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REDACTIONEEL  

Waren we het 
vergeten? Of 
hebben we ’t 
nooit geweten? 
De sfeer, de 
hoop, de ver-
wachting, de 

vreugde, het enthousiasme ten tijde 
van het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965). Wat kon de rol van de 
kerk zijn in een snel veranderende 
wereld?  
 
Het was tijd om ramen open te zetten 
en frisse lucht binnen te laten, vond 
paus Johannes XXIII. Vieringen kon-
den prima in de volkstaal. Kijk de 
mensen aan, was de uitnodiging aan 
priesters, ze zitten er niet om passief 
mee te doen, jij bent niet de spil waar 
alles om draait, de hele gemeenschap 
is kerk. Religieuzen ontdeden zich 
vrij massaal van hun habijten en wer-
den actief in de maatschappij buiten 
de muren. Een theologieprof kijkt 
terug: ‘We verdiepten ons in wat mo-
derne denkers zeiden over menselijke 

waardigheid en ontdekten hoe hun 
opvattingen en de evangelies elkaar 
aanvulden. Er was geen reden om je 
af te zetten tegen of af te keren van de 
wereld. We staan niet tegenover de 
wereld, we zijn er niet boven verhe-
ven, we staan er niet los van, we zit-
ten er middenin. Het gaat er niet om 
de wereld te veroordelen, maar om 
actief betrokken mee te doen.’  
Een rabbijn herinnert zich wat een 
wereld van verschil die andere opstel-
ling betekende. ‘Alsof de zon opkomt 
en een einde maakt aan de nacht. Het 
begin van een nieuwe dag, alles werd 
anders.’  
 
Het kon niet allemaal in die paar jaar, 
daar was en is langere tijd voor nodig.  

Maar als je nu kerkelijke gezagsdra-
gers hoort zeggen dat de tijd van ex-
perimenteren afgesloten is en ‘we’ 
terugkeren naar onveranderde duide-
lijke regels, wat staat ons dan te 
wachten bij ‘revitaliseren’?  
Realiseren koorleden zich plotseling 
dat ze – hoe ontroerend mooi ze ook 
klinken – ineens weer Latijnse gezan-
gen zingen waarvan ze de tekst niet 
(hoeven te) begrijpen? Worden vol-
gend jaar de woord- en communievie-
ringen van pastoraal werkers omgezet 
in gebedsdiensten? Zullen kinderen 
bij hun voorbereiding op de eerste 
communie alvast wat oefenen met een 
moment van inkeer als opstapje naar 
de biecht? 
 
Is dit dan een moment om het ons te 
herinneren? Om te zeggen, o ja, we 
weten het nog wel.  
De theoloog: ‘Het concilie ging ten 
diepste niet over veranderingen bin-
nen de kerk, maar om haar vitaler 
gestalte te laten geven aan wat God 
eigenlijk bedoelde.’ En zeker, we 
hebben méér tijd nodig. Maar het is 
niet voorbij, het begint pas.  
 
Veel leesplezier. Namens de redactie, 

Martin Nieboer  
(hoofdredacteur) 

   

 Gezag  

 
Anderzijds is het wezenlijk om vooral 
onze eigen visie trouw te blijven. 
‘Van welke kerk droom jij? Wat is de 
kerk waar jij je toe aangetrokken 
voelt?’ We mogen onze gedachten de 
vrije loop laten. Wij dromen van een 
kerk waar mensen zich welkom voe-
len, waar ruimte is voor verschillen, 
een kerk die inspirerend is en midden 
in de maatschappij staat. Een plek 
ook voor vreugde en een plaats waar 

mensen naar elkaar omzien. Eigenlijk 
staat het allemaal al verwoord in onze 
intentieverklaring.  
 

Hoe? 
We hebben gebrainstormd over acties 
die we kunnen uitvoeren om iets van 
onze dromen werkelijkheid te laten 
worden. We verdelen het in drie on-
derwerpen: gemeenschapsopbouw, 
geloofsontwikkeling en verbinding 
(inclusief oecumene en contacten 
naar buiten). Er komen heel veel 

ideeën naar voren die wij de 
komende tijd nader zullen uit-
werken en waar we uw mening 
over gaan vragen.  
Om een idee te geven, hierbij 
een greep uit de genoemde ac-
ties: een gastheer of -dame in de 
kerk, ‘aankleding’ kerk aantrek-
kelijker en eigentijdser maken, 
reeks van concrete taken waar-

voor we eenmalig vrijwilligers zoe-
ken, ‘leuke dingen’ organiseren, ge-
loofsgesprekken en lezingen organi-
seren en activiteiten voor bepaalde 
doelgroepen die ook voor bijv. wijk-
bewoners te bezoeken zijn.  
 
 
We sluiten de dag 
af met een gebed en 
lied in de Mariakerk  
en een diner in De 
School. Deze dag 
heeft ons veel ener-
gie én ideeën opge-
leverd om onze tan-
den in de toekomst 
te zetten! 
En dank, Marika Meijer, voor je 
waardevolle input voor dit verslag, 
 

Michèle van der Knaap (voorzitter) 

(Vervolg van pagina 3) 

Walfriedraadsbezinning Oosterwijtwerd 
Foto links: Peter Driessen, Michèle van der Knaap (op de rug gezien) en 
Chrétien Schouteten 
Foto rechts (p. 3): Koos Offermans, Lexia Koch (op de rug gezien) en Marian 
Bouman 

Christopher Baglow 
prof. theologie 

Notre Dame Seminarie 
New Orleans  

Edward Paul Cohn  
rabbi Temple Sinai  

synagoge  
New Orleans 
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Bezinningsdag  
 

Inspelen op veranderingen én 
dromen trouw blijven 

Walfried 
 
‘Walfried’ betekent ‘kracht door 
vrede’. Dus niet: vrede door kracht! 
Zo’n naam spreekt ons aan, het is de 
wereld omgekeerd.  
Walfried (± 1000 n. Chr.) liep elke 
dag naar Groningen om in de Sint 
Maartenkerk te bidden. Hij probeer-
de 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 gemeenschap een stempel 
ontworpen.  

 
Het oude parochiebestuur van de 
Walfried had de goede gewoonte om 
jaarlijks een bezinningsdag te hou-
den. Als Walfriedraad zetten we deze 
traditie voort. Onder inspirerende 
leiding van pastoraal werkster Marika 
Meijer hebben we ons eind januari in 
Oosterwijtwerd een hele dag gebogen 
over de toekomst van onze gemeen-
schap. Na een start in de Mariakerk 
van het dorp vertrekken we naar de 
(tot restaurant omgebouwde) oude 
dorpsschool waar we voor deze dag 
een lokaal mogen gebruiken. Ons 
doel: bezinning op ons geloof, op 
onze kerkvisie en op de koers en de 
taken van de locatieraad van de 
Walfried.  
 
‘Waar staan we?’ en ‘Hoe voelen we 
ons?’ Het Walfriedbestuur zocht des-
tijds nadrukkelijk naar ‘vers bloed’ 
voor de nieuwe ‘locatieraad’. De oud-
gedienden hebben inmiddels (bijna) 
allemaal afscheid genomen. En een 
nieuwe ploeg neemt het stokje over. 
Wel op een lastig moment. We willen 
energiek aan het werk gaan, maar 
zien ook een aantal zorgen en vragen 
op ons af komen: 
 

Realiteit  
* Hoe (lang) blijft onze locatie be-
houden? Damsterboord gaat over 
twee jaar uit de Emmauskerk en twee 
pastores gaan met pensioen. Hoe 
komt katholiek Groningen er dan uit 
te zien? 
* Het bisdombeleid is anders gewor-
den in vergelijking met de tijd waarin 
de Walfriedparochie ontstond, groei-
de en bloeide. Hoe gaan we daarmee 
om? 
* In de katholieke kerk is sprake van 
vergrijzing en leegloop (landelijke 
trend).  
* Er is de zorg om het beheer van het 
kerkgebouw. 
* Hoe kunnen we verbinding (maken 
en) blijven houden met de protestan-
ten en met mensen van andere cultu-
ren, ook binnen onze parochie? 
Al deze ontwikkelingen en vragen 
roepen gevoelens bij ons op, maar we 
beseffen ook dat dit ‘de realiteit’ is. 
De kunst is om – wat we er ook van 
vinden en welke gevoelens ze ook bij 
ons losmaken – goed in te spelen op 
deze veranderingen en niet te blijven 
hangen in het verleden.  
 

(Vervolg op pagina 2) 

mailto:groeneblad@gmail.com
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Op 25 februari hebben zo’n 40 paro-
chianen zich tijdens een informeel 
Walfriedberaad laten bijpraten en uit-
gesproken over twee belangrijke 
kwesties: de toekomst van de Em-
mauskerk en de brief van bisschop 
Van den Hout.  
  

Dialoog gevraagd 
Mgr. Ron van den Hout beantwoord-
de op 3 november 2017 de brief die 
het voormalige bestuur van de 
Walfried zond aan zijn voorganger 
bisschop mgr. Gerard de Korte. De 
parochianen hadden via het bestuur 
destijds laten weten dat zij zich grote 
zorgen maakten over het verbod op 
wijn bij communie-uitreiking bij 
diensten met pastoraal werkers en 
onder leiding van lekenvoorgangers. 
Daarmee zou immers een eind komen 
aan een ruim dertig jaar gegroeide 
traditie (brood én wijn) in deze ge-
meenschap. Bovendien hadden zij 
ernstige bezwaren omtrent het terug-
dringen van de inzet en rol van pasto-
raal werkers. Zij vroegen om een ge-
sprek hierover, d.w.z. ‘niet meer uit-
leg maar een oprechte dialoog.’  

  

‘Gebed’ 
Van den Hout ant-
woordt: beide kwes-
tie betreffen alge-
meen geldend litur-
gisch beleid. De bis-
schoppen zijn tot de 
conclusie gekomen 
dat de periode van 
experimenteren in 

de katholieke kerk (nl. na het Tweede 
Vaticaans Concilie, red.) achter de 
rug is en dat we weer naar de gewone 
actuele regelgeving gaan. Overigens 
zijn de richtlijnen feitelijk nooit ver-
anderd en alleen voor de helderheid 
weer eens bij elkaar gezet. Door een 
priester geconsacreerde wijn mag niet 
in het tabernakel bewaard worden en 
is dus niet beschikbaar bij woord- en 
communievieringen waarin pastoraal 
werkers voorgaan. In liturgisch op-
zicht is er trouwens geen verschil tus-

sen dergelijke vieringen en diensten 
onder leiding van parochianen. Eu-
charistievieringen hebben altijd de 
voorkeur. De functie van pastoraal 
werker verandert: zij krijgen cateche-
tische, liturgie-voorbereidende en 
diaconale taken. Hij dankt alle pasto-
raal werkers en lekenvoorgangers 
voor hun toewijding. Zij hebben zich 
al die jaren ingezet voor vieringen en 
‘het gebed in de lokale gemeenschap-
pen gaande gehouden’.  
  

Zorg 
In de reacties van de parochianen wa-
ren een mengeling van verbazing, 
bezorgdheid en ergernis. Het Tweede 
Vaticaans Concilie heeft een ontwik-
keling op gang willen brengen om de 
kerk bij haar oorsprong (bronnen) én 
bij de tijd te brengen. Is het niet 
merkwaardig om dat nu te bestempe-
len als een experimenteerperiode 
waar je weer mee kunt stoppen? Pleeg 
je dan geen geschiedvervalsing? Voor 
het ter communie (mogen) gaan en 
het delen van brood (en wijn) gelden 
in andere kerken (o.m. bij de oudka-
tholieken en oosters-orthodoxen)  
andere opvattingen en praktijken. De 
rooms-katholieke regels kunnen daar-
door moeilijk geclaimd worden als 
exclusief authentiek.  
In de Walfried hebben ook mensen 
met een niet-katholieke achtergrond 
zich dankzij de Intentieverklaring tot 
voor kort 100% welkom gevoeld, 
maar door deze opgelegde wijziging 
is dat niet meer zo. Zij krijgen echter 
de verzekering dat zij aan de basis 
(‘in onze gemeenschap’) 
welkom zijn.  
 

Geweerd? 
Ook de veranderde taak-
stelling voor pastoraal 
werkers is reden tot zorg. 
Het gaat om mensen die 
er destijds (zeer goed) 
voor zijn opgeleid en die 
inmiddels vele jaren zijn 
voorgegaan. Nu zouden 
ze van het altaar worden 

geweerd onder dank voor bewezen 
diensten, met name dat zij ‘het gebed 
gaande hebben gehouden’? Is het zin-
netje over het blijven bestaan van de 
pastoraal werkers bovendien geen 
lege mededeling? Er worden toch 
geen pastoraal werkers meer opgeleid 
en ze worden toch ook niet meer aan-
genomen? 
 
Kortom, bij handopsteking laat de 
overgrote meerderheid van de paro-
chianen weten dat er genoeg vragen 
zijn voor de bisschop om hem uit te 
nodigen voor een gesprek.  
De Walfriedraad krijgt de opdracht 
om hem die uitnodiging per brief over 
te brengen. 
 

