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Leon Goertz

RECHTZETTING EN
HERKANSING
Elke mens doet zijn best om fatsoenlijk en gelukkig door het leven te gaan. Als
afzonderlijk wezen is daar geen beginnen aan. Daarom wordt hij van kindsbeen af
omringd door minstens twee ervaren medemensen die zijn leven ordenen. Ondanks
alle zorg voor elkaar, kan het vroeg of laat toch lelijk misgaan door ontsporing op
velerlei gebied. Dan zijn er hulpkrachten nodig om een en ander weer op de rails te
krijgen. Op dit gebied is het katholieke pastoraat soms nog altijd contraproductief en
onzalig bezig. Hopelijk brengt de wereldbisschoppensynode van aanstaande oktober,
met bezinning op het gebied van huwelijk, gezin en seksualiteit, ons een stap dichter
bij een gezonde samenleving.
In de alweer enige tijd achter ons liggende wintermaanden hebben velen de
besneeuwde bergen opgezocht om daar genoeglijk glijdend naar beneden te skiën.
Niet weinigen van hen maakten daar een forse schuiver, maar niets aan de hand,
opstaan en weer verder gaan. Anderen hadden meer pech. Door een felle uitglijder
raakte hun botconstructie uit zijn fatsoen of schoot zelfs een stuk scheenbeen naar de
oppervlakte. Dan was het uit met de pret en lag men uitgerangeerd in bed. Artsen
wisten met hun vakkundige kunst- en vliegwerk weer alles mooi te reconstrueren en
recht te zetten en in het komend seizoen zullen diezelfde pechvogels weer met veel
plezier naar beneden glijden.
Zoals medici en therapeuten hun best doen om de breuken en pijnlijke aandoeningen
van het lichaam te herstellen, zo zijn velen in de publieke gemeenschappen bezig
om de pijnlijke punten en verkeerde uitschieters en te herstellen. Dat gebeurt door
wetten en maatregelen die als spalken het geheel in zijn fatsoen moeten houden.
Bij ontsporing en ontwrichtend gedrag schieten de heropvoeders en verzoeners te
hulp om de partij, de club, de natie weer in het gareel te krijgen. Steeds naar het
motto: ‘niet bij de pakken neer blijven zitten’, maar zo goed mogelijk de toestand
reconstrueren, restaureren, reclasseren en vooral inspireren en vitaliseren. Dit vraagt
veel inzicht en geduld van welzijnswerkers.

Heropleving
Tot deze zogenoemde publieke lichamen behoort ook de katholieke kerk. Zij
noemt zich zelfs het Lichaam van Christus. In veel parochies en basisgroepen is men
hartstochtelijk bezig om troostend en helend met elkaar om te gaan. Maar op een
belangrijk punt gaat menige pastor nog altijd vreselijk in de fout, namelijk in de
omgang met gescheiden katholieken. Zeker, deze mensen hebben een erge schuiver
gemaakt en hebben enorm verdriet vanwege de ontwrichting van hun eerdere
liefdesrelatie. Zij alleen weten hoe pijnlijk dat voor henzelf en alle betrokkenen is. In
welke mate de één of de ander schuldig is aan deze ontsporing, is voor buitenstaanders niet invoelbaar. Zeker is wel dat ze samen blijkbaar onmachtig waren om met
elkaar in positieve zin verder te gaan.
Na deze traumatische ervaring blijven velen van hen ernaar zoeken om hun leven
toch een liefdevolle voortzetting te geven. Doorgaans vinden ze die met behulp van
een nieuwe partner met wie ze hun leven weer mooi op de rails krijgen. Dat is dan
een grote zegen en weldaad voor alle betrokkenen. Het is een heropleving en genezing van jewelste. Deze nieuwe liefde behoort dan ook uitbundig begroet en gevierd
te worden in de hun vertrouwde geloofsgemeenschap. Want het is een paasgebeuMariënburg | n r. 2 - j u n i
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ren voor hen die uit het graf van de mislukking zijn
herrezen.

Herkansing
Wat doen nu sommige pastors met deze
gestruikelden? Zij blijven zich beroepen op
het nog altijd geldende kerkelijk recht over de
onontbindbaarheid van het huwelijk. Vanwege de
scheiding hebben de betreffenden zich buiten de
voorgeschreven piste begeven, zitten nu met de
brokken en zijn niet meer volwaardig deelgenoot
van de geloofsgemeenschap. Door de kerk krijgen
ze nog eens zout in de wonden gestrooid in plaats
van helende olie. Kortom: de nog altijd te veel
gehanteerde kerkelijke wet deugt op dit punt niet
meer.
Het is een illusie om die voorschriften in de praktijk
te blijven toepassen. Elke normale mens weet, dat
er ook na een ontwrichte relatie een herkansing
moet zijn. Het burgerlijk wetboek geeft daartoe
alle ruimte. Ongeveer veertig procent van de katholieke echtparen maakt daar gretig gebruik van,
en terecht. Want ze willen voorspoedig en liefdevol
vooruit in hun leven.
Elke pastor die in dit opzicht de voor onze samenleving achterhaalde kerkelijke wet blijft hanteren,
door zelfs publiekelijk in sommige liturgische vieringen deze goedwillende mensen in het openbaar
te schofferen en hen de volledige deelname aan
de geloofsgemeenschap te verbieden, is naar mijn
indruk schandalig bezig.

Rechtzetting en herkansing

Dat mensonwaardig gedrag wordt hun ingegeven door hun opvatting dat ze als kerkelijke functionaris zich aan de wet moeten
houden. Maar ze zijn zich in hun fanatieke overtuiging er niet van
bewust, dat deze wet niet deugt en dat het dus misdadig is ze uit
te voeren. Eenzelfde blunder kennen we van bepaalde bestuurssystemen en dictatoriale regimes, die op een geforceerde manier
het gedrag van mensen willen kanaliseren en daardoor veel
ellende veroorzaken en mensenlevens vernietigen.

Menswaardigheid
Zoals in het publieke leven mensen regelmatig op het matje
geroepen worden om zich wegens hun omgang met de hun
toevertrouwden te verantwoorden, zo is het ook nodig dat binnen de katholieke pastorale praktijk een methode bedacht wordt,
waarin het handelen van de pastors op het punt van menswaardigheid bekeken wordt. Het ijkpunt daarbij is dan niet het dictaat
van een achterhaalde kerkelijke wet die in onze dagen een destructieve uitwerking heeft, maar het normaal menselijk verstand.
De geschiedenis leert ons dat men in geweten verplicht is om
verkeerde wetten bewust te omzeilen of te overtreden. Gelukkig
zijn er steeds meer pastors die vanuit hun gewetensvol handelen
ook tweede relaties en liefdesrelaties van gelijkgeslachtelijke
partners uitbundig sacramenteel in de geloofsgemeenschap
vieren.
Wellicht een zinvol actiepunt voor de Mariënburgvereniging om
zich samen met Bezield Verband te bezinnen over de vraag hoe
men het onzalige pastorale mond- en handwerk van te fanatieke
katholieke pastors kan stoppen en de onbarmhartige opstelling
van het kerkelijk recht kan vervangen door de genezende Geest
van de Barmhartige Samaritaan.

NAAKT
In de Tweede Wereldoorlog waren tijdschriften
saai en zonder kleur. De Katholieke Illustratie had
wel prachtige bruine foto’s van landschappen,
plechtige besturen van R.-K. Verenigingen
in driedelige pakken en eerbiedwaardige
klerikale figuren. Alleen aan de muren van de
lagere school hingen kleurige wandplaten,
die bijvoorbeeld het leven op de boerderij op
zeer onnatuurlijke wijze weergaven. Bioscopen
vertoonden ook films in zwart-wit. Bij elkaar een
sombere wereld en vooral kuis.
In het Museum voor Onderwijs, het latere
Haagse Museon, kreeg ik met mijn vierde klas
lagere school een film over Griekenland te zien.
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Maar deze keer waren er beelden van sporthelden, goden en
godinnen zonder enige terughoudend-heid en naakt. De witte
figuren staan nog op mijn netvlies gebrand, maar enige notie
van borsten en billen had ik niet. Trots vertelde ik er thuis
over toen we aan tafel zaten. Mijn vader verbleekte: ‘Wat
heb je allemaal gezien? Dit moet je biechten.’ De kapelaan
aanhoorde mijn zondig aanschou-wen en in plaats van begrip
voor zoveel gedegen klassieke vorming schudde hij zorgelijk
het hoofd. Gelukkig kwam ik met drie weesgegroetjes ervan
af. Mijn vader ontweek later gewetensvol op het Scheveningse
strand de schaarsgeklede zonaanbidders, maar dronk een
extra borrel wanneer hij auto reed. Dan ging het soepeler.

