendrik III van Nassau, bezitter van 
de beroemde triptiek De Tuin der 
Lusten, is lid van de broederschap. 
Ergens tussen 1523 en 1544 gaat De 
verzoeking van Antonius in andere 
handen over. De koper is de Portu-
gese gezant Damião de Góis die in 
Antwerpen en Leuven zijn land en 
koning vertegenwoordigt. Hij is hu-
manist, getrouwd met een Neder-
landse vrouw en staat zeer sympa-
thiek tegenover de Nederlanden. Hij 
heeft een eigen verzameling van 
Vlaamse kunst opgebouwd. Later 
belandt die collectie bij het Portuge-
se koningshuis en is deze Antonius-
triptiek nu in het bezit van het Natio-
naal Museum in Lissabon. De hele 
zomer tot 11 september is het in Ma-
drid voor de grote El Bosco-
tentoonstelling. Het ontbrak in het 
voorjaar in Den Bosch. 

Duivels  
Alle drie de panelen bevatten zoveel 
verschillende scenes, dat het binnen 
de beperkte ruimte van mijn artikel 
onbesproken moet blijven. – Resten 
mij de duivels. Jeroen is wel de dui-
velmaker genoemd. Karel van Man-
der citeert in zijn Schilderboeck 
(1604) wat de Brugse humanist 
Lampsonius in een van zijn gedich-
ten schreef over Bosch (1516†):  

 

Jeroen, wat betekent jouw zo  
verschrikte gezicht?  
Waarom trek je zo bleek weg?  
’t Is net of je zelf al die helse ge-
drochten om je oren zag vliegen, 
die rechtstreeks afkomstig zijn uit 
de hel. 

 

Voor tijdgenoten moeten zijn tafere-
len een ongekend angstige aanblik 
hebben geboden. Ondanks alle fan-
tastische elementen en originaliteit, 
is er toch steeds hetzelfde eenvoudi-
ge schema: paradijs – leven nu – hel 
(en hemel), of: schepping – zonde en 
schuld – eeuwige straf.  
 

Hel? 
Duivels, hel? Oorspronkelijk kende 
het jodendom géén hel, alleen een 
plaats waar alle doden woonden 
(Hebr. sjeool). In de 2e eeuw v. Chr. 
dient een visioen vooral om mensen 
tot zelfinzicht te brengen over hun 
houding in een tijd van buitenlandse 
onderdrukking. 'Velen die nu slapen 
in het stof van de aarde, zullen ont-
waken. Sommigen zullen eeuwig le-
ven. Anderen zullen zich blijvend 
schamen, ze worden gemin-
acht' (Daniel 12, 2). In de evangeliën 
is de invloed merkbaar van de Griek-
se mythologie en andere heidense 
culturen. Vanaf de 5e eeuw is in het 
christendom de hel (Gr. hades, tar-
taros) volwaardig ingericht en volop 
in bedrijf. Middeleeuwse literatuur 
(o.m. in Dante’s Inferno) en kunst 
schilderen in schrille taal en beelden 
de tochten en torturen die ongelovi-
gen te wachten staan. En ineens 
staan we oog in oog met deze surrea-

listische panelen van Jeroen 
Bosch, vol nachtmerries of angst-
visioenen, die in de kern ons al-
leen maar vragen: Hoe doe jij 
het? 

Martin Nieboer 

Zie voor het hele drieluik in kleur en in 
zeer hoge resolutie: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/d9/

Temptation_of_Saint_Anthony.jpg   

Duivel-koningin en rijke jongeling? 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Temptation_of_Saint_Anthony.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Temptation_of_Saint_Anthony.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Temptation_of_Saint_Anthony.jpg
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Van 8-11 april dit jaar vond in de 
Hongaarse stad Esztergom een 
bijeenkomst plaats van het Internatio-
nale Katholieke Comité voor Zigeu-
ners (Comité Catholique International 
pour les Tsiganes, kortweg CCIT). 
Het is een jaarlijks treffen van 
religieuzen en pastores die binnen het 
woonwagenpastoraat werken. Uit heel 
Europa komen zij bijeen om 
ervaringen uit te wisselen en elkaar te 
voeden met ideeën. 
 