Werkgroep toekomst 
Het voortbestaan van de Emmauskerk 
in het noordoostelijke deel van de 
stad Groningen is begin jaren ’80 – 
ooit gebouwd door protestanten en 
katholieken samen – ineens op losse 
schroeven komen te staan, omdat de 
PKN-gemeente Damsterboord haar 
meerderheidsbelang afstoot. Aan de 
opzegging (op 7 november 2017) is 
contractueel een termijn van twee jaar 
verbonden.  
Vanuit de Walfriedgemeenschap is nu 
een werkgroep van vrijwilligers opge-
richt om een aantal mogelijkheden op 
een rij te zetten. Er zijn al drie opties 
geformuleerd die om afweging vragen 
(financiële haalbaarheid en draagvlak 
binnen de Walfriedgemeenschap).  
In deze werkgroep heeft ook een lid 
van de Walfriedraad zitting; de pen-
ningmeester van de parochie levert ter 
ondersteuning de benodigde financi-
ële gegevens. 
De bevindingen gaan — in principe al 
voor de zomervakantie — in een ad-
vies naar het centrale parochiebestuur 
dat de uiteindelijke beslissing zal 
moeten nemen.  
Verdere ideeën en suggesties zijn 
welkom bij de werkgroep of de raad. 

[M.N.] 

Uitnodiging voor gesprek 

 
Antwoord mgr. Van den Hout 
roept bij parochianen  
vele vragen op  

WALFRIEDBERAAD 
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In de overigens zeer regenachtige 
voorjaarstijd schijnt die morgen de 
zon. Marian trakteert me op koffie 
met opgeklopte melk plus kaneel-
koekjes. Ik bevraag haar over haar 
plek in de gemeenschapsraad. 
 
‘Ik ben natuurlijk al langer actief. 
Vanaf januari 2000 eerst bij de kin-
dernevendienst en daarna de kinder-
catechese. Vanaf 2014 ongeveer draai 
ik ook mee bij de liturgiegroep. Lexia 
Koch vroeg me als afgevaardigde van 
de liturgiegroep zitting te nemen in de 
locatieraad. Ik ben meer gericht op de 
zoeken-naar-mens-zijn-met-elkaar 
kant van het kerkzijn. Daarom is het 
voor mij lastiger als in de raad het in-
stituut kerk aan bod komt. Onze ge-
meenschap heeft me vooral een thuis 
geboden toen ik met levens- en ge-
loofsvragen bezig was, ik sta er min-
der als bestuursmens in.’  
 

Dodelijk 
‘Ik ben geboren in Appingedam en 
groeide op in Heerenveen. In mijn 
jonge jaren maakte ik samen met mijn 
vriend (Ruud) een wereldreis. We za-
gen India, Nepal, Thailand, Maleisië, 
Indonesië, Australië en Nieuw 
Zeeland. Vlak voor een grote aardbe-
ving op het eiland Flores, kreeg Ruud 
malaria. In z’n dodelijkste vorm: de 
vijfdaagse malaria. In die korte tijd 
draait het erom: ga jij dood of de pa-
rasieten?  
Tussen de puinhopen door wist een 
alert agentje hem snel achter op een 
brommertje naar een ziekenhuis te 
brengen. Een arts die in Duitsland ge-
studeerd had, kon met een klein mi-
croscoopje ontdekken om welke loka-
le malaria-variant het precies ging. 
Elke 15 km is er nl. een andere. Pas 
als hij dat wist, kon hij de juiste me-
dicijnen geven. Gelukkig redde Ruud 
het daardoor en waren de malariapa-
rasieten binnen vijf dagen dood.’ 

Inspiratie 
‘Na die wereldreis belandde ik in 
Groningen. Van oorsprong ben ik 
baptist. Vroeger was ik aangesloten 
bij de organisatie Youth for Christ en 
vandaaruit maakte ik via vrienden 
kennis met de katholiek kerk. Pater 
Ton Heymans SJ († 2015) sprak me 
erg aan, omdat hij de buiten-de-kerk-
wereld betrok bij het geloof. 
Nog steeds ben ik fan van Dirk ten 
Dam. Hij had tijd voor je! Het ging 
hem om de mèns die in de kerk 
kwam! Niet zozeer om wat je geloof-
de. Jezus, de Jodenman van Nazareth 
was zijn voorbeeld.  
Er zijn meer mensen, die mij inspi-
reerden. Bijvoorbeeld Jan Hemel. 
Toen ik in Lewenborg kwam, was hij 
vrijwilliger bij de kindernevendienst. 
Hij sprong creatief om met mensen en 
thema’s, en in samenwerking met de 
protestantse groep hadden we hele 
leuke kinderprogramma’s in de ad-
ventstijd, tijdens de kinderkerstvie-
ring en in de 40-dagentijd.  
 
Inspiratie kwam ook van jongeren, 
die een tijd lang een lied bijdroegen 
tijdens de DOLP-vieringen. Voor mij 
was het een ontdekking te horen, dat 
moderne muziekgroepen vaak kri-
tisch over thema’s uit het leven zin-
gen. Daar had ik nooit zo over nage-
dacht. Mijn dochter Else en Lianne – 
dochter van Gillian Dempsey – waren 
daar mee bezig! 
 

Marian vertelt over haar eerste erva-
ringen in de nieuwe Walfriedraad. 
Met name over de bezinningsdag in 

Oosterwijtwerd. Om een grote over-
lap met het verslag van Michèle van 
der Knaap te vermijden, laten we dit 
deel van het interview weg.  
 
Ook Marian constateert dat er lande-
lijk en nu ook in het bisdom een àn-
der beleid gevoerd wordt dan in de 
tijd dat de Emmausparochie ontstond, 
groeide en tot bloei kon komen.  
 

‘Ik zie mijn geloof los van de katho-
lieke kerk als instituut. Mijn geloof 
hoort bij mensen, bij leven, niet bij 
allerlei regels waar de kerk aan vast-
houdt. Ik vind het vreemd dat een bis-
schop bepaalt of we wel of niet onder 
twee gedaanten ter communie mogen 
gaan. We zijn toch zelf verantwoor-
delijk voor wat we geloven en hoe we 
dat passend vinden om te doen?! 
Het is toch juist een goede zaak om 
met de tijdgeest mee te gaan en niet 
ertegen in? Alleen dan zullen we erin 
slagen om mensen als mij te blijven 
inspireren en te interesseren voor het 
christelijke geloof.’ 

Ineke Siersema 

 Marian Bouman (Walfriedraad): 
 

‘We zijn toch zelf  
verantwoordelijk voor  
wat en hoe we geloven?’  

PERSONALIA 
Marian Bouman 

groepsleidster en  
onderwijzeres  

Getrouwd met: 

Ruud Boogaard  
Moeder van twee dochters: 

Anne (22) en  
Else ( 20)  

ACTIEF DIT  

KWARTAAL 

 Opsteker  
‘t Groene Blad  vind ik  

bere-interessant;  
dat lees ik van voor naar  

achter en terug!  
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Op sociale media kom je heel veel 
verschillende mensen en dus ook heel 
veel verschillende meningen tegen. 
Sommige zijn heel genuanceerd en 
andere juist helemaal niet.  
Ook over het geloof kunnen mensen 
heel hard zijn. Woorden als: sprook-
jesboek, geïndoctrineerden en ge-
loofsgekkies komen dan voorbij.  
Zo las ik laatst een bericht van ie-
mand die een foto van (een replica 
van) de Ark van Noach plaatste en 
daarbij zich afvroeg hoe de dinosau-
russen in die boot pasten. 
 
Ik weet inmiddels dat het reageren op 
dergelijke berichten volledig zinloos 
is. Iemand die zo’n bericht plaatst, zal 
toch niet van mening veranderen. 
Maar het bericht zette me deze keer 
wel zelf aan het denken. De dinosau-
russen maakten toch helemaal geen 
deel uit van de ‘inventaris’ van de 
Ark? 
 

Nieuw leven 
Als je het verhaal over de Ark* nou 
eens uiteenrafelt, dan staan er eigen-
lijk best wel een aantal goede dingen 
in. Het vertelt namelijk over een na-
tuurramp die het kwaad in de wereld 
vernietigt en waaruit nieuw leven kan 
ontstaan. We weten tegenwoordig dat 
de dinosaurussen niet door overvloe-

dige regen zijn omgekomen, maar 
door een meteoriet die insloeg. Hier-
door ontstond de mogelijkheid voor 
ons mensen en andere grote zoogdie-
ren om de wereld te bevolken. Als je 
dat als kern van het verhaal neemt, of 
in ieder geval het wezenlijke daarvan, 
dan klopt dat op zich wel. 
 
Verhalen uit de oudheid werden eerst 
via mondelinge overlevering (van va-
der op zoon en moeder op dochter) 
doorgegeven, al ver voor ze uiteinde-
lijk in het Oude Testament zijn opge-
schreven.  
Voor mij zitten er drie kanten aan: elk 
verhaal heeft een specifieke bood-
schap, is vaak figuurlijk bedoeld ** 
en moet ‘goed klinken’. Zonder dat 
laatste gaat het zeker niet: goede ver-
halen vertellen we graag door, slechte 
verhalen vergeten we. 
 

Wonderen 
Zó hebben we heel veel verhalen 
meegekregen. Voor mij als kind was 
het verhaal van de vluchtende Mozes 
het moeilijkst te begrijpen. Hoe zat 
dat nou precies met het opensplijten 
van de Zee en het verdrinken van de 
Egyptenaren? Nog steeds vind ik dat 
lastig voorstelbaar. Maar intussen be-
grijp ik er wel zoveel van dat wanneer 
we ons verenigen tegen het kwaad, 

we dat kwaad kunnen verslaan. Soms 
zijn daar wonderen voor nodig. Maar 
vergeet niet dat we van God de moge-
lijkheid hebben meegekregen om on-
ze eigen ‘wonderen’ te verrichten. 
 

Wij 
Veel van die oude verhalen zijn qua 
boodschap nog steeds zeer toepasse-
lijk. Juist in onze wereld waarin ‘IK’ 
steeds centraler staat, zou de ‘WIJ’-
gedachte best sterker mogen worden. 
Uittocht, bevrijding – dat lukt alleen 
samen. 

 
Kort geleden was ik bij een viering 
van het Chinese nieuwjaar. Zeer bij-
zonder om te merken dat deze ooster-
se cultuur heel veel gemeen heeft met 
onze eigen christelijke cultuur. Feite-
lijk ging het om drie dingen: vrede 
met jezelf en je naasten, vrede met de 
natuur en vrede met het ongrijpbare 
(uitgebeeld als lichaam en geest).  
Bij ons vertrek kregen we allemaal 
een mandarijn. Waarom? Omdat je 
geluk moet delen. 
 

Mark Brugmans   

De ark en de mandarijn 

   *     zie Genesis 6, 11 – 9, 17  
  **   figuurlijk, via een beeld 

         iets duidelijk maken 
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Gesprek 
Hoe zal het de komende jaren onze 
Hildegardparochie vergaan? Er zijn 
nogal wat onzekerheden: binnen een 
jaar zullen twee pastores met pensi-
oen gaan (pastor Vos en ondergete-
kende). Damsterboord heeft besloten 
te kiezen voor de kerk in Noorddijk 
en haar aandeel in de Emmauskerk af 
te stoten. Wat betekent dat voor de 
Walfriedgemeenschap? 
De Hildegardparochie is niet de enige 
parochie met zorgen over de toe-
komst. In het beleidsplan Kwetsbaar 
en hoopvol dat bisschop De Korte 
met zijn staf heeft opgesteld, wordt 
gesproken over teruggang van het 
aantal gelovigen, van vrijwilligers en 
vermindering van de inkomsten. Om 
het tij te keren, zullen we moeten re-
vitaliseren, werd gezegd. Pastores en 
parochiebestuur van de Hildegardpa-
rochie zijn daarover met elkaar in 
gesprek. Ik vraag me soms af: is revi-
taliseren wel mogelijk in de kerk zo-
als die nu is?  

Trouw 
25 jaar geleden toen ik begon als pas-
tor, was er ruimte voor parochianen 
en pastoraal werkers. Bisschop Möl-
ler schreef indertijd dat het de voor-
keur had om in de eigen gemeenschap 
naar de viering te gaan. Of het nu een 
eucharistie of een woord-
communieviering was, was van min-
der belang dan dat je trouw was aan 
je eigen gemeenschap. De liturgische 
regels gaven voldoende ruimte om de 
vieringen op diverse wijze in te vul-
len, zodat afwisseling en levendigheid 
mogelijk waren. Priesters en pastoraal 
werk(st)ers werkten, ook al verschil-
den de bevoegdheden, samen als ge-
lijkwaardige collega’s. 
Het was (nog) de tijd van ‘Kerk, wij 
samen’ en ‘Gods volk onderweg’. Dat 
werkte door in de manier waarop wij 
parochie waren. 
 

Omdat...? 
Die tijd ligt achter ons. Zoals bis-
schop Van den Hout schreef in zijn 

brief van 3 november 2017: ‘In het 
verleden is er met de liturgie geëxpe-
rimenteerd. De bisschoppen zijn ech-
ter tot de conclusie gekomen dat de 
experimenteerperiode  achter de rug 
is en dat we weer naar de gewone 
actuele regelgeving gaan, omdat dat 
het beste is voor de helderheid en de 
eigen identiteit en uitstraling.’  
Maakt dat de weg vrij voor revitalise-
ren? vraag ik me af. Denken de bis-
schoppen dat veel mensen de kerk de 
rug hebben toegekeerd door de ver-
nieuwingen? Of verlaten straks nog 
meer mensen de kerk vanwege die 
heldere strakke regels? 
 