LLL
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VROUW IN HET
VATICAAN
Het Vaticaan is een mannenbolwerk, is de algemene indruk
over de hele wereld. En die indruk is terecht. Aan de
aanstaande oktober-synode in Rome bijvoorbeeld, die nota
bene zal gaan over seksualiteit, huwelijk en gezin, zullen geen
vrouwen deelnemen. Het zijn ongehuwde mannen zonder
gezin die over dat thema gaan beraadslagen! Maar toch
worden de laatste tijd heel af en toe ook vrouwen in Vaticaanse
functies aangesteld, en niet alleen kloosterzusters-op-jaren.
Eén van die vrouwen is Lucetta Scaraffia, een Italiaanse
hooglerares die sinds kort een invloedrijke post bekleed bij de
officiële oftewel staatskrant van het Vaticaan, de L’Osservatore
Romano.

ontmoet: “Toen ik hem een exemplaar van onze
eerste jubileumbijlage mocht aanbieden. Hij zoekt
liever tegenstanders op dan medestanders.” Ze
geeft als voorbeeld het spraakmakende interview
met Eugenio Scalfari van,de gezaghebbende
Italiaanse krant La Repubblica. “De paus belde
Scalfari zelf op om een afspraak te maken.” Ze
attendeert er in dit kader ook op, dat de rol van
de pauselijke woordvoerder, pater Frederico
Lombardi, fundamenteel is gewijzigd. “In het
verleden zei of schreef de paus iets en de woord-

Lucetta Scaraffia

Het is de stellige overtuiging van prof. Lucetta Scaraffia, dat de
organisatie van de Rooms-Katholieke Kerk op de schop gaat.
Zij is hoofdredactrice van de vrouwenbijlage ‘Donne Chiesa
Mondo’ (Vrouwen/Kerk/Wereld), de maandelijkse bijlage van de
L’Osservatore Romano, de officiële krant van het Vaticaan.
Wat er precies gaat veranderen weet de historica Scaraffia
uiteraard ook niet, “maar paus Franciscus heeft zich heel veel
veranderingen voorgenomen. Niemand kent zijn agenda. Hij
vertrouwt in dit stadium niemand. Hij is echter een dapper man,
die veel aan kan.” Na enig aandringen zegt ze: “Ik verwacht een
grote afslanking van het bestuursapparaat met tal van personele
wisselingen. Sommige kardinalen gaan, moeten terug naar een
parochie. Paus Franciscus hecht immers veel waarde aan pastoraal werk.”
De frêle Lucetta Scaraffia (Turijn, 1948) heeft een opmerkelijke
positie. Ze is hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis aan de
Sapienza, een gerenommeerde universiteit in Rome. Zij is twee
keer gescheiden en voor de derde maal getrouwd, maakte
naam als feministe. Desondanks (of misschien wel
juist daarom) werd ze vorig jaar door paus Benedictus
hoogstpersoonlijk gevraagd om hoofdredacteur van
‘Donne/Chiesa/Mondo’ te worden. Ze geeft hoog
op van deze sindsdien teruggetreden paus: “Hij
wordt door menigeen in de katholieke gemeenschap
ondergewaardeerd. Paus Franciscus borduurt voort op
zijn theologische werken. Die gaat hij omzetten in de
praktijk.”
Scaraffia heeft paus Franciscus al heel even persoonlijk
Mariënburg | n r. 2 - j u n i
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voerder lichtte dat dan verder uitgebreid toe. Paus
Franciscus doet dat zelf.”
Lucetta Scaraffia ontvangt ons in haar appartement
in de chique, vooroorlogse wijk Parioli in Rome,
vlak bij het Parco Villa Borghese. Aan vrijwel alle
wanden van gang en kamers staan kasten met
boeken. Een doorsnee dorpsbibliotheek zou jaloers
zijn op het aantal; niet op de aard van de boeken.
Daarvoor zijn ze in één oogopslag te herkennen als
wetenschappelijk, specialistisch.
Voordat daarnaar wordt gevraagd stelt onze gastvrouw min of meer heikele onderwerpen aan de
orde. Ze spreekt zacht, maar duidelijk, zonder ook
maar één keer haar stem te verheffen. Ze doceert
als het ware. De waardering voor de Osservatorevrouwenbijlage, die ze met twee andere vrouwen
maakt, van wie één zelfs niet-katholiek, is in Italië
nog matig: “Een kardinaal antwoordde toen hem
ernaar werd gevraagd: ‘Ja, ik ken die bijlage wel,
mijn secretaresse leest hem’”. Een onverschilligheid
die Scaraffia razend kan maken, al zal ze dat niet
gauw laten merken. De meeste reacties op de
bijlage komen uit het buitenland, want al heeft
L’Osservatore Romano per saldo een zeer beperkte
papieren oplage, de bijlage staat ook op internet
en trekt zo tal van Engels-, Duits-, Frans-, Spaansen Portugeestalige lezers, alsmede Indiërs die
Malayalam lezen. De bijlage gaat vooral over de rol
van de vrouw.
De vrouw in de kerk moet gehoord worden, dat
vindt Lucetta Scaraffia belangrijk. Hoe weet zij
dat ook andere vrouwen dat belangrijk vinden?
Zij zegt: “Ik zal een voorbeeld geven. Ik mocht
onlangs hier in Italië het jaarlijkse Bijbelfestival

Toen hem naar de
vrouwenbijlage
van de Osservatore
gevraagd werd,
antwoordde een
kardinaal: “Ja, ik
ken die bijlage wel,
mijn secretaresse leest
hem.”
6
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Vrouw in het Vaticaan

openen. Het werd voorheen altijd geopend door een kardinaal,
maar het wordt georganiseerd door zusters. Nadat die negen
jaar hadden gesmeekt of het festival niet ’n keer door een vrouw
geopend kon worden en het verzoek telkens werd afgewezen,
weigerden ze het komende festival te organiseren. Toen mocht
het opeens wel!” Is de conclusie dan niet, dat vrouwen zich
fermer, harder moeten opstellen? Lucetta Scaraffia: “Nee,
het moet stapje voor stapje. Anders liggen ze er zo uit.” Ze
benadrukt nogmaals dat vrouwen gehoord willen worden, met
name ook vrouwen die werkzaam zijn in de kerk; zusters, nonnen. “Ze hebben zoveel te zeggen”. Dat doen ze ook wel in
één-op-één-gesprekken. Er wordt hen ook door de geestelijkheid
nooit iets gevraagd. Ze hebben bovendien nooit geleerd zich
publiekelijk te uiten.”Scaraffia herinnert er daarbij fijntjes aan dat
het Evangelie nergens aanleiding geeft de vrouw uit te sluiten. Ze
noemt daarbij Maria Magdalena en andere vrouwen die Christus
volgden op zijn tochten.
Zou deze paus zover kunnen en durven gaan dat hij een vrouw
tot kardinaal zou benoemen? Er ging al een gerucht over. En het
zou kerkrechterlijk mogelijk zijn omdat een kardinaal niet per se
priester hoeft te zijn. De afgelopen decennia zijn in dat verband
de namen genoemd van Moeder Teresa en Chiara Lubich,
de oprichtster van de Focolare Beweging. In dit kader is het
opmerkelijk dat Lucetta Scaraffia in ons gesprek niet pleit voor
het openstellen van het priesterambt voor de vrouw. “Mannen en
vrouwen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Ik zou al tevreden zijn
wanneer enkele vrouwen verantwoordelijke posities krijgen. De
kerk verandert daarna verder vanzelf wel.”