Esztergom is de oude hoofdstad van 
Hongarije. Het stadje ligt aan de 
Donau, die – overigens niet blauw 
maar grijs is – zich majestueus door 
het landschap voortbeweegt. De 
Donau is hier ook een grensrivier, de 
andere oever is Slowaaks grondge-
bied. 
Esztergom wordt gedomineerd door 
een imposante kathedraal. Aan de 
voet daarvan bevinden zich het paleis 
van de aartsbisschop en een klooster. 
Alles ademt een grote ambitie, maar 
het klooster staat leeg en is voor een 
deel in gebruik als conferentiecen-
trum en hotel.  

 
Europa kent vele talen en om de 
conferentie werkbaar te houden was 
er gekozen voor twee voertalen: 
Engels en Frans. Nederlands is een 
kleine taal, wij moesten ons bij een 
van de twee voertalen aansluiten en 
kozen voor het Engels. Het was een 
ontmoeting van Roma-pastores, maar 
dat wil niet zeggen dat Roma en Sinti 
zelf niet aanwezig waren. Enkelen 
namen deel aan de workshops, maar 
de meesten lieten zich zien en horen 
in de muziek en dans die de 
bijeenkomsten omlijstten. 
 
Onze Nederlandse delegatie vanuit 
het Landelijk Woonwagenpastoraat 
(PWN) bestond uit vijf mensen: vier 
mannen en een vrouw. Wij kwamen 
in een groep terecht waar we spraken 
met onder meer deelnemers uit 
Ierland, Zwitserland, Slowakije en 
een Kleine Zuster die in het verleden 
onder de woonwagenbewoners in 
Groningen had gewoond en geleefd. 
Ze sprak Nederlands en wilde graag 
weten hoe het in Nederland met 
Roma´s er voor stond.  
 

 

Ervaringen 
In de workshop werd ieder gevraagd 
te vertellen over zijn of haar 
werkervaringen. Als centraal pro-
bleem kwam het isolement ter sprake 
waarin Roma en Sinti leven. Ik had 
dat eerder gehoord. In de week 
voorafgaand  aan de conferentie had 
ik een gesprek met een Roma-vrouw 
die mij zei: ‘Ik leef hier in Holland in 
vrede, maar niemand ziet mij staan.’ 
Een dag later sprak ik een Bulgaarse 
Roma die de straatkrant De Riepe 
voor een vestiging van Albert Heijn 
verkocht. Hij vertelde mij dat hij de 
volgende dag vanaf Groningen de bus 
naar huis zou nemen, naar zijn vrouw, 
kinderen en kleinkinderen, ‘want’ – 
zei hij – ‘niemand ziet je hier staan.’ 
Het negeren van het bestaan van 
Roma en Sinti bleek een gedeelde 
ervaring. 
 
De vraag die we tijdens de workshop 
formuleerden was dan ook: hoe haal 
je de Roma en Sinti uit hun 
isolement? Daar koppelden we nog 
een tweede vraag aan vast: hoe haal je 
de pastor uit zijn of haar isolement? 
We ontdekten namelijk dat als je je in 
zo’n pastoraat begeeft voor mensen 
die niet gezien worden, dan word je 
zelf op zeker moment ook niet meer 
gezien. 

(Vervolg op pagina 21) 

‘Niemand ziet ons staan ...’ 

ROMA’S Pastoraat van nabijheid in Hongaarse sloppenwijken 
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We hebben deze vragen in die drie 
dagen van de conferentie zelf niet af-
doende kunnen beantwoorden, maar 
we kregen wel heel onverwacht een 
aanwijzing … 
 

Slecht 
De Hongaarse bevolking bestaat voor 
8% uit Roma’s. Hun situatie is rond-
uit slecht, ze worden doorgaans door 
de politiek én de samenleving 
genegeerd. Onder het communistisch 
regime destijds was werken een 
sociale plicht, ook voor Roma’s. Dat 
betekende dat zij een inkomen 
verwierven uit hun werk. Na de 
regimewisseling verloren de Roma’s 
in Hongarije massaal hun werk. En 
geen werk betekent ook geen 
inkomen. En als je geen werk en 
inkomen hebt maar wel een gezin te 
onderhouden, ga je op zoek naar 
mogelijkheden om toch aan geld te 
komen. Met als gevolg dat de Roma 
oververtegenwoordigd zijn in de 
kleine criminaliteit. En dat roept na-
tuurlijk weer weerstand onder de 
bevolking op. 
 
Roma´s wonen in wijken bij elkaar 
waar hun huisvesting slecht is en de 
bouwsels die er al staan, worden vaak 
gesloopt. Projecten voor vervangende 
huisvesting komen maar moeizaam 
van de grond. Sanitaire voorzieningen 
zijn onvoldoende, wat gezondheids-
klachten veroorzaakt. De levensver-
wachting voor de Roma is dan ook 
veel minder dan die van de 
gemiddelde burger in Hongarije.   