Ontwikkelingen 
De kerk verlaten, omdat...? 
Er zijn veel redenen aan te geven 
waarom mensen de kerk de rug heb-
ben toegekeerd. Deels zijn die te vin-
den in maatschappelijke ontwikkelin-
gen, deels in wat er in de kerk zelf 
gebeurde.  
Ik noem hier een aantal van die ont-
wikkelingen.  
 
- In de vorige eeuw, vóór de jaren ’60 
en ’70, werd het leven erg bepaald 
door de kerk waar je toe behoorde. 
Als je katholiek was, ging je naar een 
katholieke school, naar een katholieke 
sportvereniging, je kocht je brood bij 
een katholieke bakker, je stemde bij 
voorkeur op de KVP (Katholieke 
Volks Partij), je trouwde met een ka-
tholieke partner en je ging elke zon-
dag naar de kerk. Dat begon te veran-
deren in de jaren ’60 en daarna. Er 

(Vervolg op pagina 8) 

Bernard Möller 
bisschop Groningen 

(1969-1999) 

Wim Eijk 
bisschop Groningen 

(1999-2008)  

Gerard de Korte 
bisschop Groningen 

(2008-2016)  

Ron van den Hout 
bisschop Groningen 

(2017-)  

Pastor Hilda van Schalkwijk:   
(ver-)zwijgcultuur is structuurfout 

 

‘Is revitaliseren  
zo wel mogelijk?’ 

TOEKOMST VAN DE KERK 
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kwam een eind aan de verzuiling. En 
het katholieke geloof dat eerst van 
invloed was op heel je leven, werd 
steeds meer beperkt tot de kerk en tot 
de viering op zondag. Dat betekende 
dat het geloof minder centraal kwam 
te staan. Het geloof kwam bij veel 
mensen zo van lieverlee terecht aan 
de rand van hun leven.  
- Steeds meer kwam je in contact met 
niet-katholieken: protestanten (in al-
lerlei varianten), mensen die niet ge-
lovig waren enz. Wie op zoek was 
naar zin en richting in het leven, kon 
ook terecht bij andere religies: het 
boeddhisme, de bahai’s, Hare Krish-
na, het Jodendom etc. (de Islam was 
toen nog niet zo in beeld). Dat er zo-
veel andere manieren bleken te zijn 
om te geloven, relativeerde ook het 
eigen katholieke geloof.  
 

Gezag 
- In de jaren zestig was er een gezags-
crisis. Niet langer had je gezag omdat 
je een bepaalde functie had: profes-
sor, dokter, notaris enz., maar alleen 
als je ook werkelijk iets te zeggen 
had. Ook het gezag van de kerkelijke 
leiding was aan erosie onderhevig. 
Mensen namen niet zonder meer aan 
wat de bisschop en meneer pastoor 
zeiden. Zeker toen de kerk met de 
encycliek Humanae Vitae alle voor-
behoedsmiddelen verbood. Wat wis-
ten al die geestelijken nu van kin-
deren krijgen en grootbrengen?! Dat 
verbod heeft veel mensen van de kerk 
vervreemd.  
 
- Daar kwam bij dat meer mensen een 
opleiding konden volgen en zelf be-
gonnen na te denken over geloof en 
bijbel, over de kerk en de manier 
waarop die ingericht was.  
Een deel van de mensen begonnen 
vragen te stellen. Het verhaal van de 
schepping, de wonderen in de bijbel 
(Jezus die over het water liep bv.), de 
dogma’s (Jezus geboren uit een 
maagd?!) konden ze niet rijmen met 
wat de wetenschap hun leerde. De 
kerk die zulke dingen leerde, had hen 
niets meer te zeggen. 
 

Concilie 
Toen in 1962 het Tweede Vaticaans 
Concilie begon, waren veel gelovigen 
enthousiast. Nu zou de kerk bij de tijd 
gebracht worden! Er veranderde veel: 
de priester draaide zich om naar de 
gemeenschap, het Latijn werd vervan-
gen door het Nederlands, veel kerke-
lijke regels werden afgeschaft of ver-

soepeld (bv. nuchter ter communie 
gaan werd: twee uur voor de commu-
nie niet eten). De reacties waren ver-
schillend.  
Veel mensen vonden het bevrijdend. 
Ze ontdekten dat je de bijbel ook an-
ders kon verstaan. De verhalen kwa-
men dichter bij het eigen leven. Er 
werden veel gespreksgroepen opge-
richt, de oecumene bloeide. Het was 
de tijd dat de Walfriedparochie groei-
de en bloeide. De liederen van Huub 
Oosterhuis gaven woorden aan wat er 
in hen leefde aan geloof en twijfel.  
Er waren ook mensen die anders rea-
geerden. Ze hadden zich altijd trouw 
aan de kerkelijke regels gehouden en 
nu hoefde het opeens niet meer?? Ze 
voelden zich bedrogen en haakten af. 
Ook waren er mensen voor wie de 
ontwikkelingen te snel gingen en die 
de liturgie met zijn gregoriaans mis-
ten. Ze vonden die nieuwe liederen 
maar niets. Zij voelden zich steeds 
minder in deze veranderende kerk 
thuis. 
  

Achteruit 
Rome (de opeenvolgende pausen en 
de curie) was ook niet gelukkig met 
de veranderingen. Was het uit oprech-
te bezorgdheid over de boodschap 
van Jezus of omdat men bang was 
invloed te verliezen? 
Hoe dat ook zij, er werden steeds 
meer behoudende bisschoppen be-
noemd (ook als dat tegen de wens 
inging van de mensen in het desbe-
treffende bisdom!). De periode na het 
Tweede Vaticaans Concilie wordt nu 
achteraf bestempeld als een experi-
menteerperiode in plaats van het be-
gin van vernieuwing, van de kerk bij 
de tijd brengen! Van lieverlee werden 
de teugels weer aangehaald: steeds 
meer regels voor de liturgie, de pries-
ter kwam weer centraler te staan. Niet 
langer ‘Gods volk onderweg’ of 
‘Kerk, wij samen’, maar ‘waar de 
priester is [en dus de eucharistie ge-

vierd kan worden], is de kerk.’ De 
bisschoppen blijken vaak niet te luis-
teren naar wat er onder de mensen 
aan de basis leeft. Er worden geen 
antwoorden gegeven op de vragen die 
mensen hebben. Die vragen worden 
vaak niet eens begrepen! 
Bij ons in het bisdom is deze ontwik-
keling later ingezet, omdat monseig-
neur Möller hier niet in meeging. Wij 
werden ermee geconfronteerd door de 
bisschoppen Eijk, vervolgens De Kor-
te en nu Van den Hout. Opnieuw ver-
laten mensen de kerk, want deze kerk 
die terugkeert naar een voorbije tijd, 
wat hebben ze daar te zoeken? 
 

Cultuur van (ver)zwijgen 
En dan heb ik nog niet eens de kwes-
tie van het seksueel misbruik ge-
noemd! Dat het plaatsvond en dat de 
kerk dat steeds geprobeerd heeft te 
verbergen, heeft de geloofwaardig-
heid van de kerk sterk aangetast. ‘Bij 
die kerk wil ik niet langer horen,’ 
hebben mensen gedacht en ze lieten 
zich uitschrijven.  
Het gebrek aan openheid is m.n. als 
het gaat over het seksueel misbruik, 
heel kwalijk. Dit speelt echter niet 
alleen daar. Het is m.i. een structuur-
fout in onze kerk dat zaken niet open-
lijk besproken (kunnen) worden. 
 

Is revitaliseren in onze kerk wel mo-
gelijk, nu de bisschoppen steeds meer 
regels opleggen en steeds minder 
ruimte laten? – 
vraag ik me af. 
 
Een volgende 
keer kom ik hier 
op terug. 
 

Hilda van 
Schalkwijk 

pastor  

De kerkleiding moedigde mensen aan vragen te stellen  
(Pastoraal Concilie Noordwijkerhout, 1966-1970) 
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‘Pasen?’ zegt Marcus peinzend. Hij 
knikt. ‘Ja, ik weet wat het is. Wij vie-
ren iets anders met Pesach. Onze be-
vrijding uit de slavernij in Egypte, 
onze Uittocht (Exodus). Dat we op 
weg durfden gaan, dát was de water-
scheiding om het zo maar te zeggen. 
Farao probeerde ons te stoppen, en 
tegelijk wilde hij al onze jongetjes 
doden. We maakten zelf een keus.’ 
  
Marcus en ik hebben in het café een 
plekje gevonden bij het raam, we kij-
ken naar de voorbijgangers. Vóór ‘de 
oorlog’ was dit het centrum van de 
joodse buurt in onze stad. Het verre 
verleden keert altijd terug in nieuwe 
verschrikkingen en nieuwe vreugde. 
  
‘Pesach’, vervolgt Marcus, ‘gaat over 
ons verlangen om ooit in een vrij land 
te kunnen leven. Een bestaan dat we 
zelf op konden bouwen, waar recht 
zou heersen, waar je veilig was en je 
kon ontwikkelen, naar je aard, je aan-
leg en talenten. Het begint altijd met 
een visioen. Mensen kunnen niet zon-
der dromen. Zo kijk je over de gren-
zen heen van het hier en nu.’ 
  
Marcus had zelf contact opgenomen. 
Hij wilde langskomen, omdat dit jaar 
zijn teksten gelezen worden. Het zgn. 
B-jaar. Hij was gaan zitten op dezelf-
de stoel waar vorig jaar Mattheus af 
en toe aanschoof. Volgend jaar komt 
Lucas z’n opwachting maken en na 
hem herhaalt de driejarige carrousel 
zich.  

‘Eigenlijk’, bedenkt Marcus, ‘ben ik 
een raadsel voor jullie.’ Hij schiet in 
de lacht en schudt z’n hoofd. ‘Nee, 
vandaag lossen we dat niet op. Heet 
ik wel Marcus? En woonde ik in Ro-
me of Antiochië of Jerusalem? Jullie 
geleerden zijn het er niet over eens. 
Geeft niet. Zeg maar gewoon Marcus 
en – als ik zelf mag kiezen – ik voel 
het meest voor Rome.’  
 
‘Net als Mattheus hoop ik dat jullie 
onze verhalen over Jesjoe van Naza-
reth beter gaan begrijpen. Nu ontgaat 
je minstens de helft van wat we be-
doelen, omdat je vergeet hoe diep ge-
worteld hij is in de joodse traditie. 
Het zijn geen reportages door oogge-
tuigen en geen gewone biografieën. 
Jesjoe komt niet zomaar uit de lucht 
vallen, in feite ‘bestond’ hij al die tijd 
al, in oude verhalen. Bij mij barst het 
van verwijzingen naar ons Eerste 
Testament (het Oude, zeggen jullie). 
Voor Mattheus is Jesjoe vooral de 
nieuwe Mozes. Ik zie in hem iemand 
van het eerste uur, het begin van alles 
(zoals Adam in Breishit / Genesis), of 
een profetisch mens (Elia). Maar het 
meest is hij voor mij de Wijsheid in 
levende lijve. In drie van onze zeven 
Wijsheidsboeken komt de Wijsheid al 
voor als persoon. Hij is de Rechtvaar-
dige en al brengen goddelozen hem 
ter dood, hij blijkt onsterfelijk te zijn. 
Die verhalen bestonden al en zó heb 
ik verder geschreven: zó was Jesjoe 
en zo zou het gaan, en toch was het 
niet tevergeefs.  

Marcus  
in Rome (I) 

Slachtoffer én overwinnaar 
 

De keizer is vergeten,  
de rabbi op het ezeltje niet 

EXEGESE 
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Mijn boekje* staat nu in het Tweede 
Testament (het Nieuwe), maar het 
hoort net zo goed bij het Eerste.’ 
 

Verrijking 
‘Wij gaan trouwens totaal anders om 
met onze ‘heilige boeken.’ We zien 
met verbazing hoe het christendom 
zich heeft ontwikkeld. Een leer waar 
alle aanhangers van een bepaalde 
kerk in zouden moeten geloven?  
De wijsheid in onze oude geschriften 
is zo groot en kleurrijk – dat kan je 
toch niet op één manier door één per-
soon of één groep laten verklaren? In 
onze joodse wereld is het een goede 
traditie om aandachtig en met respect 
te luisteren naar wat een hele reeks 
gezaghebbende rabbijnen heeft ont-
dekt wat ons tot nu toe ontgaan was. 
Nieuwe betekenissen vervangen geen 
oude, we beschouwen ze liever als 
een verrijking.’ 
 