Jan Leune is gepensioneerd krantenman. Hij was de laatste hoofdredacteur
van het in 1993 opgeheven dagblad Het Binnenhof in Den Haag en de Leidse
Courant. Daarna was hij dagbladmanager van Sijthoff Pers (Haagsche
Courant) en logistiek manager bij de Koninklijke Wegener.

Links de voorpagina van
de maandelijkse bijlage
‘Vrouw-Kerk-Wereld’
in de Vaticaanse krant
‘L’Osservatore Romano
(rechts de voorpagina).

Op de Keper
In de rubriek ‘Op de Keper’ publiceert Mariënburg Magazine bijdragen van eenieder aan een discussie over iets in
de R.-K. Kerk waarvan zij/hij vindt dat daar nog wel eens een hartig woordje over te zeggen valt. Dat kan zowel theoretisch als praktisch zijn, van erfzonde tot drie-eenheid, van genade van bijstand tot verrijzenis, van de vrouw als
priester tot eucharistische oecumene, you name it! Om iedereen de kans te geven van haar/zijn hart geen moordkuil
te hoeven maken, ondertekenen wij deze bijdragen steeds met een symbolisch pseudoniem: Cultivator. Met een
cultivator wordt een stuk landbouwgrond losgewoeld waarna het wordt geploegd en ingezaaid. – Redactie

EEN FOUT IN HET “ONZE VADER”

De lezer die in het vorige nummer als ‘cultivator’ zijn hart mocht luchten, vermoedde dat “in
de evangelieteksten beslist wel wat ongerijmdheden te vinden zijn”. En het benieuwde
hem “wat de lezers ervan vinden”. Welnu, ik ben een van die lezers en wil wel even
‘cultivator’ zijn en mijn hart luchten door te zeggen: laten we oppassen met die
evangeliën, want ze zijn niet te vertrouwen.
De exegeten, dat zijn dus de theologen die een bijzondere studie maken van
de bijbel, weten het onder elkaar allang. Ze durven het echter niet hardop
tegen de kerkelijke leergezagsdragers te zeggen, bang dat ze een spreek- of
publicatieverbod krijgen. Maar af en toe ontsnapt hun toch iets, in een of
ander artikel. Zo staat bijvoorbeeld in de evangeliën, dat Jezus Petrus de
steenrots noemt “op wie hij zijn kerk zal bouwen” (Matteüs 16:18). Dat
kan hij nooit gezegd hebben, dat is later in de tekst ingesmokkeld, want
Jezus wilde helemaal geen kerk stichten, sterker nog: als jood kende hij
het begrip ‘kerk’ niet eens.
Nu is in Frankrijk een grote theologische fout gevonden in het “Onze
Vader”. Dat komt omdat het Vaticaan aan alle kerkprovincies heeft
opgedragen om de Romeinse liturgie opnieuw in de volkstaal te vertalen.
Maar men moet daarbij dan wel zo stipt mogelijk de oorspronkelijke
Latijnse tekst volgen, want er zijn te veel belabberde vertalingen in omloop.
Voor het Franse taalgebied zijn de deskundigen aan het vertalen gegaan
onder leiding van de Luxemburgse monnik Henri Delhougne. Die heeft de fout
in het Gebed des Heren ontdekt.
In de tekst van de eucharistische liturgie gaat het om de zin, waarin we aan God
vragen: “en leid ons niet in bekoring”. Als je dit zo tegen God zegt, aldus Delhougne, dan
blijk je te veronderstellen dat God af en toe iemand wél “in de bekoring” leidt, maar dat je
met deze gebedsvraag God verzoekt om het met ons deze keer alsjeblieft eens niet te doen.
Deze formulering is in Frankrijk nu vertaald als: “en laat ons niet vallen voor bekoring”. Ook de Duitse vertalers
hebben van het Vaticaan verlof gekregen om de bede te wijzigen en deze luidt nu: “en laat ons niet in bekoring
raken”. Wat het in Nederland wordt is nog niet bekend. In de meest recente bijbeluitgave (2004) staat in elk geval:
“En breng ons niet in beproeving.” Het zal nog een hele opgave worden om deze ingeslepen sleurdreun van het
“Onze Vader” te veranderen.
Maar het blijft toch vreemd, dat die twee evangelisten (Matteüs 6:9-14 en Lucas 11:2-4) er niet bij hebben
stilgestaan, dat je God niet kunt benaderen alsof hij soms wel en soms niet “ons in bekoring kan leiden”. Nog
vreemder is het dat zij in hun evangelie Jezus dit zelf laten zeggen, die als Godszoon beter dan wie ook diende te
weten dat je je zo niet tot de Vader kunt wenden. En dan beweren wij in onze eucharistische liturgie ook nog, dat
Jezus ons dit gebed “zelf geleerd heeft”!
In onze godsdienstlessen hebben we, waar het ging over Gods ‘eigenschappen’, meegekregen dat God
alomtegenwoordig, almachtig, onveranderlijk, oneindig liefdevol, barmhartig, volmaakt enzovoort is. Maar
als al deze en dergelijke kwalificaties reëel zijn, dan heeft het geen zin om iets te vragen, want God is immers
onveranderlijk. Moeten we vaststellen dat bidden tot God eigenlijk zinloos is? De Vlaamse jezuïet Roger Lenaers
vindt, dat we helemaal moeten ophouden met vraaggebeden tot God te richten: “Je kunt net zo goed een e-mail
zenden naar het mannetje in de maan.”
Cultivator
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1.000
Het moest er een keer van komen. Al die
enthousiaste koren die jaar-in jaar-uit de liederen
van Huub Oosterhuis uitvoeren. Samen zijn
meest bekende liederen zingen in een meer dan
duizendstemmig koor waarbij zangers van
allerlei pluimage van heinde en ver bijeen zouden
zijn. Basisgroepen, ecclessia’s, alternatieve koren,
koren van binnen en buiten Nederland.
Enkele bestuursleden van Leerhuis & Liturgie
Brabant en van de Stichting Oecumenische
Vieringen Eindhoven zagen in de tachtigste
verjaardag van Oosterhuis een gerede aanleiding
om dat groots te vieren.
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En het werd groots. Meer dan duizend zangers in het Eindhovens
Muziekgebouw hadden zich aangemeld. Samen met orkest en
solisten werd het een feest met ontroerende herinneringen aan
de Acht Mei Beweging. Vóór aanvang van de uitvoering stonden
allerlei kraampjes klaar om de deelnemers en bezoekers van hun
activiteiten op de hoogte te brengen. De moeite waard om ze
nog een keer te noemen: de Mariënburgvereniging, de Ecclesia
van Tilburg (een nieuw initiatief los van de Studentenparochie),
de Haagse Dominicus, Vieringen de Zijp, Geloofs-gemeenschap
St. Antonius uit Best, De Brug Leerhuis en Liturgie uit Lier, de
San Salvatorgemeenschap uit Den Bosch, de Jonge Kerk uit
Roermond, de Nieuwe Liefde, de Oud-Katholieke Kerk en de

Remonstrantse Kerk maakten
onder meer deel daarvan uit.
In een overvol Muziekgebouw ontmoetten de deelnemers elkaar op dit grootste
Oecumenische Indoor Evenement, zoals
inleider en initiatiefnemer Michel Besnard het
noemde. Een nieuwe kennismaking na jarenlang elkaar niet meer gesproken te hebben.
Zoals gezegd een hernieuwd Acht Mei-gevoel.
Dat gevoel ging over in een emotionele, staande
uitvoering van het lied De Steppe Zal Bloeien, dat na
enkele andere liederen aan de beurt kwam. Een minutenlange ovatie volgde daarop.
Even later nam Huub Oosterhuis zelf het woord om het
hoogtepunt van de middag in te leiden: de Missa Solemnis.
“Lieve vrienden”, zo begon hij, “sinds 1882 is volgens Friedrich
Nietzsche God dood in de Europese cultuur, maar niet de
bijbelse God. De God van Abraham, Mozes en Jezus. De God
die solidair is. Heb lief de vreemdelingen, en die geen verweer
hebben. Bestaat die God? Waar komt die vandaan? Wij vieren de
hoop dat die God bestaat. En we zingen dat uit”.
En zich richtend tot de aanwezige Bossche hulpbisschop Rob
Mutsaerts en pastoor Cor Mennen, liturgie-censor van datzelfde
bisdom, vervolgde Oosterhuis: “Uw aanwezigheid mag gelden
als een aanmoediging om het verbod op mijn liederen te herroepen en dat er een nieuw kerkklimaat kan komen in Nederland
in de geest van paus Franciscus. Met hoop op gerechtigheid,
solidariteit en ontferming. Een beroep, door duizend stemmen
en tweeduizend handen gedaan.”
De Missa Solemnis, uitgevoerd door de zangers, orkest en