Bisschop 
In die beroerde situatie is er dan de 
kerk in de figuur van een 
hulpbisschop, János Székely. Een nog 

jonge bisschop 
die zich volledig 
inzet voor 
verbetering van 
de situatie van 
Roma´s.  
Hij beheerst het 
Romanesk (de 
taal van de Ro-
ma) en is zeer 
vertrouwd met 
‘zijn’ mensen. 

Een man die midden tussen zijn volk 
staat. In 2010 verscheen van hem een 
boek onder de titel Het Zigeunervolk 
leren kennen, dat hij schreef met het 
doel kennis te verspreiden over de 
situatie, geschiedenis en cultuur van 
de Roma. Hij stichtte een twaalftal 
katholieke scholen waar Roma-
kinderen onderwijs krijgen.  

 
Huis van de Armen 
Eén van de oorzaken van de 
hardnekkige achterstand van Roma’s 
op de burgerbevolking is het gebrek 
aan onderwijs en vorming. 
Verbetering van die situatie is voor 
bisschop Székely een speerpunt van 
beleid. Toen hij ons op onze 
sightseeing-tour door Boedapest 
begeleidde, liet hij ons delen in zijn 
grote kennis van de geschiedenis van 
Hongarije en zijn Roma’s. Hij bracht 
ons naar zijn project: het Huis van de 

Armen. Een centrum waar arme 
Roma’s – en daar zijn er veel van – 
kosteloos kunnen eten en waar 
jongeren gestimuleerd worden om 
zich te ontwikkelen en onderwijs te 
volgen. Een centraal probleem onder 
de Hongaarse Roma’s is hun gebrek 
aan zelfvertrouwen. Welnu, toen we 
het Huis van de Armen binnengingen 
om daar de maaltijd te gebruiken, 
werden we ontvangen door een 
dansgroep van jonge Roma’s die ons 
onthaalden op een wervelende show. 
Wij hebben met groeiend 
enthousiasme gekeken naar hoe deze 
jongeren hun danstechniek beheersten 
en ook uitstraalden dat zij dat wisten.  
 

Zó kan het ook!  
Bisschop Jànos Székely doet dat door 
zich volledig voor hen in te zetten en 
door letterlijk in hun midden te staan. 
Het is pastoraat van de nabijheid, een 
werkwijze die fascinerend was om 
van dichtbij mee te maken. Ik heb een 
dag met de man opgetrokken, genoten 
van zijn open optreden, zonder te we-
ten wie hij was. Ik zag in hem een 
priester die ons namens het bisdom 
rondleidde. Pas in het vliegtuig op 
weg naar huis hoorde ik dat hij hulp-
bisschop Jànos Székely was. Ik dacht: 
zó kan je dus ook bisschop zijn.  
 
Dag al die lieve mensen in Eszter-
gom, dag, tot in Madrid volgend jaar.                   
  

Frans de Smit     

Moeder met kind in het Roma-
ghetto in Miskolc (Noordoost-
Hongarije). In 2014 is de ge-
meente begonnen met de sloop 
in de wijk waar straten geen 
naam, maar alleen een nummer 
hadden. Bewoners — met of 
zonder huurschuld — kregen te 
horen dat hun huurcontract niet 
verlengd was en dat zij binnen 

8 dagen dienden te vertrekken.  
 
Vervangende woonruimte werd 
niet aangeboden. Een apparte-
ment in een nieuwe hoge flat is 
voor hen onbetaalbaar. Ze ver-
huizen naar een andere krotten-
wijk of trekken in bij familie. 
Een aantal families is geëmi-
greerd naar Canada.  

De burgemeester van Miskolc, Ákos Kriza, neg-
eerde alle oppositie: ‘We gaan door tot alles 
weg is.’ Begin 2016 legde hij een gerechtelijke 
bevel om te stoppen naast zich neer. Tegenover 
de Budapest Times verklaarde hij: ‘De uit-
spraak betekent alleen dat we een preciezer 
plan moeten indienen om ermee door te gaan. 
Als gemeente bieden we geen woonruimte aan 
mensen die hun rekeningen niet betalen, en ook 
niet aan criminelen of men-
sen die zich niet gedragen 
naar onze normen.’  
 