Schrijven in bezettingstijd 
Het sprak me aan wat hij zei, maar ik 
wilde het eerst beter tot me laten 
doordringen. Dat zei ik hem ook. 
—   ‘Je vertelde in het begin over Pa-
sen, over Pesach’, herinnerde ik hem. 
Hij pakte moeiteloos de draad weer 
op.  
‘Pesach vieren had in mijn tijd een 
extra lading’, herinnert de man tegen-
over me zich. ‘Wéér waren we onvrij, 
we leefden onder een bezetter, de Ro-
meinen. In hún hoofdstad heb ik mijn 
verhaal geschreven. Ruim veertig jaar 
na Jesjoe’s dood, een paar jaar na het 
rampjaar 70. Ik moest op m’n hoede 
zijn. Als Joods burger was je al gauw 
verdacht. De autoriteiten spraken 
steevast over de oproerling Krestos. 
Een gekruisigde. De pijnlijkste en 
vernederendste vorm van executie. 
Onze onderdrukkers wisten hoe af-
schrikwekkend die straf was. Daarom 

mocht iedereen ook gerust komen kij-
ken. Uitgerekend over zo iemand wil-
de ik iets goeds schrijven? Ben jij 
soms ook een van hen? Een aanhan-
ger?  
Ik zette in de titel: Een pósitief be-
richt (evangelion)! Jesjoe was een 
buitengewoon goed mens geweest. 
Hij riep ons op elkaar recht te doen, 
alleen zo bracht je de wereld verder. 
Hij was slachtoffer én overwinnaar. 
Ik wilde beide kanten laten zien. 
‘Zoon van David’ zeiden we, hij was 
van dat niveau, ‘een geboren koning’ 
– al wilde hij dat niet zijn. Die dubbe-
le status heb ik proberen te vangen in 
beelden die de mensen in Rome zou-
den herkennen en snappen.  
Ik schrijf: ‘De ene broer zal de andere 
uitleveren om hem te laten doden, en 
vaders zullen hetzelfde doen met hun 
kinderen, enzovoort …’ (Mc 13, 12). 
Jullie lezen dat als een onheilsprofe-
tie. Jesjoe als een soort helderziende 
die als enige weet wat er staat te ge-
beuren. Maar zijn woorden over wat 
komen zal, was voor mij een veilige 
manier om te vertellen wat wij hier in 
Rome net hadden meegemaakt onder 
keizer Nero in de jaren ’60. Zware 
vervolgingen, verraad in eigen kring, 
een gruwelijke tijd.’  
  

Geen spel 
‘Geen enkele steen zal op de andere 
blijven’ zegt Jesjoe (Mc 13, 2). Wij 
wisten van de verwoesting van de 
tempel in Jerusalem, toen generaal 
Titus de Joodse Opstand neersloeg. 
We hebben het met eigen ogen ge-
zien, we stonden in 71 langs de route 
bij zijn triomftocht door Rome. Alles 
komt langs. De zegevierende troepen. 
Op grote geschilderde borden tonen 
ze de belangrijkste momenten uit de 
strijd. Je ziet de echte tempelschatten 
voorbij komen. Ineens voelt het of je 

er middenin zit. Als de stoet even halt 
houdt aan de voet van de tempelheu-
vel, weet je zeker dat het geen spel is 
waar je naar kijkt. Die in boeien ge-
slagen mensen zijn geen toneelspelers 
maar krijgsgevangen leiders van de 
Opstand. Ze worden hier afgevoerd 
naar de kerker voor onmiddellijke 
executie. Tijdens de feestelijke op-
tocht worden er mensen gedood. Over 
de Via Sacra hervat Titus in zijn door 
vier paarden getrokken strijdwagen 
zijn triomf.    
Voor mij, voor ons kwam éérst die 
Intocht in Rome van 71 en daarna 
schreef ik wat bij jullie bekend staat 
als de Intocht in Jerusalem.’ 
 —   ‘Dat is met Palmpasen, het begin 
van de Goede Week die uitloopt op 
Pasen?’ zeg ik. 
‘Precies, maar mag ik eerlijk zijn?’ 
vraagt Marcus. ‘Ik snap het wel, hoor, 
het wordt een stuk overzichtelijker als 
je de verhalen van Mattheus, Lucas 
en mij in elkaar schuift. En als zelfs 
‘de 4 evangelieschrijvers’ — inclusief 
Johannes — het roerend eens zijn, 
nou, dan is het vast echt zó gebeurd. 
Dát is de redenatie dan.’ 
  —   ‘Wil je zeggen dat het niet 
klopt? Jezus die op een ezeltje de 
stadspoort binnenkomt, toegejuicht 
door een enorme menigte die zwaait 
met palmtakken?’ 
  

Tegendeel 
‘Ja, ik bedoel, nee, het klopt inder-
daad niet. Laat ik me beperken tot 
mijn eigen tekst. Wat Mattheus en 
Lucas er in hun verhaal aan toevoe-
gen, past binnen wat zij wilden bena-
drukken. Ik noem je een paar dingen, 
zoals ik ze opschreef.  
Jesjoe was in de buurt van Jerusalem 
gekomen, je kon de stad zien liggen. 
Het ging om een nog onbereden 
ezelsveulentje uit een dorpje. Kenne-
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lijk was zijn inzet eerder al afgespro-
ken. De toeschouwers zijn dorpelin-
gen.  
Zij spreiden hun mantels op de weg 
uit of takken met groen die ze vers in 
het veld hebben afgehakt. Bij mij 
geen palmtakken. Waar moesten ze 
die vandaan halen? Op de Olijfberg 
bij Jerusalem stonden geen palmen. 
De Romeinen gebruikten palmtakken 
als symbool voor de overwinning.**  
Misschien kun je niet eens spreken 
van een intocht, en bereed Jesjoe het 
veulentje alleen in Betanië of Bet-
fagé. En de omstanders? Hosanna is 
helemaal geen juichkreet. Het bete-
kent: Sta ons bij in onze nood, Je-
hoshua (Jezus’ joodse naam klinkt 
bijna hetzelfde).’  
  
‘Waar het mij om ging? Jesjoe is in 
alles het tegendeel van de machtheb-
bers in Jerusalem (de hoogste tempel-

autoriteiten plus koning Herodes) en 
in Rome (keizer Vespasianus en diens 
zoon Titus). Wie op een paard reed, 
was een man van oorlog, kwam je op 
een ezeltje dan wilde je vrede. Boven-
dien was dat dier het gewone vervoer-
middel van alle rabbi’s toen. Jesjoe 
heeft niets te zoeken bij de machtigen 
in de stad, hij hoort bij de machtelo-
zen in de dorpen en stadjes. Zulke 
plaatsaanduidingen bedoel ik niet 
eens aardrijkskundig. Het gaat niet 
om een plek op Google Maps, ik ver-
tel in beelden.’ 
 

Vervolg 
‘Over een paar dagen krijgt de intocht 
haar vervolg. Het proces is achter de 
rug, het vonnis geveld. De soldaten 
slaan een purperen mantel om Jesjoe 
heen, zoals een keizerlijke triomfator 
die ene dag in Rome mocht dragen. 
Ze zetten een doornenkroon op z’n 

hoofd, een bloede-
rige variant op de 
gevlochten laurier-
krans voor de oor-
logsheld. Terwijl 
de keizer wordt 
toegejuicht, be-
spotten ze Jesjoe 
— maar tegelijk er-
kennen ze hem zo 
in z’n groots-
heid. Op het derde 
uur slaan ze hem 
aan het kruis, het 

tijdstip dat een Romeinse triomftocht 
in beweging komt. Als die volbracht 
is, spreekt de centurion: ‘Deze mens 
was waarlijk Gods zoon.’ Dat is géén 
spontane reactie of uiting van geloof, 
maar een letterlijke echo van wat de 
Praetoriaanse garde, de lijfwacht van 
de keizer, hem unisono toeriep.’  
 
‘Veroordeeld, terechtgesteld als een 
krijgsgevangen koning, én niet klein 
te krijgen, het houdt niet op met zijn 
dood. Zo is het toch? De keizer en de 
keizerszoon op hun kar met vierspan, 
die zijn jullie vergeten. Maar de man 
op het ezeltje niet.’  

Martin Nieboer  
 

De artikelen over Marcus (p. 9-11) 
en Alma-Tadema (p. 18-19) horen 
bij elkaar. 

        *  Boekje? Het Marcus-evangelie is 
bijna de helft korter dan dat van Matthe-
us en Lucas.  
        ** Zie bijv. het schilderij De Tri-
omf van Titus van Lawrence Alma-
Tadema (omslag en p. 18-19).   
       *** unisono: als uit één keel. In dit 
geval 500 man. 

 
 

 

Zowel in het Nederlands als in het 
Engels zijn uitstekende en toeganke-
lijke inleidingen verschenen op het 
‘evangelie van Marcus’.  Ze kunnen 
beide ook dienen als diepgravende 
naslagwerken. 

 
NEDERLANDS 
Prof. Bas F.M. van 
Iersel SMM (1924-
1999) – in leven 
hoogleraar Nieuwe 
Testament en Rec-
tor Magnificus aan 
de Universiteit van 
Nijmegen – schreef 
Marcus uitgelegd 
aan andere lezers 
(Baarn / Kampen 

19972) Verkrijgbaar via bibliotheken 
of tweedehands (o.m. bol.com). 
 
 

ENGELS 
Marie Noonan Sabin, nieuwtestamen-
tica uit Maine (USA) tekende voor 
The Gospel according to Mark 
(2005/6) in de prestigieuze New Col-
legeville Bible Commentary (Litur-

gical Press, Collegeville, Minnesota 
2017, pp.1037-1107). Hét naslagwerk 
voor zowel Oude als Nieuwe Testa-
ment. Het Marcus-‘hoofdstuk’ is ook 
verkrijgbaar als losse paperback en 
als e-book (o.m. via bol.com)  
 
Bij het schrijven van mijn artikel 
maakte ik verder o.m. gebruik van de 
volgende artikelen  
 
Prof. Peter Nissen, Niet zonder reis-
genoot, Overweging 2011 
 

Allan T. Georgia, Translating the 
Triumph: Reading Mark’s Crucifixion 
Narrative against a roman Ritual of 
Power, in Journal for the Study of the 
New Testament 36 (I) (2013), pp. 17-
38. De auteur is verbonden aan de 
Fordham University in New York 
City, een Amerikaanse privé onder-
zoeksuniversiteit die van oorsprong 
door jezuïeten is geleid. 

Enkele bronnen 

TWEELUIK 
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Paul Steverink:  
’Mystiek en opstanding?  
Niks zweverigs, hoor’   

‘En toen begon 
ik te gillen’ 
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Fraters van Utrecht in Kenia 
— Paul Steverink zit midvoor 

Paul Steverink (frater van Utrecht) 
valt met de deur in huis. Wie of wat 
God is? Met het traditionele godsbe-
grip kan hij niets. Geen Opperwezen, 
geen Almachtige Vader in de Hemel. 
Hij laat zich liever inspireren door 
dichters en denkers. Zo vond Huub 
Oosterhuis, de Nederlandse dichter-
theoloog, woorden die hem troffen: 
‘De God van de Joodse Bijbel en de 
oudste geschriften van de Jezusbewe-
ging, de God van Mozes, Jesaja en 
Jezus, die de Levende wordt ge-
noemd, die ons zegt hoe we kunnen 
leven: heb lief je naaste die is zoals 
jij. Heb lief de vreemdeling, red hen 
die geen verweer hebben.’ 
 
Als oud-ontwikkelingswerker in Afri-
ka knoopt Steverink aan die laatste 
zin nog een volgende, ‘in ontwikke-
lingstaal’. Save those who are de-
fenceless. Stel hen in staat óp te staan 
en óp te komen voor zichzelf en ande-
ren. Geen zieltjes winnen; maak hen 
niet van ons afhankelijk. Dát is op-
standing, resurrection.’  

Zinvol 
Dat inzicht vormde voor hem de leid-
raad bij zijn werk in Kenia. Na een 
driejarige opleiding aan het Universi-
ty College Dublin kon hij in 1966 als 
bevoegd leraar aan de slag in het 
Afrikaanse land. In het bisdom Kisii, 
in het westen vlakbij het Victoria-
meer. Samen met andere leden van 
zijn congregatie. Vijftien jaar lang gaf 
hij er les in een drietal vakken: biolo-
gie (plant– en dierkunde), scheikunde 
en – als invulling van het keuzevak 
over de evangeliën – ‘Luke’s gospel 
with relevance to African life’.  
Hij licht toe: ‘Dus niet zomaar het 
evangelie van Lucas, het moest zinvol 
zijn voor mijn studenten in hun situa-
tie. Maar wat was voor hen 
‘relevant’? Ik vond dat ik dat niet aan 
hén moest willen vertellen, maar zij 
aan mij. En dat deden ze, in onze ge-
sprekken in de klas.’   
 

Ontwikkeling 
In datzelfde bisdom kreeg hij later de 
functie van ontwikkelingscoördinator. 

In 1999 keerde hij terug naar Neder-
land. Van de kleine kloostergemeen-
schap van stadsmonniken aan de Gro-
ningse Moesstraat is hij nu de laatst-
overgeblevene. Mede dankzij zijn 
inzet biedt het gebouwencomplex 
achter de poort naast de vroegere Hei-
lig Hart-kerk o.m. onderdak aan een 
Centrum voor zingeving en spirituele 
groei en een kleine communiteit van  
studenten. Paul is verder betrokken 
bij de oecumenische vieringen in de 
Pepergasthuiskerk en bij de noordelij-
ke nazaat van de Acht Meibeweging 
(‘n Herberg).  
 