In de ‘wandelgangen’ van de happening viel te vernemen dat,
mede op verzoek van het Vaticaan, de liturgische bewindvoerders
opnieuw gaan nadenken over een meer positieve koers met
betrekking tot de liederen en teksten van Huub Oosterhuis. Het
moet gaan om een objectieve waardering daarvan, waarbij de
status van de auteur van ondergeschikt belang is. In duidelijker
bewoording: ook al zijn Oosterhuis’ liederen uit sommige bundels
verdwenen, ze mogen toch gerust in de liturgie gezongen worden.

solisten, is qua inhoud afwijkend van de bekende
composities. Geen Kyrie en Gloria maar bijbelse
teksten over de mens. Daarin de schepping, het
evangelie van de roeping van Jezus en het visioen
van de toekomst. De muziek onderstreepte de
tekst met soms apocalyptische klanken, die staccato bij de toehoorders insloegen.
Opmerkelijk bij dit feest van zang en muziek was de
geweldige inbreng van Vlamingen. Geert Hendrix,
de welbespraakte dirigent, vroeg in het begin heel
naïef aan de zaal: “Kent u de liederen van Huub
Oosterhuis?” Organist Wannes Verhoeven was
zo enthousiast dat hij bij een enkel lied met zijn
orgelvolume de meer dan duizend stemmen overheerste. Verder was er prachtige zang van de twee
solisten, Danny van Hoof en Hans Helsen. En dan
het orkest met liefst drie xylofoons, die iedereen
deden huiveren. Kortom allemaal Vlamingen hetgeen Henk Baars deed mompelen: “Het moet toch
mogelijk zijn dat wij in Nederland dat ook kunnen
organiseren.” Hij nuanceerde dat zelfs verder in
Noord-Nederland met een betere bereikbaarheid
vanuit Groningen en Friesland.
Toen het einde van het concert in zicht kwam,
rees de breed gedragen vraag naar toegiften
en die kwamen er. Bij het lied Die mij droeg
op Adelaarsvleugels sprong componist Tom
Löwenthal op het podium en dirigeerde dansend
en springend de zaal en de koren. Een emotionele
ontlading met zoveel kracht en ontroering.
Een staande ovatie en bloemen voor de belangrijkste uitvoerders rondden het feest af. Slechts de
twee in het zwart geklede bisdommelijke figuren
bleven zitten. Nadien brachten de aanwezigen
massaal een dronk uit op dit enorme evenement.

>
Op de foto, vanaf links: Huub Oosterhuis (op de
rug gezien), Michel Besnard, voorzitter van de
werkgroep ‘1000 stemmen’, en hulpbisschop
Rob Mutsaerts van ‘s-Hertogenbosch.
foto: De Roerom
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Per 1 juli 2014 sluit, na vier jaar, de mogelijkheid om bij het
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK in Utrecht klacht te doen over
seksueel misbruik van minderjarigen, althans voor zaken die
verjaard zijn of waarin de aangeklaagde is overleden. Het Meldpunt
en de daaraan verbonden Klachtencommissie hebben zich de
afgelopen jaren met name beziggehouden met klachten over
seksueel misbruik binnen de R.K.-Kerk uit de jaren 1945-1985. Dit
was een inhaalslag, bedoeld om slachtoffers uit die periode alsnog
de noodzakelijke erkenning en genoegdoening te verschaffen.
Maar hoe is de afhandeling van de klachten verlopen?

DE AFHANDELING
VAN KLACHTEN OVER
SEKSUEEL MISBRUIK
Omdat alle adviezen van de Klachtencommissie
anoniem zijn gepubliceerd op de website, is dat
niet moeilijk na te gaan. Anders is het met de
alternatieve, niet-juridische manier om klachten af te
handelen: mediation. Van deze procedure komt niets
naar buiten, deelnemers tekenen voor geheimhouding. Mariënburg toog daarom naar Zuid-Limburg,
naar de Broeders van Maastricht. Niet alleen omdat
deze congregatie hoog scoort als het gaat om het
aantal klachten, want dat is hier niet anders dan bij
de andere grote onderwijscongregaties. Maar de
reden was vooral, dat de Maastrichtse congregatie
opvallend veel klachten heeft afgedaan via mediation: landelijk is dat bij 20 procent van de klachten
toegepast, in Maastricht is dat 50 procent.

bewijslast van de slachtoffers te verlichten kent de procedure twee
bijzondere bepalingen:
– verjaring en het overleden zijn van de vermoedelijke dader is
geen beletsel;
– juridisch bewijs is niet nodig, aannemelijkheid van de klacht
volstaat.
Strafrechtdeskundigen die van deze bepalingen kennisnemen
fronsen de wenkbrauwen. Verjaring is er niet voor niets, stellen zij,
die bestaat vooral vanwege de moeite die het menselijk geheugen
heeft om feiten die langer zijn geleden correct te reproduceren.
Ook zetten zij vraagtekens bij de verlaging van de normale aan
bewijs te stellen eisen tot aannemelijkheid. Tezamen zorgen deze
twee bijzondere bepalingen ervoor dat aan de uitspraken van de
Klachtencommissie vanuit een oogpunt van waarheidsvinding maar
beperkte betekenis kan worden gehecht.

Klachten via de Klachtencommissie

Gegrondverklaarde klachten

De Klachtencommissie seksueel misbruik in de r.-k.
kerk werkt met een speciale Procedureregeling,
die in oktober 2011, met volledige instemming
van de Diocesane Bisschoppen en de Konferentie
van Nederlandse Religieuzen (KNR) in werking is
getreden.
Om klachten te kunnen behandelen over feiten
die tientallen jaren geleden zijn gebeurd en om de

Na ruim twee jaar ervaring met de Procedureregeling blijkt dat bij
2/3 deel van de klachten het beoogde doel is bereikt: het slachtoffer vond erkenning bij de Klachtencommissie en zijn of haar klacht
werd gegrond verklaard. Dat is veel voor een juridische procedure.
Meteen na aanvang van haar werkzaamheden stuitte de commissie
op een groot praktisch probleem: hoe kun je een klacht aannemelijk achten als de betreffende aangeklaagde is overleden en geen
weerwoord kan geven? Want dat blijkt in ruim 90 procent van de
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zaken het geval.De commissie ontwikkelde hiervoor de regel dat
dan steunbewijs nodig is. Als steunbewijs kan dienen een klacht van
een andere klager tegen dezelfde geestelijke, of een schriftelijke
verklaring van een derde dat de klager hem of haar in het verleden
heeft verteld over het misbruik.
Deze regel pakt echter niet altijd goed uit. Want als er een tweede
klacht komt tegen een overleden geestelijke die eerder al een
gegrondverklaring heeft gekregen wordt die tweede klacht zonder
meer als aannemelijk aangemerkt: of het misbruik dat wordt beschreven ook daadwerkelijk in die frequentie en in die vorm heeft
plaatsgevonden doet er niet meer toe. Of een klager beschikt over
een psychiatrisch rapport waarin staat dat hij in het verleden seksueel is misbruikt, waaraan op zichzelf ook geen twijfel bestaat. Maar
als zo’n rapport als steunbewijs wordt gebruikt om (zeer) vreemde
klachten tegen een of meer overleden priester(s) of religieus(zen)
zonder meer gegrond te verklaren, druist dit begrijpelijkerwijs sterk
in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de betreffende kerkelijke
gezagsdragers.