Dr. Kriza is lid van de rechts
-conservatieve regeringspar-
tij Fidesz waartoe ook prem-
ier premier Viktor Orbán 
behoort.  
Op de plek komt onder meer 
een nieuw voetbalstadion.  

De stad en de burgemeester 
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DIE MALLE KERK 

Met zo’n belletje voor de slapers, dat 
is voor de mensen die het niet begrij-
pen. Schrik je wakker, hoor je ping 
ping, weet je gelijk waar het over 
gaat.  
 
Weet u waarom die collectanten er 
altijd handschoenen bij aanhadden? 
Dat was voor de vingerafdrukken. 
 
Ik heb dit apparaatje op de kop getikt 
bij een dominee, die heeft alle collec-
tes afgeschaft. Hij zei: ‘Dat gehengel, 
je vangt toch niks.’  
 
Hij heeft nu een nieuw systeem, een 
tafeltje achter in de kerk met een 
schaal erop. Iedereen die binnen-
komt, moet een kwartje op die schaal 
werpen. Iedereen doet dat ook. Er 
staat een controleur achter, wat wil 
je. Ene meneer Van Dijk. Dat is nog 

een afgeschafte collectant! Zeer fana-
tiek. Laatst was er iemand die géén 
kwartje op de schaal gooide. Nou, die 
werd gelijk teruggeroepen! Psst, 
kwartje!  
 
Maar die man had een verontschuldi-
ging: ‘Ik kom alleen even de huis-
sleutel vragen aan mijn vrouw.’  
 
Maar pas ná de dienst,  na afloop van 
de kerkdienst verliet deze onverlaat 
de kerk. En meneer Van Dijk? Hij 
zag dat, greep hem in zijn kraag en 
siste: ‘Vuile oplichter, je bent komen 
bidden!!!!!!’ 
 
Fons Jansen  
Hoe meer zielen (1965) 

 

Bij de meeste dingen schakelt God 
mensen in. Ik denk aan een boer, die 
een vervallen boerderij kocht. Hij 
knapte het oude spul prachtig op en 
maakte er werkelijk iets moois van.  
 
Op een dag kwam er een priester 
langs, die luid en duidelijk zijn be-
wondering uitsprak:  
‘Prachtig, wat God en mens door 
samenwerking kunnen bereiken!’ 
 
De boer krabde zich eens even ach-
ter zijn oor en zei toen:  
 
‘Tja, dat zal best, pastoor, maar u 
had het hier eens moeten zien toen 
God het nog alleen deed …’ 

God 

Humor in de kerk 
       Kent u ook leuke anekdotes of roomse 
       grapjes, stuur ze op.  

Ineke Siersema  
(inekesiersema@gmail.com) 

Collecteschaal 

Een franciscaan en een jezuïet waren 
goede vrienden. Beiden waren rokers 
en vonden het moeilijk om langere 
tijd te bidden zonder te roken. Ze be-
sloten dan ook om hun oversten toe-
stemming te vragen om te roken tij-
dens het bidden. 
 
Toen ze elkaar terugzagen, was de 

franciscaan ter neer geslagen. ‘Ik heb 
aan mijn overste gevraagd of ik 
mocht roken terwijl ik bad. Zijn ant-
woord was neen.’ 
 
De jezuïet moest lachen: ‘Ik heb ge-
vraagd of ik mocht bidden terwijl ik 
rookte.’ 
En hij antwoordde: ‘Natuurlijk.’  

Rokers 

Op een zondag vroeg ik de pastor 
vanaf de preekstoel mee te delen dat 
ons parochiële honkbalteam afde-
lingskampioen was geworden.  
 
Hij voldeed aan mijn verzoek en 
vroeg de spelers te gaan staan.  
 
Hoewel meestal tien of twaalf man 
van ons team de zondagsdienst bij-
wonen, zag ik tot mijn schrik slechts 
vier man overeind komen.  
 
Zonder ook maar een moment te ha-
peren vervolgde de pastor:  
‘En  het opmerkelijkste  is nog wel 
met hoe weinigen dat gelukt is!’ 

Gewonnen! 

mailto:inekesiersema@gmail.com
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Gemeentes in Neder-
land lichten de paro-
chies niet meer in bij 
verhuizing.  
Geef daarom zelf uw 
verhuizing door aan 
de parochiële leden-
administratie. U kunt 
dat doen op de volgende manieren. 
Stuur een e-mailtje naar onze leden-
administratie:  
walfriedledenadm@gmail.com  of 
stuur een briefje of verhuiskaart aan:  
 
Parochie Ledenadministratie: 
Fruitstraat 17 
9741 AL Groningen 

Dank voor uw  medewerking!    