Onverwacht 
Hoe en waar laat God zich vinden?  
‘Onze 17e-eeuwse filosoof Spinoza 
noemt God ‘de Alomvattende’. Die 
typering is mij lief. God is niet alleen 
aanwezig in de materie, maar ook in 
wat wij als mensen zeggen, doen, 
voelen en denken. Met een prachtig 
beeld van Oosterhuis: ‘Zo vriendelijk 
en veilig als het Licht, als een Mantel 
om mij heen geslagen.’  
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‘God’, aldus de frater, ‘kan ook in 
onszelf geboren worden.  
In onze eigen ziel, in ons wezen, ons 
innerlijk, daar waar we zijn en wie 
we ten diepste zijn. Zo’n ervaring, 
dat zou je bijna mystiek kunnen noe-
men. Ik spreek nog niet eens over 
langdurige en heel diepgaande ge-
waarwordingen die je helemaal in 
beslag nemen. Het komt voor bij alle 
godsdiensten en levensbeschouwin-
gen in de wereld. Of je nou gelooft 
of niet, het kan iedereen overkomen, 
totaal onverwacht, je kunt het niet 
oproepen of afdwingen, het over-
komt je, je krijgt het, als een ge-
schenk. En als het gebeurt, hoef je er 
helemaal niet bang van te worden.’ 
 

So What?! 
‘Het is helemaal niet zweverig, hoor! 
Laat ik een voorbeeld geven van me-
zelf. Mijn diepste ervaring ooit was 
toen ik in Kenia iemand hoorde pre-
ken. – Ik heb dit nog nooit verteld… 
– Wat die man zei… hij preekte blin-
de gehoorzaamheid. Ik schraapte 
achteraf alle moed bijeen die ik had 
en ging naar hem toe. Ik vouwde 
mijn twee handen tot een soort toeter 

bij zijn oren, noemde zijn naam en 
vroeg: ‘Weet u wel dat in naam van 
blinde gehoorzaamheid zes miljoen 
joden zijn omgekomen?’ Hij keek 
me aan en antwoordde: ‘So what?’ 
Toen begon ik te gillen als een Afri-
kaanse vrouw, ik kon niet stoppen. 
En nu komt het. Diezelfde avond 
luisterde ik naar de Wereldomroep 
op een Siemens radio die ik uit Ne-
derland had meegenomen. Bij het 
nieuws was het bericht dat op dezelf-
de tijd dat ik m’n mond had openge-
daan, koningin Beatrix een krans had 
gelegd op het joods monument in 
Amsterdam ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers van de Holocaust. Later 
heeft Jack de Valk (van het omroep-
pastoraat) het me met tranen in z’n 
ogen uitgelegd, dat het een mystieke, 
kosmische ervaring was geweest. Die 
zes miljoen mensen zijn vergast, ze 
zijn nu ver weg in de kosmos, ze 
hebben zich in de tijd van ons ver-
wijderd en op dat moment verdedig 
ik ze. Zo raken onze werelden – over 
de gewone grenzen heen van wat wij 
werkelijkheid noemen – elkaar op-
nieuw omdat iemand op durft te ko-
men tegen blinde gehoorzaamheid.’  

 Verbazing 
‘Snap je dat ik me nog steeds verbaas 
over priesters en bisschoppen die – 
ook in deze nieuwe eeuw – bij hun 
wijding plat op hun buik willen gaan 
liggen en in alles blinde gehoorzaam-
heid beloven aan wie boven hen is 
gesteld, de bisschop en de kardinaal? 
Dat stoot me af. En dat onze beste 
mensen, degenen die wel een eigen 
visie durven geven, een preek- of 
spreekverbod krijgen of zelfs buiten 
de kerk worden gezet. Denk maar aan 
theologen als Hans Küng, Edward 
Schillebeeckx, Eugen Drewermann en 
ook Huub Oosterhuis. Natuurlijk 
vraagt het moed. Ook dat noem ik 
Opstanding. Opstaan en je uitspre-
ken.’  

 [M.N.] 
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Het is binnen de kerk niet voor ieder 
altijd even duidelijk waar paus Fran-
ciscus nu eigenlijk staat. De conserva-
tieve stroming wil graag dat hij vast-
houdt aan die ene onveranderlijke leer 
van de kerk, maar de paus lijkt zelf in 
zijn uitspraken soms een andere weg 
te gaan. De progressieve stroming 
verwacht van hem wel degelijk veran-
dering, met name ten aanzien van de 
plaats van de vrouw in de kerk, de 
toelating van gescheiden gehuwden 
tot de communie en de volwaardige 
deelname van de LHBT-gemeenschap 
aan het kerkelijk leven. Daarvan kun 
je zeggen dat Franciscus voor hen de 
deur van het slot heeft gehaald, maar 
nog niet wijd open heeft gezet.  
De twijfel over de koers die de paus 
vaart, werd wel heel actueel sinds zijn 
bezoek aan Chili in januari dit jaar.   
 

2015 
Drie jaar geleden benoemde Francis-
cus bisschop Barros tot bisschop van 
het kleine bisdom Osorno, ondanks 
bezwaren bij enkele leden van de Chi-
leense bisschoppenconferentie. Ver-
volgens stak binnen 
de kerk een storm 
van verontwaardi-
ging op. Vijftig Chi-
leense juristen, pries-
ters, diakenen en 
meer dan 1000 leken 
in het zuid-Chileense 
bisdom Osorno eis-
ten in een petitie dat 
Franciscus de benoe-
ming ongedaan zou 
maken. De paus ne-
geerde hen.  

 

2011 
Juan Barros was een beschermeling 
van de priester Fernando Karadima, 
die in 2011 door het Vaticaan schul-
dig werd bevonden aan seksueel mis-
bruik van minderjarigen, uit zijn ambt 
gezet en veroordeeld om de rest van 
zijn leven door te brengen in afzonde-
ring en gebed. Enkele slachtoffers 
beweerden dat Barros op de hoogte 
was geweest van het misbruik, maar 
deze ontkende er weet van te hebben 
of het in de doofpot te stoppen om-
wille van fr. Karadima.  
 

2018 
De hele affaire kreeg een onverwacht 
vervolg in januari 2018. Franciscus 
ontketende tijdens zijn bezoek aan 
Chili ongewild een oproer door de 
beschuldigingen tegen mgr. Barros 
‘laster’ te noemen. Een Chileense 
journalist stelde hem vragen over de 
bisschop en de kwestie van seksueel 
misbruik, waarop de paus hem ant-
woordde: ‘De dag dat mij bewijs 
wordt gebracht tegen bisschop Barros 

zal ik spreken. Er is geen schijn van 
bewijs tegen hem. Het is allemaal 
laster, is dat duidelijk?’  Franciscus’ 
woorden kwamen in Chili hard aan.  
 

Afstand 
Ook de zeer gerespecteerde aartsbis-
schop van Boston, kardinaal Sean 
O’Malley, nam openlijk afstand van 
de woordkeus van de paus. Hij noem-
de diens uitlatingen een bron van pijn. 
‘Zulke woorden dragen de boodschap 
in zich dat als je de bewering niet kan 
bewijzen, je niet zal worden geloofd. 
Zo laat je mensen in de steek die gele-
den hebben onder een laakbare, crimi-
nele schending van hun menselijke 
waardigheid.’  
Kardinaal O’Malley is hoofd van de 
Pauselijke Commissie voor de Be-
scherming van Minderjarigen en 
Kwetsbare Volwassenen (PCPM). 
Deze commissie betrekt experts bij 
hun werk om de paus en kerk te advi-
seren hoe kinderen te beschermen 
tegen misbruik. De aartsbisschop had 
eerder goed werk geleverd bij het op-
ruimen van een schandaal van seksu-

eel misbruik in de 
Verenigde Staten in 
2002. O’Malley 
heeft derhalve enig 
recht van spreken.  
 
Een dag later maakte 
Franciscus zijn excu-
ses: hij had het 
woord ‘bewijs’ niet 
moeten gebruiken 
maar moeten vragen 
om aanwijzingen of 

getuigenissen.  

Het mysterie van de 
verdwenen brief 

Fernando Karadima 
rector El Bosque  

Santiago 

 Juan Barros 
bisschop Osorno 

 

Ivo Scapoplo 
nuntius Santiago 

 

paus Franciscus 
 Rome 

Juan Carlos Cruz is een van de slachtoffers van het misbruik.  
Hij schreef een brief aan de paus en sprak met onderzoekers in 
NewYork. Cruz woont en werkt tegenwoordig in Philadelphia.  

Het misbruik vond sinds 1983 plaats op een seminarie in de  
chique buitenwijk  El Bosque van de Chileense hoofdstad Santiago 

(zie foto) 
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Maar toch bleef hij overtuigd van de 
onschuld van bisschop Barros. Op 
weg naar huis verklaarde Franciscus 
aan een journalist van persbureau As-
sociated Press (AP)  over de kwestie 
Barros-Karadima: ‘U, met alle goede 
bedoelingen, zegt mij dat er slachtof-
fers zijn, maar ik heb er geen gezien, 
omdat zijn niet naar voren zijn geko-
men.’ 
 

Brief 
Dit had Franciscus zo niet moeten 
zeggen, want er was wèl een slachtof-
fer van seksueel misbruik in de open-
baarheid getreden. De Chileen Juan 
Carlos Cruz schreef al in 2015 een 
brief van acht pagina’s naar de am-
bassadeur van het Vaticaan in Santia-
go, Mgr. Ivo Scapoplo, waarin hij 
bisschop Barros beschuldigde op het 
seminarie als jong priester (toen 26) 
ooggetuige te zijn geweest van het 
seksueel misbruik door rector Karadi-
ma (toen 53) en niets had gedaan om 
dit te stoppen. De brief was door Cruz 
bedoeld als een formele klacht die de 
basis zou vormen van een later te vol-
gen brief aan de paus. Vier leden van 
de Commissie voor bescherming van 
minderjarigen onder wie Marie Col-
lins, overhandigden de brief van Cruz 
aan kardinaal O’Malley die later zo-
wel Collins en Cruz liet weten dat hij 
hun zorgen deelde en dat hij de brief 
aan de paus had overhandigd.   
 

Ongeloof 
Daarna werd het stil…  De paus noch 
kardinaal O’Malley reageerden op de 
brief, ook niet na meerdere ver-
zoeken. Toen Cruz en Collins het ver-
haal van AP lazen, waarin Franciscus 
verklaarde dat hij nooit gehoord had 
van enig slachtoffer van Karadima in 
relatie tot het gedrag van bisschop 
Barros, toonde Collins een foto waar-
op zij de brief aan kardinaal O’Malley 
overhandigde en Cruz maakte zijn 
brief openbaar. Hij schreef volgens 

AP daarin aan Franciscus ook over 
het wegkijken, zwijgen en verdonke-
remanen waar slachtoffers mee te ma-
ken krijgen: ‘Heilige Vader, het is erg 
genoeg dat we zo verschrikkelijk 
angst en pijn leden door het seksueel 
en geestelijk misbruik. Maar de ma-
nier waarop mensen die we in ver-
trouwen namen, ons behandelden, is 
bijna nog erger.’  
 

Vragen 
Het zwijgen in Rome roept vele vra-
gen op. Er zijn ruwweg drie mogelijk-
heden:  
De paus heeft de brief niet ontvangen.  
De brief is wel overhandigd, maar 
verdween in de krochten van de Vati-
caanse bureaucratie. 
Franciscus las de brief, maar vond 
redenen om er niet op te reageren.  
Dat laatste zou merkwaardig zijn. 
Franciscus heeft in Chili slachtoffers 
van seksueel misbruik ontmoet en 
zijn betrokkenheid met hen was op-
recht. Hij maakte bekend dat hij re-
gelmatig vrijdags in alle stilte in Ro-
me een groep overlevenden van sek-
sueel misbruik ontmoet.  
Hij wil hun verhalen horen want 
‘waar zij door heen zijn gegaan is zo 
hard, dat zij vernield zijn’, zegt hij. 
Volgens hem is klerikaal seksueel 
misbruik de grootste ellende die de 
kerk ondergaat. Het legt zowel haar 
kwetsbaarheid als haar schijnheilig-
heid bloot.’    
 

Zwaar 
Meteen na zijn bezoek aan Chili heeft 
hij alsnog voortvarend verschillende 
zaken in gang gezet. Het Vaticaan 
zond de Maltezer aartsbisschop 
Scicluna naar Chili om verklaringen 
en bewijzen te verzamelen omtrent 
bisschop Barros.  
Hij is een ‘zwaargewicht’: binnen de 
Congregatie voor de Geloofsleer 
(CDF) was hij belast met de afhande-
ling van hoger-beroepszaken door 

veroordeelde mis-
bruikers. Scicluna 

wordt bijgestaan door een heel team, 
onder wie de Spaanse pater Jodi Ber-
tomeu. Scicluna sprak eerst in New 
York met Juan Carlos Cruz. ‘Voor de 
eerste keer voelde ik dat iemand luis-
terde, hij was geraakt door wat ik hem 
vertelde’, zei Juan na afloop van de 
drie uur durende ontmoeting. Sciclu-
na’s team zette zijn onderzoek voort 
in Chili.  
 