Ongegrond verklaarde klachten
Het vereiste van steunbewijs kan ook voor slachtoffers tot een
onrechtvaardige uitkomst leiden, want ook authentieke klachten
tegen overleden aangeklaagden worden ongegrond verklaard als
steunbewijs ontbreekt. Terwijl de kans even groot is als bij andere

klachten dat het feit wel is gepleegd.
Uit de ongegrond verklaarde klachten op de website
van het Meldpunt blijken nog andere problemen
bij deze oude zaken. Als een slachtoffer zich het
misbruik nog precies herinnert maar de naam van
de dader niet meer, dan komt het voor dat een
toevallig wel onthouden naam van een geestelijke
door hem wordt bestempeld als naam van de dader.
Dat kan leiden tot een klacht die zich – bijvoorbeeld – inhoudelijk richt tegen een broeder die
groepsleider op een internaat was, terwijl de door
hem nu aangeklaagde broeder destijds een totaal
andere functie had of niet in die instelling woonde.
Ook kloppen belangrijke, in een klacht beschreven
omstandigheden vaak niet, bijvoorbeeld een klager
stelt dat hij is betast in zijn chambrette, terwijl dat
pensionaat destijds geen chambrettes had maar
open slaapzalen.
Dergelijke klachten worden uiteraard ongegrond
verklaard, maar dan is er wel schade aangericht.
Het slachtoffer is niet erkend, en de onterecht
aangeklaagde, indien nog in leven, heeft de hele
doorlooptijd van de klacht (tenminste een half jaar) in
een ernstige crisis verkeerd. Mijn conclusie is dat een
juridische aanpak van klachten die feiten betreffen
die lang geleden zijn gebeurd in een deel van de
gevallen ongeschikt is.

Afhandeling van klachten via mediation
Vóór oktober 2011, dus voordat de
Klachtenprocedure in werking trad, hadden congregaties al te maken met via internet geformeerde
slachtoffergroepen die zich danig roerden: ze wilden
spoedige erkenning van hun klachten en schadevergoeding. Ook de Broeders van Maastricht kregen
met zo’n slachtoffergroep – van 25 klagers – van
doen. Voor het omgaan daarmee schakelde de
congregatie pastoraal psychologe Anke Bisschops
in, die al eerder de Salesianen van Don Bosco had
geadviseerd. Voor hen was een mediation-traject
ontwikkeld door mediator dr. Carla Goosen en
arbiter mr. Leo Klijn, onder de naam drieluik herstelbemiddeling. De Broeders van Maastricht besloten
eveneens met dit bureau in zee te gaan.
Broeder Kees Gordijn, sinds februari 2012 provinciaal
overste van de Broeders van Maastricht, hierover:
“We hebben op advies van Anke Bisschops alle
leden van deze slachtoffergroep en hun partners
uitgenodigd op een bijeenkomst in een zaal in
Amersfoort. Daar heb ik hun in een toespraak eerst
de oprechte excuses aangeboden van de congregatie. Daarna hebben we uitgelegd wat mediation is,
Mariënburg | n r. 2 - j u n i
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ENKELE FEITEN EN CIJFERS
Op de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl zijn alle adviezen van de Klachtencommissie seksueel misbruik in
de R.K.-kerk anoniem gepubliceerd. Dat geldt ook voor
de uitspraken van de Compensatiecommissie, die vaststelt wat de hoogte van de schadevergoeding van de
gegrond verklaarde klachten moet zijn. Het betreft hier
de stand van zaken op 10 maart 2014. Aan de rubriek
‘statistieken’ op de website zijn de volgende feiten en
cijfers ontleend.
• De Klachtencommissie heeft 1550 klachten binnengekregen. In 850 gevallen is een advies uitgebracht,
632 klachten zijn gegrond verklaard en 198 niet
gegrond, 57 klachten waren niet-ontvankelijk, 147
klachten zijn tussentijds ingetrokken, in 129 gevallen
is een schikking getroffen.
• De Compensatiecommissie heeft 507 aanvragen
ontvangen. In 389 aanvragen is intussen geadviseerd. Het totaal van het door de bisdommen of de
orde/congregatie waartoe de daders behoren of behoorden, uitgekeerde bedrag is 11,5 miljoen euro.
Gemiddeld is 30.000 euro per aanvraag uitgekeerd.
• Ook mediation heeft naast deze officiële klachtenprocedure plaatsgevonden, en wel via het drieluik
herstelbemiddeling. Op deze wijze zijn 220 klachten
afgehandeld. Het in deze zaken gemiddeld toegekende bedrag aan schadevergoeding komt vrijwel
overeen met het gemiddelde bedrag dat door de
Compensatiecommissie is toegekend. Er wordt hier
dan ook gebruik gemaakt van dezelfde criteria als
die voor de Compensatiecommissie gelden.
Een vergelijking met enkele buitenlandse situaties:
• In de Verenigde Staten hebben de gezamenlijke
bisdommen tussen 2004 en 2012 in totaal 2,74 miljard dollar uitgegeven aan het misbruikschandaal.
Negen bisdommen zijn eraan failliet gegaan. Van
de beschuldigde geestelijken is 73 procent dood, al
eerder uit het ambt gezet of verdwenen. Vorig jaar
hebben 365 mensen een gegronde aanklacht ingediend tegen 290 priesters en diakens.
• Het Vaticaan heeft de afgelopen tien jaar 848
misbruikpriesters uit het ambt gezet en aan 2500

De afhandeling van klachten over sexueel misbruik

en de mensen de keus gegeven tussen afhandeling van hun klacht
via mediation of via de Klachtencommissie. Bijna allemaal kozen ze
voor mediation.”

Het drieluik herstelbemiddeling
Het eerste deel van het drieluik is een inventarisatiegesprek van het
slachtoffer met de mediator. Van dit gesprek wordt een uitvoerig
verslag gemaakt, inclusief alle emoties.
De congregatie controleert de in het verslag opgetekende feiten
in haar archief. Broeder Kees Gordijn: “Als een slachtoffer zich de
naam van de dader niet meer herinnerde, dan zochten wij na welke
broeder in dat internaat toen groepsleider van de klager was, of
welke onderwijzer toen de zesde klas had. Eventueel stuurden we
het slachtoffer foto’s op om zo de juiste naam te vinden. Maar dit is
allemaal niet zo belangrijk bij herstelbemiddeling, want daar gaat
het niet om bewijs. Het gaat om verzoening tussen het religieuze
instituut en de dader. Het belangrijkste is dat de slachtoffers erkenning krijgen, dat ze worden gehoord en begrepen.”
Dit laatste komt met name aan bod in het tweede deel van het
drieluik, waar de ontmoeting plaatsvindt tussen het slachtoffer
(meestal met partner) en de overste, onder leiding van de mediator. Bij de Broeders van Maastricht was naast de overste ook
altijd broeder Frans School, sociaal psycholoog, aanwezig . Ook
in de (enkele) gevallen dat de dader nog leefde bleef die voor het
slachtoffer dus helemaal buiten beeld, want : “Het gaat hier niet
om de persoon van de dader, het gaat erom dat er iets is gebeurd
wat niet had mogen gebeuren. Daar ging het gesprek over. Deze
gesprekken waren zwaar, wij voelden mee met de pijn van het
slachtoffer”.
In het derde en laatste deel van dit bemiddelingstraject wordt
de schadevergoeding vastgesteld. Ook over dit onderdeel waren
zowel de slachtoffers als de congregatie vrijwel altijd tevreden.
Klagers die zich daarna in Maastricht meldden, kregen steeds de
keus tussen mediation en de Klachtencommissie. Van de 100 klachten zijn er 50 via mediation afgehandeld. Broeder Gordijn: “Maar
ook over de 50 reguliere klachtenprocedures die wij in Utrecht bij
de Klachtencommissie hebben gevoerd zijn zowel de slachtoffers
als wij meestal tevreden. Onze opstelling, gebaseerd op de ervaringen opgedaan in de mediationgesprekken, was ook hier steeds:
er is iets erg fout gegaan waar wij verantwoordelijk voor zijn. Het
kan niet anders dan dat de klagers veel zijn vergeten na zoveel tijd.
We hielpen de klagers dus waar wij konden aan nadere gegevens,
waardoor hun klacht toch vaak gegrond kon worden verklaard.”

andere priesters minder zware sancties opgelegd.
Paus Franciscus heeft onlangs een aparte ‘Pauselijke
Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen’

De auteur was tot 2008 advocaat-generaal bij het Gerechtshof te

opgericht, waarvan onder meer deel uitmaken: een

’s-Hertogenbosch. Zij is vrijwilliger bij de KNR, en staat in die hoedanigheid

Amerikaanse kardinaal, een Poolse jurist-politicus,

als juridisch adviseur nog in leven zijnde aangeklaagden bij, die bij de

vier vrouwen, een theoloog, een Argentijnse kerkju-

Klachtencommissie moeten verschijnen. Zij schreef dit artikel op persoonlijke

rist. Laatstgenoemde is oud-student van de huidige

titel.

paus en nu voorzitter van de sectie moraal van het
Gregorianum in Rome.
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Geloven vandaag

Een gespreksnotitie van
het Mariënburgbestuur
met het oog op een
toekomstscenario van
de vereniging.