VERHUIZEN? —  
LAAT JE KENNEN! 

Vrijwilligers doen hun uiterste best 
om u allemaal op tijd het nieuwe 
nummer van Walfried te bezorgen.  
Mocht dat in uw geval niet gelukt 
zijn, neem dan contact op met  

Ineke Siersema  
inekesiersema@gmail.com  

Vieringen voor ouderen  
Sinds 2015 voortaan steeds op de  

2e vrijdag in de maand om 9.45 uur  
in de kapel op de 3e etage  

 
Pastores: Ale Bakker, Marika Meijer 

Ook ouderen uit de wijk  
zijn van harte welkom  

Binnen onze 
parochie zijn 
mensen die in 
de kerk een 
devotieplek 
missen.  
 
Een plaats 
waar je in 
alle rust bij 
Maria een 
kaarsje kunt 
ontsteken, 

bidden of in stilte mediteren.  
Elke donderdagmorgen van 10—12 
uur is de kerkzaal daartoe geopend 
en ingericht. U bent welkom op dat 
stilte-uur.   
Als u daar behoefte aan hebt, is er 
ook gelegenheid om met iemand te 
praten.                           

Frans de Smit 

De verzoeking van de  Heilige Anto-
nius (1505)  
detail linker paneel van een drieluik, 
Olieverf op hout  
(totaal 131.5 x 225 cm) 
geschilderd door Jeroen Bosch 
Museu Nacional de Arte Antiga 
(Lissabon)  

Zie ook pp. 18-19 in deze editie 

Stilte-uur Mariahoekje 

Bezorging  

Kent u iemand die ook interesse in  
ons blad heeft?  Wij sturen graag een   
                     kennismakingsexemplaar.  

KORT    

           Zie voor het hele drieluik in 
kleur en in zeer hoge resolutie: 

 
https://upload.wikimedia.org/

wikipedia/commons/d/d9/
Temptation_of_Saint_Anthony.jpg 

Geef naam en adres  
door aan  Ineke Siersema  

inekesiersema@gmail.com              
   of  

groeneblad@gmail.com 

In ons vorige nummer stond ten on-
rechte: ‘Vormsel en eerste communie 
worden al gecentraliseerd’ (p. 9-10). 
Dat moet zijn: 
‘Enerzijds zijn er begrijpelijke prakti-
sche redenen (vanwege kleine aantal-
len jongeren die zich melden) om de 
voorbereiding gezamenlijk doen. 
Plechtige momenten als eerste com-

munie en vormsel hoor je echter uit-
eindelijk te vieren ten overstaan van 
je eigen lokale gemeenschap.  
De vormseljongeren en hun achter-
ban belandden in een voor hen 
vreemd kerkgebouw. De jongste 
groep had een eigen viering in ver-
trouwde omgeving, tot enthousiasme 
van het thuisfront.’                   [Red.] 

Erratum Kennismakingsexemplaar? 

mailto:walfriedledenadm@gmail.com
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Temptation_of_Saint_Anthony.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Temptation_of_Saint_Anthony.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Temptation_of_Saint_Anthony.jpg
mailto:groeneblad@gmail.com
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Vluchteling? 

 

Maar ik ben geen vluchteling 

want ik ben niet gevlucht. 

Ik ben weggewaaid als een blad 

van een boom. 

 

Er is in ons land een verschrikkelijke 

wind opgestoken. 

Een wind vol vuur en verkrachting. 

En op een dag, op een dag 

die ik me niet meer herinner, 

die ik me niet meer durf te herinneren, 

ben ik weggewaaid. 

 

Wie zou er uit zichzelf vluchten, 

z’n eigen huis, 

z’n eigen dorp of stad, 

z’n eigen land, 

z’n eigen familie in de steek laten 

en dan ergens aankomen waar 

je niet welkom bent? 

 

Vluchtelingen zijn nooit welkom, 

nergens; dat weet iedereen. 

Dat heeft de geschiedenis 

al zo vaak bewezen. 

Waarom zou je dan vluchten, 

waarom een langzame dood 

in een vreemd land, 

als je op de drempel van je eigen huis 

ook kunt sterven? 

 

Vluchtelingen bestaan niet, 

er bestaan alleen weggewaaide mensen 

die door de wind 

over de wereld zijn geblazen. 

 

      Ad de Bont 

       (1996) 

 