Schril 
Tevens verstevigt paus Franciscus de 
samenstelling en positie van de Com-
missie ter bescherming van minderja-
rigen. Eerder traden Marie Collins en 
Peter Saunders, beiden in hun jeugd 
door katholieke geestelijken mis-
bruikt, terug uit de commissie omdat 
zij meenden dat met hun adviezen en 
onderzoeken te weinig werd gedaan. 
Nu is benadrukt dat survivors een 
grote invloed krijgen op het werk van  
de commissie.  
Van 7 leden werd hun termijn ver-
lengd, 9 nieuwe leden zouden de 
commissie moeten versterken. Onder 
hen is de Nederlandse Myriam Wij-
lens, hoogleraar kerkelijk recht aan de 
Universiteit van Erfurt (Duitsland). 
Kardinaal Sean O’Malley is herbe-
noemd als voorzitter. Voor de volgen-
de plenaire vergadering in april staat 
een ontmoeting met slachtoffers van 
seksuele mishandeling centraal. 
 

Het doortastend optreden van paus 
Franciscus staat in schrille tegenstel-
ling tot diens houding in Chili toen hij 
geconfronteerd werd met de beschul-
digingen tegen bisschop Barros. Het 
is niet voor het eerst dat Franciscus 
onduidelijkheid schept over waar hij 
staat. Ondanks het goede dat hij na 
zijn bezoek aan Chili in gang heeft 
gezet, blijf ik zitten met de vraag: 
Wat is er toch met de brief van Juan 
Carlos Cruz gebeurd?  
 

Frans de Smit  

Sean O’Malley 
kardinaal (Boston)

voorz. PCPM  

Mary Collins 
survivor (Ierland) + 

(ex-) lid PCPM 

Charles Scicluna 
bisschop Malta 

expert CDF 

Bronnen o.m.: National Catholic Reporter, 
Catholic Herald, Kerknet, Crux 

Close-up van de vermiste brief (Associated Press) 
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Op 10 augustus 1904 wordt Roncalli 
gewijd tot priester. In het dagboek dat 
hij zijn hele leven bij houdt, schrijft 
hij over de wijding het volgende: 
‘Toen alles achter de rug was en ik, 
na de eed van eeuwige trouw in de 
handen van mijn overste, de bisschop, 

te hebben gelegd, mijn ogen opsloeg, 
zag ik de gezegende beeltenis van 
Onze Heilige Maagd Maria. Ik moet 
bekennen aan deze beeltenis voordien 
nooit enige aandacht te hebben ge-
schonken. Zij scheen mij van het al-
taar toe te lachen en haar blik gaf mij 
een gevoel van zoete vrede in mijn 
ziel en een edelmoedige en zelfverze-
kerde geest.’  
 

Don 
Don Angelo, zoals hij wordt aange-
sproken sinds zijn wijding, voelt geen 
enkele aarzeling over zijn onherroe-
pelijke keuze om priester te worden. 
Voor de eerste missen die hij na zijn 
wijding opdraagt, kiest hij voor hem-
zelf belangrijke plaatsen:  in de crypte 

van de Sint Pieter in Rome, waar hij 
ooit zal worden begraven, en vervol-
gens in het Noord-Italiaanse Sotto il 
Monte, de kerk waarin hij is gedoopt.  
 

Omslag 
In juli 1904 heft paus Pius X de Ope-
ra dei Congressi op. Deze koepelor-
ganisatie is dertig jaar actief geweest 
in talloze Italiaanse steden, waar ze 
op parochieel niveau veel goeds tot 
stand heeft gebracht op sociaal ter-
rein: coöperaties, kredietbanken, on-
derlinge verzekeringen, plaatselijke 
kranten e.d.  
Pius X beschouwt echter alle inspan-
ningen om het katholicisme via deel-
name aan onafhankelijke sociale orga-
nisaties en politieke partijen** te inte-
greren in de moderne democratische 
wereld als modernistisch verraad aan 
het geloof.     

Johannes XXIII (Angelo Roncalli) — 
de paus die het Tweede Vaticaans 
Concilie bijeen riep — dat moet toch 
een bijzonder mens zijn geweest. 
Wie was hij? In de afgelopen drie 
nummers van ons Groene Blad nam 
ik u mee in mijn ontdekkingstocht 
om hem te leren kennen. In dit num-
mer vervolg ik zijn verhaal. AvN  

INSPIRATIEBRONNEN  
VAN DIRK TEN DAM 

PROFIEL 

Angelo Roncalli  
(1881-1963) 

Paus Pius X  
(1903-1914) 

Paus Leo XIII   
(1878-1903) 

Weg uit anti-modernistisch Rome 
 

Terug naar Bergamo 

Conclaaf 1903 in de Sixtijnse Kapel 
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Zijn voorganger Leo XIII probeerde 
nog met een eigen koers (op alle le-
vensterreinen katholieke organisaties) 
tegenwicht te bieden tegen wereldse 
filosofieën als het liberalisme en com-
munisme. Pius richt de blik echter 
volledig naar binnen: het zieleheil van 
de gelovigen, de sacramenten, de eu-
charistie. Ook bestrijdt hij de moder-
nistische theologie.  

 

Koud 
Giacomo Radini-
Tedeschi die An-
gelo Roncalli in 
Rome had geïntro-
duceerd, staat ook 
te boek als moder-
nist. Pius ontheft 
hem van zijn di-
plomatieke func-
ties en promoveert 
hem als bisschop 
weg naar Bergamo. 
Elke bisschop 
heeft een secretaris 

nodig. Tedeschi vraagt de rector van 
het Romeins seminarie of deze onder 
zijn studenten geschikte kandidaten 
weet die uit Bergamo afkomstig zijn. 
Roncalli en Carozzi mogen een week 
proef draaien, de bisschop kiest uit-
eindelijk voor de eerste. Zo komt het 
dat ook Angelo in april 1905 terug-
keert naar huis.  
De verhevigde anti-modernistische 
koers in Rome laat Tedeschi koud. 
Hij gaat aan de slag met wat hij 
noemt ‘het handhaven van glorierijke 
tradities die hij wilde interpreteren in 
overeenstemming met de nieuwe om-
standigheden en behoeften van de 
tijd.’ Die formulering zal circa vijftig 
jaar later exact passen bij de ambitie 
van Roncalli als hij paus wordt.   

Blauwdruk 
Tedeschi wijdt zijn eerste bisschoppe-
lijke brief aan ‘de katholieke actie.’ In 
deze brief ontvouwt hij beginselen 
waar Roncalli zijn hele verdere leven 
aan verknocht blijft: 
‘De katholieke actie moet gegrond-
vest worden op een breder besef van 
de behoeften en eisen van de tijd, van 
mensen en gebeurtenissen. Zij moet 
gericht zijn op de vorming van ver-
standige, goed geïnformeerde en ge-
wetensvolle mensen, die wijsheid be-
trachten bij een goed werk dat volein-
digd dient te worden zonder onverant-
woordelijke vertraging of lichtvaardi-
ge haast. Zij moet de juiste waarde-
ring tonen voor christelijke sociale 
hervormingen en voor de noodzaak 
om de rechten van een ieder te eerbie-
digen en zich aan de verplichtingen te 
houden die niemand met goed fatsoen 
kan weigeren. De katholieke actie 
moet de schakel vormen tussen gezag 
en vrijheid en haar eenheid vinden in 
het samengaan van alle mensen voor 
het algemeen welzijn, en in het we-
derzijdse vertrouwen tussen alle men-
sen en maatschappelijke klassen; haar 
doelstelling is het om alle dingen in 
Jezus Christus in ere te herstellen.’  
 
Dit stuk zouden we kunnen beschou-
wen als een blauwdruk voor de socia-
le encyclieken van Paus Johannes 
XXIII, Mater et Magistra (1961) en 
Pacem in Terris (1963).  

 

Uit de gratie 
In september 
1905 ontmoet 
Angelo  de aarts-
bisschop van Mi-
laan, kardinaal 
Andrea Carlo 
Ferrari. Ondanks 
dat ze ruim 30 
jaar in leeftijd 
verschillen, raken 

ze heel sterk be-
vriend. Bij alle be-
langrijke beslissin-
gen waarvoor 

Roncalli komt te staan, vraagt hij zijn 
vriend (tot diens dood in 1921) om 
raad.  
In Rome raakt Ferrari uit de gratie 
omdat Pius X hem beschuldigt van 
modernisme. De kardinaal is eerder 
een verzoeningsgezinde.’ Hij is van 
mening dat alleen hervormingen het 
de Kerk mogelijk zullen maken om 
door te dringen tot de ‘ontkerstende’ 

arbeidersklasse. In zijn eigen bisdom 
neemt Ferrari het initiatief tot drie sy-
nodes en een provinciaal concilie. 

 

Hij spoort theologen, geestelijken en 
leken aan om zich in te zetten voor de 
verzoening van geloof en wetenschap. 
Roncalli onderschrijft al deze idealen 
en blijft trouw aan Ferrari. In 1963 
zet hij als paus de procedure in wer-
king om de kardinaal zalig te verkla-
ren.   
 

Ontwikkeling 
Als ik alles wat ik tot nu toe over hem 
heb ontdekt, op me laat inwerken, dan 
tekent zich een beeld af van Roncalli 
die al jong in aanraking komt met de 
modernisering van onze kerk en die 
ontwikkeling van harte onderschrijft. 
Pius X wilde het modernisme niet.  
Er bestaan tegengestelde bewegingen 
binnen onze kerk. Tot de dag van 
vandaag lijkt die geschiedenis zich te 
herhalen. Wanneer komt de tijd dat 
beide stromingen naast elkaar kunnen 
bestaan? Wanneer stopt die strijd?  
 

Anita van Nimwegen 

    * Don Angelo, letterlijk Heer Angelo. 
Don is een van oorsprong feodale titel 
voor (hoge) adellijke personen, altijd in 
combinatie met hun voornaam, eventu-
eel gevolgd door de achternaam. De titel 
ging in het religieuze domein over op de 
priesters.   

  ** ‘Modernisme’ 

1905 Don Romolo 
Murri (priester in 

Bologna en oprich-
ter / partijleider 

van de Nationale 
Democratische 

Liga) sluit samen-
werking tussen ka-

tholieken en socialisten niet uit.  

Hij wordt echter door de kerkleiding op 

een hoop gegooid met alle andere verte-
genwoordigers van het modernisme die 

zich in één grote samenzwering ten doel 
zouden hebben gesteld het katholieke 

geloof te vernietigen.  

Murri wordt thans beschouwd  als een 
van de grondleggers van de Italiaanse 

christendemocratische beweging.  

KRONIEK 

Andrea Carlo  
Ferrari 

kardinaal Milaan 
(1850-1921) 

Giacomo Radini-
Tedeschi (graaf) 

bisschop Bergamo 
(1857-1914) 
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Marcus schreef zijn boekje over 
Jesjoe van Nazareth waarschijnlijk in 
Rome, niet lang na de verovering van 
Jerusalem en de verwoesting van de 
tempel (zie elders in dit blad). Wie 
voerde aan Romeinse kant daar toen 
het bevel? Uit wat voor wereld kwam 
deze man?  
Een Friese notariszoon heeft er -- in 
de late 19e eeuw – in Londen voor een 
rijke Amerikaanse zakenman een 
schilderij over gemaakt. Het was en is 
niet in Leeuwarden te zien. Wel bij 
ons te lezen: De triomf van Titus. Ook 
een verhaal rond Pasen.  
 
[1885, Noordwest Londen]  
Schilderen? Lukt dat? Eigenlijk zit 
Lawrence Alma-Tadema (49) mid-
denin een ver-
bouwing. Zijn 
hele villa in St 
John’s Wood 
wordt op zijn 
aanwijzingen 
grondig herscha-
pen tot een stads-
paleis. Laura en 
hij zullen er hun 
vrienden en gas-
ten uit binnen- en 
buitenland verwelkomen. Schilders, 
componisten, adel, ook royals, kunst-
handelaren en -verzamelaars, ban-
kiers en grootindustriëlen, allemaal 
weten ze hun weg te vinden naar zijn 
middagontvangsten, diners en avond-
concerten. Hier ontmoet de internatio-
nale high society elkaar. Bij hem ver-
maken ze zich, proeven ze de cultuur 
van eeuwen. Hier worden zakendeals 
voorbereid en kunst besteld.  

Nergens 
Maar hoe overbrug je deze maanden 
of zelfs jaren dat alles nog op z’n kop 
staat? Zijn vrouw woont zolang met 
de twee meisjes in het lege huis van 
een vriend die buitenslands vertoeft. 
Zelf kan hij zich gelukkig terugtrek-
ken in een tijdelijk atelier-met-
woongedeelte in de grote achtertuin. 
Het blijft behelpen, maar ze hebben 
het er voor over. De herbouwpogin-
gen van hun vorige woning bij Re-
gent’s Park waren uiteindelijk een ho-
peloze zaak. Ze hadden zich er nooit 
meer prettig gevoeld na die enorme 
klap van 11 jaar geleden. ’s Morgens 
in alle vroegte was toen op een 
vrachtschuit een grote lading buskruit 
ontploft. Een reeks landhuizen langs 
het kanaal naar de Midlands was 
zwaar beschadigd. Zelfs als je in zo’n 
‘dure buurt’ woont – ver van de fa-
brieken, de daverende stoommachi-
nes, de hitte van smeltovens, de slecht 
gestutte mijnen en de grauwe slums – 
nergens ontkom je aan de risico’s van 
de Industriële Revolutie.   
 