GELOVEN
VANDAAG
In 2011 hebben we ons in
Mariënburg afgevraagd: “Wat
geloof ik, wat geloven wij?”.
Onder deze titel maakten we
een brochure, waarin we een
aantal perspectieven presenteerden die ons met deze
vraag op weg konden helpen.
In een twintigtal gespreksgroepen, verspreid over heel
Nederland, hebben we geprobeerd antwoorden te vinden
op de vraag naar ons geloven
in de samenleving van vandaag.
Het bleek toen dat de meesten
van ons niet meer overweg
konden met de oude geloofsbelijdenis. Het ‘Credo’ is/was
een geheiligde tekst, maar
stamt uit zo verre eeuwen dat
de gebruikte woorden, begrippen en mysteries de meesten
van ons niet meer raken. Maar
wat geloven we dan wél?

Bij dit moment gekomen bleek dat we
in die groepen grote moeite hadden
om woorden te geven aan de beleving
van ons christen-zijn in deze tijd.
Dat is wellicht niet zo verbazingwekkend als je beseft dat we nog altijd
gebakken zitten aan die oude termen
voor onze geloofsbeleving, zoals
verrijzenis en hemelvaart, verlossing,
maagdelijke geboorte, zoon van
God, Drie-eenheid, hemel en hel, (erf)
zonde, genade, en nog zoveel meer.
Velen in de groepen wisten wel iets
te omschrijven van wat het navolgen
van Christus voor hen betekent. Maar
zij hadden moeite om hun nieuwe
religieuze visies en ervaringen te
verwoorden, ook als die wortelden in
de oude traditie.
Hetzelfde probleem ervaren mensen in
de vele kleine geloofsgemeenschappen die al sedert het Tweede Vaticaans
Concilie bezig zijn te ontstaan, zowel
binnen als los van de kerk. Dat kwam
naar voren in het onderzoek dat Theo
van de Kerkhof in 2013 op verzoek
van Mariënburg uitvoerde. Hoewel
mensen in die gemeenschappen een
welbewuste eigen en kritische weg zijn
gaan volgen, hadden velen, gevraagd
naar de inhoud van de geloofservaring
binnen die gemeenschappen, ook
daar moeite dit te formuleren. We
zitten, zo blijkt, nog sterk vast aan
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Geloven vandaag
oude vormen en gedachten en kunnen
zo onvoldoende formuleren wat ons
heden ten dage bezielt.

Een handreiking bij onze
sprakeloosheid
Het is om aan die sprakeloosheid
tegemoet te komen dat Mariënburg
een handreiking wil bieden om samen,
en ieder voor zichzelf, woorden te
vinden voor wat wij geloven. Gelukkig
zijn er al de nodige schrijvers die ons
daarbij kunnen helpen, zoals Hans
Küng, Francis Spufford, Frédéric Lenoir
en Roger Lenaers. De laatstgenoemde,
de Vlaamse jezuïet Roger Lenaers, willen wij hier speciaal als voorbeeld en
leidraad nemen voor het ontwikkelen
en verwoorden van een eigentijdse
geloofsvisie.
Geloven vertrekt vanuit een visie op
God. Ons godsbegrip is het fundament van al ons gelovig denken en
handelen. Daarom is het van belang
dat Lenaers op een begrijpelijke en
indringende manier God naar een
menselijk niveau haalt. Hij spreekt dan
over ‘God-in-den-hoge’. Aan de hand
van Lenaers zijn we gaan proberen te
formuleren wat ons geloof is. We hadden ook een van die andere schrijvers
kunnen kiezen. Het doet er niet zo
toe, als het voorbeeld ons er maar toe
brengt om zelf te gaan formuleren wat
er in ons is, wat we in het geloof met
elkaar kunnen delen. Het gaat ook niet
om theologie, om wetenschap, maar
om geloofsbeleving. Het zou mooi
zijn als het gesprek daarover ook in
de (nieuwe) geloofsgemeenschappen
gaat plaatsvinden.
Als we met Lenaers God van zijn hoge
voetstuk halen als bron van alle gezag,
kunnen we in gesprek met elkaar leren
onder woorden te brengen wat Hij dan
wél voor ons betekent. Ongetwijfeld
zullen we dan ook op het spoor komen
van wat de gevolgen zijn van het
niet meer leven met een alvader, een
schepper van hemel en aarde. Die
gevolgen zullen betrekking hebben op
14
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– ons geloof (geloofsleer),
– ons alledaagse christen-zijn
(zedenleer),
– de bestuurlijke gang van zaken in de
Kerk (kerkorde).
Tot bezinning daarop wil wat hierna
volgt, een eerste aanzet zijn, als oefening ook in zelf formuleren. Zeker is
dat wij met elkaar een lange, maar ook
uitdagende weg te gaan hebben om
ons geloof op een nieuwe, inspirerende manier tot uitdrukking te brengen
in de samenleving van vandaag.

Een nieuw godsbeeld
In de tweede helft van de vorige eeuw
leek het erop dat religie samen met
de ontkerkelijking langzaam maar
zeker uit de samenleving zou verdwijnen. Maar daarin is een kentering
gekomen: religie is een eigenstandige
factor. Religie blijkt niet in functie van
de kerken te staan. Nee, kerken staan
in functie van religie! Zij bieden een
kader voor de beleving ervan.
De veranderde positie van religie in
de samenleving is
misschien wel de
grootste uitdaging
voor geloofsgemeenschappen.
Religie staat
nu weer op de
agenda als bron
van verdieping
en zingeving,
maar die is meer
persoonsgericht
geworden.
Mensen zijn in het
religieuze veld
hun eigen weg
gaan zoeken.
Dat heeft oude
spanningsvelden
tussen gelovigen
en de kerkleiders
aangewakkerd
en nieuwe spanningsvelden
tussen orthodoxe
en vrijzinnige ge-

lovigen onderling opgeroepen, maar
het heeft vooral ook ruimte geschapen
voor nieuwe visies op God, nieuwe
godsbeelden. De beleving van ‘God’
is fundamenteel aan het veranderen in
onze samenleving en dat heeft ingrijpende gevolgen. We staan dan ook op
een keerpunt in de christelijke traditie.
Eeuwenlang zag de gelovige mens
God als de almachtige, boven de aardse werkelijkheid uitgaande Schepper
van en Heerser over de kosmos; als
degene die alles bestiert, beloont en
bestraft en van wie de mens geheel
afhankelijk is. Het is de ‘God-in-denhoge’, zoals Roger Lenaers hem
betitelt (zie zijn boeken Al is er geen
God-in-den-hoge en Op verkenning
in een nieuw land). De manier waarop
de moderne samenleving, en zeker
de steeds verder seculariserende
westerse variant daarvan, zich ontwikkelt, maakt het steeds moeilijker nog
in een dergelijke almachtige, ‘in den
hoge’ levende God te geloven. In de
uiterst gewelddadige twintigste eeuw