Imperium 
Alma-Tadema’s schilderijen gaan 
over een andere wereld, die van de 
oude Grieken en Romeinen. Aan hun 
beschaving danken we grondbeginse-
len die nog steeds bepalend zijn voor 
onze democratie, onze rechtspraak, 
mensopvatting (humanisme), weten-
schap en  kunst. De Amerikanen zijn 
zich – veel sterker dan de Europeanen 
– bewust van die erfenis. De Verenig-
de Staten groeien in de periode 1868-
1918 immers in rap tempo uit tot een 
nieuw ‘imperium’: een industriële, 

technologische en econo-
mische grootmacht, mili-
tair en politiek een we-
reldmacht. Die positie en 
de gevoelde verwant-
schap met het Romeinse 
rijk krijgen ook hun uit-
drukking in bijvoorbeeld 
de classicistische vormge-
ving (zgn. Beaux-Arts-
architectuur) van over-
heidsgebouwen, biblio-
theken en wolkenkrabbers 
(skyscrapers), en de geo-
metrische lijnen bij de 
aanleg van pleinen en la-
nen in de steden.  
 

Niet voorbij 
In zo’n wereld kan een kunstenaar als 
Tadema rekenen op grote waardering. 
Hij voegt iets wezenlijks toe, omdat 
hij de voorbije klassieke tijd helpt te-
rughalen – op zijn doeken, in strakke 
lijnen en heldere kleuren verbeeldt hij 
een wereld die mooier is dan de onze, 
grootser, idealer, zorgelozer ook wel-
licht – of is dat toch maar schijn? Hij 
toont mensen die op ons lijken, die 
we zelf zouden kunnen of willen zijn. 
Het is alsof je hun lach en lied hoort, 
hun muziek, de klank van een fluit. 
Bijna ruik je de geuren van vruchten 
en bloesems tot je bedwelmd wordt 
onder een dwarreling van bloem-
blaadjes.  
 

Palazzo 
Mr. William T. 
Walters (eigenaar 
van o.m. de Atlan-
tic Coastline Rail-
road) is een van 
de steenrijke 
Amerikaanse za-
kenlui en kunst-
verzamelaars die 
Tadema bezoeken, 
werk van hem ko-
pen en hem soms ook verder betrek-
ken bij de inrichting van hun stedelij-
ke palazzo’s in renaissancestijl. Wal-
ters heeft vorig jaar (1884) zijn gloed-
nieuwe tentoonstellingsruimte geo-
pend achter zijn villa aan Mount Ver-
non Place in Baltimore (Maryland). 
Hij wacht met enig ongeduld op de 
voltooiing van een nieuw doek dat hij 
besteld heeft.  
De oppervlakkige toeschouwer zal er 
vooral een prachtige decoratieve 
voorstelling in zien en dat is hem ge-
noeg. Is dat alles? Als we goed kij-
ken, ontvouwt zich een hele, vaak 
complexe wereld.  

Een ontbrekend verhaal voor Pasen 
 

Triomfantelijke intocht in Rome 

ZIN  &  BEELD 

   http://www.victorianweb.org/painting/tadema/paintings/26.jpg    

http://www.victorianweb.org/painting/tadema/paintings/26.jpg
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Eén dag 
[Rome, 71] De Tri-
omf van Titus. De ti-
tel die Alma-
Tadema zijn schilde-
rij meegeeft, leidt 
ons meteen naar de 
hoge achtergrond. 
Het volle licht valt 
op de heiligste plek 
van de grote Jupi-
tertempel op de Ca-
pitolijnse heuvel in 
Rome. Daar is de 
hele stoet naar op 
weg geweest die dag 
in het jaar 71. Grote 
oorlogssuccessen 
aan de verre fronten mag je vieren 
met een intocht van je troepen in het 
machtscentrum van het Romeinse 
rijk. De Senaat verleent speciaal toe-
stemming voor zo’n triomf. De grote 
held die zijn soldaten naar de over-
winning heeft gevoerd, mag zich 
vandaag tooien met een laurierkroon 
en zich hullen in een met goud be-
stikte paarse toga. Op een strijdwa-
gen met een vierspan paarden rijdt 
hij door de straten van de stad. De 
burgers staan in drommen langs de 
route en juichen als hij en zijn trotse 
veteranen langskomen. Ze zien ook 
de meegevoerde gevangenen, de ko-
ningen van verslagen vijanden, de 
buitgemaakte schatten uit paleizen 
en tempels.  
En Titus? De jonge generaal (30) 
heeft eerst ervaring opgedaan in 
Germania en Brittannica, de laatste 
jaren is hij in Egypte gestationeerd 
als regionaal commandant. In die 
functie maakt hij in 70 korte metten 
met de Joodse Opstand.  
 

Palmtakken 
Tadema kiest het moment dat alles 
bijna al voorbij is. In de verte, op het 
verhoogde koor, staan links en rechts 
jongemannen in witte gewaden. De 
reusachtige palmtakken die ze recht-
op naast zich houden, zijn de vaste 
symbolen voor de behaalde overwin-
ning. In het midden stijgen uit een 
immens vat dampen op. Daar moet 
het dankoffer hebben plaatsgevon-
den dat je als triomferend veldheer 
brengt. Niet ter meerdere eer en glo-
rie van jezelf, je draagt het op aan de 
bevolking en de senatoren die het 
rijk besturen. Links achter het reuk-
vat prijkt het meest spectaculaire 
roofgoed uit de joodse tempel in Je-
rusalem, de zevenarmige gulden 
kandelaar, de menorah. Aan de voet 

ervan ontdek je Davids 
harp. 
De plechtigheid loopt ten 
einde. Triomfator blijf je 
maar één dag.  
 

Terugweg 
Het schilderij heeft eigen-
lijk een langere titel. Alma
-Tadema voegt de familie-
naam toe: De Triomf van 
Titus. De Flavia’s. Net zo-
als we nu kunnen zeggen: 
de Oranjes. Een hint dat 
we ook naar de andere le-
den van deze dynastie mo-
gen kijken.  
Onze blik dwaalt omlaag 

naar het gezelschap dat daar – al 
dichter bij ons – afdaalt naar een 
donker voorportaal, op de terugweg 
naar de gewone dagelijkse werke-
lijkheid. Ze blijven voor ons ‘buiten 
de schijnwerpers’. 
Dat is helemaal in 
overeenstemming 
met de gedragscode 
die geldt voor men-
sen op topposities in 
het oude Rome. Het 
zal herkenbaar zijn 
voor de Amerikaan-
se gasten van Willi-
am T. Walters die in 
zijn nieuwe galerie 
naar dit schilderij 
komen kijken. Wel-
licht zelfs een steun bij het zoeken 
naar hoe je je moet gedragen in deze 
tijd dat Amerika een economische en 
militaire grootmacht aan het worden 
is.  

 
Wie is wie? 
Er zijn meer details. Wie is wie, en 
wie speelt welke rol?  
De oude man voorop, in de witte 
tuniek, is keizer Vespasianus. Hij is 
de man die een eind wist te  maken 
aan een periode van onderlinge 
machtsstrijd en die de vrede had te-
ruggebracht in het verscheurde rijk. 
Tadema schildert hem als een onver-
stoorbaar mens, ook al zo’n goede 
eigenschap: laat je juist in heel moei-
lijke omstandigheden niet uit je ei-
gen evenwicht brengen (De Con-
stantia). Blijf jezelf. Is de keuze van 
de schilder en diens opdrachtgever 
voor dit moment van de triomf, zo 
kort na het Vierkeizersjaar (69), een 
toespeling op hun eigen tijd? Welke 
koers sla je in ná de rampzalige bur-
geroorlog?  

Pikant 
 Titus (32) zien we iets links, di-
rect achter zijn vader Vespasianus. 
De reliëfs op zijn gouden borstkuras 
zijn exclusief voor de rang van gene-
raal. Hij loopt hand in hand met een 
jonge vrouw,  zijn dochter Julia. 
Alma-Tadema gaat prat op een grote 
historische betrouwbaarheid. Toch 
wijkt hij op één punt bewust af. In 
werkelijkheid is Julia in het jaar 71 
een meisje van 7, hier is ze een vol-
wassen jonge vrouw. Hij past, net als 
andere negentiende-eeuwse schilders 
en schrijvers die met historische stof 
werken, dergelijke feiten moeiteloos 
aan de conventies en moraliteit aan 
van de eigen tijd om hun doeken en 
romans geloofwaardig en aanvaard-
baar te houden voor hun publiek. 
Julia kijkt half achterom naar de jon-
geman rechts achter de keizer. Het is    
 Domitianus (20), Titus’ jongere 

broer. In hun wederzijdse blik vat 
Tadema een heel drama samen dat 
alleen begrijpelijk is voor wie de pi-
kante story erachter kent. Julia zal 
later (!) haar oom verleiden tot een 
serieuze incestueuze en overspelige 
relatie. Domitianus maakt zijn nicht-
je zelfs zwanger. Bovendien ontpopt 
hij zich - als hij eenmaal zelf keizer 
is - tot een tiran. Hij wordt ver-
moord.  
 

Gaat er een waarschuwing van uit 
aan de eind-19e-eeuwse upper ten 
om het eigen succes niet door mis-
stappen in hun publieke of persoon-
lijke leven teniet te doen?   
In één beeld overziet de schilder de 
betekenis van de glans van die be-
wuste dag én van wat nog komen 
zal. De triomf blijkt maar een mo-
ment, en ook dan is er niet zoveel re-
den tot triomfantelijkheid.  

 
Martin Nieboer 

1 

2 3 4 

Tweeluik: de  artikelen  
over Marcus en Alma-Tadema  
horen bij elkaar ( p. 9-11, 18-19) 
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In zijn artikel En toen begon ik te gil-
len in dit blad schrijft Paul Steverink 
over een mystieke ervaring die je zo-
maar kan overkomen, die je aange-
reikt krijgt. ‘Je kunt het niet oproepen 
of afdwingen, het overkomt je, je 
krijgt het, als geschenk.’ Dat is wat 
mij overkwam toen ik mij in het leven 
en werken van de Heilige Theresia 
van Lisieux begaf. 
 

Telefoon 
Het was in het jaar 2001 dat ik als 
pastor van de parochie H. Theresia 
van Lisieux in Hoogkerk werd aange-
steld. Ik wist hoegenaamd niets van 
de heilige, niet meer dan haar naam. 
Maar dat veranderde snel. Op een 
goede dag ging de telefoon in de sa-
cristie van de kapel in Hoogkerk. Een 
jonge vrouw van vrijgemaakt-
gereformeerde afkomst belde mij met 
een uiterst enthousiast verhaal over 

Theresia. Ze was in de zomer in Li-
sieux geweest en had daar kennis ge-
maakt met het leven en werk van 
Theresia in de Karmel* aldaar. Ze 
was zo in de ban van Theresia geraakt 
dat zij daar nu in de zomerperiode als 
gids voor het pelgrimbureau werkte. 
Ik dacht: als een meisje van vrijge-
maakt-gereformeerde huize, zo en-
thousiast raakt over een katholieke 
heilige, moet er toch wel iets bijzon-
ders aan de hand zijn. Ik heb met haar 
een gesprek gehad, ben mij vervol-
gens in het leven van Theresia gaan 
verdiepen en las het door haar zelf ge-
schreven levensverhaal.  
 

Kerkpad 
In de parochie besloten wij met een 
groep parochianen naar Lisieux af te 
reizen om te zien wat daar nu wel ge-
beurde. De groep telde elf deelne-
mers, wij hebben samen een heel goe-

de week in Lisieux gehad en sinds-
dien is Theresia niet meer uit mijn le-
ven weggeweest, en als ik haar vergat 
meldde zij zichzelf wel weer. Ik heb 
na de reis nog contact gezocht met het 
meisje om haar te vertellen wat haar 
telefoontje had aangericht, maar dat 
lukte niet, haar moeder hield het con-
tact af en dat liet ik maar zo. 
 
Nu was het een goed gebruik in de 
parochie om na de zomer het nieuwe 
seizoen te openen met een fietspuz-
zeltocht. Toen Marina, mijn echtge-
note, de boel wat opruimde nadat de 
fietsers aan hun tocht waren begon-
nen, kwam een vrouw het kerkpad 
oplopen. 

 
‘Ik kom uit Lisieux, daar woon ik’, 
zei ze, ‘en ik ontdekte dat er hier een 
kapel voor Theresia was. Ik dacht, ik 
ga even kijken.’  

 

Pastor Frans de Smit 

‘Als ik haar vergat, meldde zij zichzelf wel weer’ 

Theresia van Lisieux 
(1873-1897)  
een heilige  

van onze tijd 

Vrouw & Vernieuwing 
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Stof 
Kort daarna gaf een andere 
vrouw een lijstje met een 
bidprentje van Theresia. 
‘Ik vond dit bij een uit-
drager’, zei ze. Achter 
het glas zat een stukje 
stof. Ik begreep later 
dat dit geborduurde 
stukje linnen een 
werkje was van 
Léonie, een zuster 
van Thérèse. Die 
maakte deze 
borduurseltjes 
uit kleding die 
Theresia had ge-
dragen als aandenken aan 
haar. Een ander gaf mij 
een bidprentje 
met daarin 
een stukje hout 
van de kist 
waarin Theresia 
de eerste keer 
was begraven.  
 