Geloven vandaag
heeft het kwaad zich op zo’n extreme
manier laten zien, dat voor een groot
deel van de mensheid een van boven
ingrijpende en goedwillende God zelfs
onbestaanbaar geworden is.
Toch ontkomen velen niet aan de
ervaring dat er een werkelijkheid, een
fundament, is waarop het leven rust;
dat het leven niet iets is dat toevallig
ergens begint en toevallig ook weer
eindigt, zonder dat er veel zin achter
ontdekt kan worden. Sommigen
verwoorden dit met “er is wel iets”.
Anderen noemen die mysterieuze,
nauwelijks te benoemen werkelijkheid
de ‘Ene’, de ‘Eeuwige’, ‘God’, of
spreken over dat mysterie als ‘Liefde’,
‘Liefdes- of Levenskracht’. Zij zien
die werkelijkheid dan niet als ‘in den
hoge’, maar eerder als een ‘God van
onderen’, als grond en bron van alle
bestaan. Voor hen is er dus geen god
die naar eigen goeddunken van bovenaf ingrijpt en stuurt, maar wel een
god als grond van hun eigen bestaan,
van waaruit de mens verantwoord
autonoom kan handelen.
Dat is wat in diverse toonaarden ook
wordt beweerd door de al eerder
genoemde auteurs als Küng, Spufford
en Lenoir, en ook door anderen. Met
name Roger Lenaers werkt de idee van
de ene werkelijkheid uit in aspecten
van de christelijke geloofstraditie. Bij
Lenaers is de ‘autonomie van de mens’
een kerngedachte, die hij theologisch
fundeert in die ene werkelijkheid,
ofwel in de ‘autonomie van de kosmos’
zoals hij die nader omschrijft. Vanuit dit
autonomieprincipe duidt Lenaers dan
het mysterie van God heel indringend
als de “diepste innerlijke wet van de
mens”.
De christen die zich herkent in deze
beleving van de Eeuwige, zal dat
mysterie nader benoemen en er een
invulling aan geven aan de hand van
het evangelie van Jezus Christus, waarin de werkzaamheid van de Eeuwige
geconcretiseerd wordt in uiteindelijk
een onvoorwaardelijke liefde. God IS
Liefde, en deze is het meest tastbaar
in de liefde tussen mensen.

Spanningsvelden
De Verlichting en de doorwerking
daarvan in de hedendaagse westerse,
democratische samenleving hebben
ervoor gezorgd dat de mens, en dus
ook de gelovige mens, zelfstandig is
gaan denken over zijn ‘condition humaine’. Hij neemt niet meer voetstoots
aan wat hem van hogerhand wordt
geleerd. Kritisch als hij is, toetst hij
iedere leer en ieder gebod van boven
– of die nu komen van een geestelijke
of een wereldlijke overheid – aan
zijn eigen geweten en aan zijn eigen
inzichten.
Dat heeft soms spanningen opgeroepen en gelovigen en kerkleiders, ook
in Nederland, uiteen doen groeien.
Deze problematiek heeft ertoe geleid
dat een aantal geloofsgemeenschappen zich autonoom heeft opgesteld
tegenover de kerkelijke hiërarchie
of geneigd is dit te gaan doen. Wel
willen de meeste blijven behoren tot
de katholieke geloofsgemeenschap als
geheel.
Het is niet alleen een kwestie van kerkelijke discipline die hier aan de orde
is. De problematiek is fundamenteler.
Zij raakt aan de wijze waarop de gelovige christen van deze tijd God, de
Eeuwige, de Ene, ervaart in relatie tot
de concrete werkelijkheid waarin hij
leeft. Zij heeft alles te maken met het
veranderde godsbeeld dat hiervoor
werd beschreven. Deze verandering
van de beleving van God raakt de
fundamenten van de christelijke
geloofstraditie en zal daarom, wil die
traditie nog zeggingskracht houden
in onze moderne tijd, consequenties
hebben voor de inhoud van het traditionele christelijke geloof. Als belangrijk
en even onvermijdelijk gevolg daarvan
zal ook de visie op en de plaats van de
leiding van de geloofsgemeenschap
– zowel plaatselijk als wereldwijd – fundamenteel anders (moeten) worden.

Ontwikkelingen in het
theologisch denken
Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in het gelovige denken, die

zich in de laatste decennia in onze
Kerk hebben afgespeeld, moeten we
teruggaan naar het Tweede Vaticaans
Concilie. Dat Concilie heeft na eeuwen
van starre hiërarchie en stilstand, een
eerste aanzet gegeven tot meer openheid naar de moderne samenleving
en dus naar dit nieuwe denken toe.
Met name heeft het aan de lekengelovige meer de ruimte gegeven tot
zelfstandig denken. De dogmatische
constitutie over de Kerk ‘Lumen gentium’ presenteert een nieuwe visie op
de geloofsgemeenschap als het ‘Volk
Gods’. Zij neemt in een zekere mate
afstand van de oude visie waarin de
hiërarchie, de clerus en de religieuzen
eigenlijk het hart van de kerk uitmaakten en waarin de overige gelovigen
gehoorzaam volgden. In de constitutie
wordt een aanzet gegeven om deze
starre tweedeling tussen het gelovige
volk en hiërarchie te doorbreken. De
geloofsgemeenschap is als geheel het
Volk Gods en is daarmee erkend als
het wezen van de Kerk.
Inmiddels zijn we een halve eeuw verder. Het menselijk denken heeft zich
verder ontwikkeld, de samenleving is
ingrijpend veranderd. Men zou mogen
verwachten dat het vernieuwend
theologisch denken dat in Vaticanum
II begonnen is, zich eveneens verder
heeft ontwikkeld. Dat is nauwelijks
gebeurd. Integendeel, in de eerste
jaren na het concilie heeft een invloedrijk deel van de kerkleiding er alles aan
gedaan om de positieve uitkomsten
van het concilie te minimaliseren. “De
waarheid is immers onveranderlijk”,
ook al verandert de samenleving
fundamenteel. Die rigide stellingname
heeft zijn doorwerking gehad op
de ruimte die aan theologen werd
toebedeeld. Als een van de meest effectieve middelen tot het beschermen
van ‘de waarheid’ hanteerde Rome
daarbij een behoudend beleid bij
bisschopsbenoemingen, iets waarvan
de resultaten, ook in Nederland, nog
steeds zichtbaar zijn.
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Column
EINDELIJK HET VERLOSSENDE WOORD
Besloten vergaderingen hebben mij als buitenstaander altijd al
gefascineerd. De term alleen al, ‘besloten vergadering’, die zet iets van een
onbepaald driftmatig verlangen bij me in werking: Kon ik daar maar eens
bij zijn! Jij trekt er misschien je neus voor op. Ik niet. Want hoe je het ook
wendt of keert, je bent dan toch maar mooi aanwezig bij waar iets wordt
uitgebroed waar strakjes de hele wereld, nu nog daar beneden op het plein
nagelbijtend van de spanning, het mee moet doen.
Niet dat ik bij álle besloten vergaderingen zou willen zijn, dat niet, maar er
zíjn clubs waarbij ik zou wensen als vogeltje op de vensterbank te kunnen
zitten vlakbij het raam dat ze – wie weet – ’n beetje open gezet hadden
om de muffe lucht de kans te geven eruit te sijpelen. Zo denk ik aan die
vergaderingen die ze ‘bisschoppenconferentie’ noemen. Zonder puntmuts
kom je daar niet in. Jij hebt niet zo’n muts en ik ook niet, dus wij staan
buiten; voor ons is het alleen maar afwachten geblazen. Maar, tjonge
tjonge, het lijkt me fantastisch; echt een ware belevenis als je dáár bij mag
zijn! Het toch al warme, kloppende, bruisende hart van onze Nederlandse
katholieke geloofsgemeenschap wordt daar, in die besloten vergadering,
met kundige ingrepen en priesterlijke massages tot nog groter hoogte
opgestuwd.
Hoe ik dat dan toch weet, zult u vragen. Hoor toe, want ik verkondig u een
blijde boodschap die voor heel het volk bestemd is: er is onlangs iets van
naar buiten gekomen! Ja, echt, en niet van zomaar één van hun besloten
vergaderingen, nee, zelfs van twee! Van die van 8 oktober 2013 én van
die van 8 april 2014. En berg je maar, want je zult opspringen van louter
vreugde als ik je vertel wát. Echt geen kleinigheid! Het is iets wat onze
bisschoppen eindelijk, na enorme inspanningen – dat kan niet anders –
voor mekaar gekregen moeten hebben en waar we hen eeuwig dankbaar
voor zullen blijven! Eigenlijk is het gewoon te mooi is om waar te zijn.
Weet je, volgens mij is dit nou eindelijk het verlossende woord waar wij
als geloofsgemeenschap hier in den lande al zo ontzettend lang op hebben
zitten wachten, het verlossende woord dat ons als katholieke kerk vanaf nu
alle, maar dan ook álle kansen biedt een prominente rol mee te spelen in
het publieke debat.
Hoort, zegt het voort: de digitale nieuwsbrief van mijn bisdom bracht op 25
april 2014 de blijde boodschap dat op haar vergadering van 8 oktober 2013
de Nederlandse bisschoppenconferentie de Nederlandse stukjes tekst in
de eucharistische gebeden II, III en IV heeft goedgekeurd waarmee ook St.
Jozef in de tekst wordt ingevoegd en dat diezelfde bisschoppenconferentie
op haar vergadering van 8 april 2014 bepaald heeft dat de ingangsdatum
van deze tekstwijziging 1 mei 2014 zal zijn, precies dus op het feest van de
gedachtenis van St. Jozef, arbeider. Lieve lezers, ik zou geld geven om nu
uw blijde gezicht te zien…
Huub Schumacher