Deurbel 
Toen ik gevraagd 
werd een lezing over 
Theresia te houden, 
merkte ik tot mijn schrik 
dat ik haar levensverhaal 
— door Koen de Meester 
zo voortreffelijk op schrift 
gesteld – had uitgeleend en 

niet had teruggekregen. Het 
boek was zoek. Paniek dus, 

want ik had het verhaal echt no-
dig. Op zoek in de voortreffelij-
ke website Boekwinkeltjes vond 
ik een uitgave van haar levens-
verhaal uit 1910, maar vóór 
ik het had kunnen bestellen 
ging thuis de deurbel. Voor 
mij stond een deelnemer 
van een cursus over The-
resia die ik had gegeven. 
Hij had haar levensver-
haal bij zich. 
‘Misschien heb jij 
hier iets aan?’ zei hij. 
Ik begreep de bood-
schap.  
Mystiek is niets 
zweverigs, of iets 

wat per se verklaard 

moet worden. Het zit verborgen in de 
alledaagse dingen die je meemaakt. 
Er gebeurt altijd wel iets dat terecht 
als toeval kan worden verklaard. 
Maar als de toevallen zich blijven op-
stapelen, ervaar je toch iets dat buiten 
onze beperkte aardse wereld valt. Dan 
ervaar je het geschenk waar Paul Ste-
verink over schrijft.  
 

Ervaar het maar zo 
Het godsbegrip dat ik in mijn jeugd 
heb meegekregen, heb ik los gelaten. 
God is voor mij de kracht, de bron 
waarop mijn leven rust. Het is het 
mysterie dat niet in menselijke termen 
is te beschrijven.  
Spinoza verwoordt God als alomte-
genwoordig in de natuur, de mens, de 
dieren, de wereld om ons heen, Hij is 
de dragende kracht. Dan is het goed 
om dat mysterie, de mystiek van Zijn 
aanwezigheid, in tact te laten. Je hoeft 
het niet te verklaren, ervaar het maar 
zoals het op je afkomt.  

                         
Frans de Smit 

(wordt vervolgd)    

                      Zus Léonie 

 

  * De orde van Karmelieten en Karme-
lietessen is genoemd naar het eerste 
klooster op de berg Karmel aan de kust 
in Noord-Israël. In navolging daarvan 
noemen alle kloosters van deze orde zich 
karmels.  

Het woonwagencentrum De Kring 
behoorde bij de parochie van de H. 
Theresia van Lisieux in Hoogkerk. 
Het Maria-altaar in de kapel werd 
door bewoners van de Kring 
regelmatig bezocht om bij Maria te 
bidden, met de pastor te praten, een 
kaarsje op te steken bij Maria of stil te 
zijn bij het devotie-materiaal dat bij 
haar was gezet met een bede om haar 
bijstand.  
 
In 2007 werd de parochie opgeheven 
en de kapel gesloten. Daarmee 
verdween ook het Maria-altaar en er 
kwam niets voor in de plaats. De 
Emmauskerk (Lewenborg), waar de 
Kring nu bij hoort, heeft geen vast 
Maria-altaar. De kerk is geografisch 
ver van het kamp verwijderd, je gaat 
er niet zo maar even heen.  

Reden om een actie te starten voor 
een eigen kapel op De Kring. Elsa 
Mirosch en Trien Tel uit De Kring, 
Johan Klaassen (opbouwwerker van 
het bisdom) en ondergetekende zijn in 
gesprek met Henk v.d. Velde (bureau 
Woonwagenwerk v.d. gemeente Gro-
ningen) om een plek voor de kapel te 
vinden op De Kring.  
 
Dit kan door een stukje grond te 
verkrijgen voor de kapel of ons als 
gast te vestigen in het clubhuis De 
Strinke. We houden u op de hoogte 
van het verloop van dit avontuur, en o 
ja, als u een goede tip voor ons hebt, 
wij horen het graag!    

                          
 Frans de Smit 

              Woonwagenpastoraat 

Bewoners, woonwagenpastoraat, bisdom en gemeente  
zoeken samen naar plek 

   

Eigen Mariakapel voor De Kring? 

ROMA’S 

Maria-altaar in de Theresiakapel, 
Hoogkerk 
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DIE MALLE KERK 
Humor in de kerk 
Kent u ook leuke anekdotes of roomse  
grapjes, stuur ze op.  
Ineke Siersema  
(inekesiersema@gmail.com) 

 

Moos beklaagt zich voor de districts-
rechtbank in Stanislau.* Hij heeft 
beroep aangetekend tegen een ver-
oordeling, maar in lange tijd nog 
niets gehoord.  
 
De gerechtsdienaar maakt nauwe-
lijks aanstalten om zijn klacht te no-
teren en zegt:  
 
‘Waarom dring je vóór? Jullie joden 
hebben Jezus Christus aan het kruis 
geslagen!’  
 
Zegt Moos: ‘Jammer dat hij geen 
beroep heeft aangetekend bij de Sta-
nislauer districtsrechtbank! Dan had 
hij nu nog geleefd!’ 
 

* In Oost-Europese landen als Polen en 
Oekraïne is sprake van sterk antisemitis-
me. Zo werden in Warschau 1250 mid-
delbare school-leerlingen tussen de 18 
en 19 jaar ondervraagd naar hun hou-
ding tegenover Joden. De helft bleek 
antisemitisch. Er is geen reden waarom 
dat percentage onder volwassenen lager 
zouden zijn. (NRC, maart  2014) 
Stanislau was voor en in de oorlog 
Pools, na de oorlog kwam de stad in 
West-Oekraïne te liggen. 

Stanislau* 

Oorsprong 

Chassidim zijn orthodoxe joden die 
weliswaar naar strenge regels leven, 
maar graag uitbundig zingen en mu-
siceren om uiting te geven aan hun 
vreugde en dankbaarheid. Andere 
joden kunnen met verbazing of scep-
sis ernaar kijken. 
 
Menachem (chassied) zingt: ‘De 
mens is van stof gemaakt en zal 
weer tot stof vergaan.’ 
 
Jacob moppert: ‘In die tekst zie ik 
eerder een reden voor droefheid dan 
voor vreugde.’  
 
Menachem hoort zijn woorden en 
komt lachend naar hem toe.  
‘Als wij mensen uit goud waren ge-
maakt en dan tot stof zou vergaan, 
dan had je gelijk en zou het een 
ramp zijn. Maar stof aan het begin 
en stof aan het einde? En daar tus-
sendoor een beetje Schnaps*, daar 
kan een mens toch blij van wor-
den?!’ 
 
    (* Schnaps = (letterlijk) sterke drank.   
    Hier bijv. een neutje, borreltje, of  
    misschien ook: wat gein) 

Stof? 

Evert, Ahmed en Simon krijgen de 
vraag voorgelegd wat ze als christen, 
moslim of jood zouden doen als de 
hele wereld overspoeld zou worden 
door water.  
 
Evert sprak vroom: ‘Wij zouden ster-
ven met het kruis voor ogen en ho-
pen dat Petrus de poort van de hemel 
voor ons zal openen.’ 
 
‘En wij’, bekende Ahmed, ‘wij zou-
den het accepteren in de naam van 
Allah en begrijpen dat zó  ons lot zal 
zijn, zoals de Koran ons heeft ge-
leerd.’  
 
Simon schudde zijn hoofd. ’Ik geloof 
dat wij zouden proberen om onder 
water te leven.’ 

De rebbe was in een hevige discussie 
gewikkeld met de pastoor. Hij zei: 
‘Jullie hele geloof is gebaseerd op 
het onze.’  
Vol overtuiging sloeg hij de Tora 
open en wees: ‘Jullie hebben zelfs 
alle tien geboden van ons overgeno-
men.’  
 
‘Klopt,’ zei de pastoor, ‘wél overge-
nomen. Maar we houden ons er niet 
aan, hoor!’ 

Water 

Een echtpaar uit Nederland ziet een 
lang gekoesterde wens in vervulling 
gaan: een reis naar het Heilige Land. 
Ze bezoeken alle plekken uit de bij-
bel.  
 
De laatste dag voelt de vrouw zich 
ineens niet lekker … ze overlijdt.  
 
De autoriteiten bieden haar man alle 
hulp aan. Hij mag kiezen: haar over-
brengen naar Nederland of haar hier 
laten begraven.  
 
Hij: ‘Nou of dat zo’n goed idee is, 
weet ik niet. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat iemand die hier in die 
heilige grond begraven is, na drie 
dagen weer springlevend rondloopt. 

Heilige grond 

Stanislau, Oorsprong, Stof en Water zijn 
(enigszins gewijzigd) overgenomen uit 
Peter van ’t Riet, Joodse humor (2014) 
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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 ledenadmi-
nistratie. U kunt dat doen op de vol-
gende manieren. 
 
Stuur een e-mailtje naar onze leden-
administratie:  
walfriedledenadm@gmail.com  of 
stuur een briefje of verhuiskaart aan:  
Parochie Ledenadministratie: 
Fruitstraat 17, 9741AL 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  

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, bid-
den of in stilte 
mediteren.  
Elke donder-
dagmorgen 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 

Stilte-uur Mariahoekje 

Bezorging  

KORT    

We doen het al meer dan 30 jaar op 
de eerste dinsdag van de maand: van 
10 tot 12 uur met elkaar koffie drin-
ken in de Emmauskerk, ook in Bei-
jum toen we daar nog kerkten. Het is 
al lang niet meer een RK-
aangelegenheid; iedereen is welkom, 
ook heren, want we hebben er nog 
maar één. Kom de gelederen verster-
ken! 
 
Behalve elkaar ontmoeten, babbelen 
en koffie drinken, doen we ook veel 
andere dingen, zoals vertellen wan-
neer we iets bijzonders hebben mee-
gemaakt of gewoon iets leuks hebben 
gelezen. 
We hebben wel eens geluisterd naar 
muziek van Ede Staal, doen een spel-
letje of we halen herinneringen op 
en bij feestelijke gelegenheden heb-
ben we het extra gezellig. 
1x in het jaar maken we een autorit-
je in de omgeving, bezoeken een 
interessante plek en gaan we voor de 
variatie ergens anders koffie drin-
ken. 

Zo gingen we eens in juni naar Oos-
terwijtwerd, waar we een prachtig 
oud kerkje bezochten. We werden 
welkom geheten door pastor Marika 
Meijer die zich er sterk voor heeft 
gemaakt dat de kerk weer erg de 
moeite waard werd om bezocht te 
worden. Ze gaf veel informatie. 
Op mooie dagen komen hier fietsers, 
wandelaars of andere geïnteresseer-
den binnen om te kijken, erover te 
lezen of even stil te zijn. 
60-Plussers, kom gerust eens langs, 
want we willen de gemiddelde leef-
tijd wel graag omlaag brengen en 
voor de koffie met wat lekkers erbij 
betaalt u maar 1,50 euro; een klein 
bedrag voor zoveel gezelligheid. 
 

Anneke van Nijenhoff 

Stof Wegblazen  
-Teksten voor de toekomst  
Herdenkings– en Jubileumbundel  
over de toekomst van de kerk—  
Uitg. Groene Blad — Prijs € 10  

Banknr. NL04 INGB 0001 2688 05  
t.n.v. St. Vrienden v.d. Emmaus 

Kennismakings- 
exemplaar? 

Kent u  
iemand die  

ook interesse in    
          ons blad  heeft?  

Wij sturen graag een        
       kennismakingsexemplaar.  

Geef naam en adres door aan  
Ineke Siersema  

inekesiersema@gmail.com              
of groeneblad@gmail.com 

De Triomf van Titus (1885) (detail)  
door Lawrence Alma-Tadema 
olieverf op paneel, 44.3 x 29 cm 
in: The Walters Art Museum 
(Baltimore, Maryland USA) 

 
Zie bespreking op pp. 18-19  

 
              Redelijke kleurenkopie  
 
 
http://www.victorianweb.org/painting/
tadema/paintings/26.jpg    

Koffieochtend in de Emmauskerk 

Postzegels 
Wist u . . .  dat we 
nog steeds postze-
gels verzamelen 
voor missie en zen-
ding? U kunt ze in 
de doos doen die u 
vindt in 
de   ‘bibliotheek’ 
van de Emmaus-
kerk. Dank!  AvN 

mailto:walfriedledenadm@gmail.com
mailto:groeneblad@gmail.com
http://www.victorianweb.org/painting/tadema/paintings/26.jpg
http://www.victorianweb.org/painting/tadema/paintings/26.jpg
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Oosterwijtwerd (1) 

 

U bent de zon 

op de dampende aarde 

die de vette klei 

laat glanzen. 

 

U bent de warmte 

die ons vruchtbaar 

laat zijn. 

 

Ook al beeft 

de aarde onder ons, 

U bewaart ons 

zodat we geen scheuren 

oplopen. 

 

U kunt ons bij elkaar 

houden 

in liefdevolle verbinding. 

 

U houdt ons standvastig, 

wij beven niet. 

 

 

                  Chrétien Schouteten  