Geloven vandaag
Vaticanum II is hoopvol begonnen en heeft ook positieve
resultaten voortgebracht (zie bijv.
de indrukwekkende pastorale
constitutie Gaudium et Spes over
de Kerk in de wereld van deze
tijd), maar de op gang gebrachte
vernieuwing is blijven steken. Na
het concilie heeft een groot deel
van de kerkleiding gedaan alsof nu
de onveranderlijke waarheid, wat
anders geformuleerd, opnieuw voor
eeuwig is vastgesteld. In die geest
denkt en handelt ook nog steeds
het grootste deel van de kerkelijke
hiërarchie.
De concilieteksten laten soms ook
heel concreet zien hoe Vaticanum
II halverwege is blijven ‘hangen’,
zoals bv. in de volgende passage
uit het hoofdstuk over de leken in
‘Lumen gentium’ (hoofdstuk IV; De
leken, paragraaf 37):
“Naar de mate van de kennis, de
bevoegdheid en de bekwaamheid waarover zij (= de leken)
beschikken, zijn zij gemachtigd
en meermalen zelfs verplicht hun
mening uit te spreken in aangelegenheden die het welzijn van de
kerk aanbelangen.” Dan wordt dit
echter meteen weer ingekaderd:
“Dit dient, waar het mogelijk is,
te geschieden door instellingen
die daartoe door de Kerk worden
opgericht, en altijd met waarachtigheid, moed en voorzichtigheid, in
eerbied en liefde voor degenen
die krachtens hun heilig ambt in de
persoon van Christus optreden”.
Waar dan onmiddellijk op volgt:
“Zoals alle christengelovigen
behoren de leken al hetgeen
de gewijde herders, die immers
Christus vertegenwoordigen, als
leraren en bestuurders van de
kerk voorschrijven, met christelijke
gehoorzaamheid zonder aarzelen te
aanvaarden.”

De noodzaak van
bezinning op een nieuw
16
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godsbegrip
Het gevolg van dit alles is dat de
hedendaagse gelovige zich steeds
minder herkent in de theologie van de
officiële Kerk, die nog steeds uitgaat
van ‘God-in-den-hoge’. De kerkleiding,
ook in Nederland, denkt en handelt
derhalve ook: ‘van boven naar beneden’. Zij moet immers de ‘waarheid
van boven’ leren en bewaren. Dat is
dan niet zozeer een problematische
handelswijze omdat zij daarmee
handelt in strijd met de democratische
principes van de moderne tijd, maar
veeleer omdat zij het wezen van de
Kerk als Volk Gods, zoals verwoord
door Vaticanum II, niet aanvaardt.
Dit fundamentele verschil in beleving
van de Eeuwige moet wel leiden tot
wederzijds onbegrip en zelfs conflicten
tussen plaatselijke geloofsgemeen-

dergelijke theologie. In dit beeld van
de Kerk leeft immers Gods geest in
ieder mens en dienen de oprechte
overtuigingen van gelovigen als waarachtige uitingen van die Geest te
worden verstaan. Het is juist dan aan
de theologie als wetenschap om de
wijzen waarop God wordt beleefd, te
ordenen en betekenis te geven.

is verenigd, maakt binnen die ene
werkelijkheid het wezen van ieder
mens zichtbaar. Jezus is dan – in zijn
en ons diepste wezen! – gelijk aan alle
mensen. Het hoeft geen betoog dat
een dergelijke gelijkstelling cruciale
consequenties heeft, niet alleen voor
de betekenis van Jezus, maar ook voor
veel andere aspecten van ons geloof.

In de inleiding gaven we het al aan:
op zoek gaan naar een nieuw godsbegrip dat gebaseerd is op die ene
werkelijkheid waarin we leven, heeft
consequenties zowel voor ons geloof
en christen-zijn als voor de kerkorde.
Om die consequenties wat helderder
voor ogen te stellen, geven we van
ieder van de genoemde categorieën
een nadere concretisering.

– Christen-zijn
De mens die van nature het goddelijke
principe in zich meedraagt, hoeft en
kan zich niet richten op iets of iemand
buiten de werkelijkheid als hij zijn weg
naar ‘verlossing’, naar heelheid of de
volheid van het leven, wil vinden. Dan
is het leven gericht op zelfrealisatie, op
de realisatie van het ware zelf, het tot
eenheid brengen van het goddelijke
en menselijke dat hij in zich draagt.
De centrale christelijke levensopdracht
‘bemin je naaste als jezelf’ krijgt
daarmee een nieuwe betekenis. De
liefde en zorg voor de ander staat
dan niet los van jezelf, laat staan dat
die zorg concurreert met die voor de
ander. Liefde voor jezelf wordt dan
voorwaarde en uitgangspunt voor de
liefde voor de naaste. Maar liefde voor
jezelf, weten we wel wat dat betekent?
Het zou wel eens een levenslange
ontdekkingstocht kunnen zijn.

De beleving van ‘God’ is in onze samenleving
fundamenteel aan het veranderen en dat heeft
ingrijpende gevolgen. We staan dan ook op een
keerpunt in de christelijke traditie.
schappen en hiërarchie. De beleving
van ‘God-van-onderen’ vraagt om een
ander soort leiding. Zij vraagt niet om
richtlijnen van boven, maar om steun
van onderen, om inspiratie en bemoediging. Maar zij vraagt meer nog om
geëmancipeerde gelovigen, die zich
bewust zijn van wat hen bezielt, die
daaraan trouw willen zijn en de moed
hebben om hun oprechte drijfveren te
volgen.
Om recht te doen aan de breed
gedragen visie dat we leven in één,
ongedeelde werkelijkheid hebben we
een nieuwe theologie nodig, d.w.z.
bezinning op een nieuw godsbegrip
dat vertrekt vanuit de overtuiging dat
het goddelijke leeft in al het zijnde
en derhalve ook in ieder mens. De
door Vaticanum II gepropageerde
visie op de Kerk als ‘Volk Gods’ biedt
wonderlijk genoeg al ruimte voor een

– Geloof
Als we ervan uitgaan dat er maar één
werkelijkheid is, zullen we het dualisme
van ons traditionele geloof moeten
loslaten. Er is dan geen scheiding meer
tussen de goddelijke en menselijke
wereld: het goddelijke en menselijke
vallen samen, het mysterie van het
leven leeft ook in de mens.
De in de theologie ontwikkelde idee
van de Drie-eenheid wordt dan problematisch omdat de mens daarin niet
betrokken is. Er is een scheiding aangebracht tussen de wereld van God en
mens. Dat wordt anders zodra we de
idee van die scheiding loslaten. Jezus,
opgenomen in de Drie-eenheid, kunnen we dan gaan zien als prototype
van de mens, het ultieme voorbeeld
van waarachtig menselijk leven. Jezus,
die van oudsher is erkend als de mens
in wie het goddelijke en menselijke

– Kerkorde
De traditionele wijdingen van het
priester- en bisschopsambt en de daaraan ten grondslag liggende kerkorde
zijn theologisch gebaseerd op een
hogere, goddelijke orde. “Christus zelf
is de bron van het ambt in de Kerk”,
zegt de Katechismus. Maar als er geen
‘God-in-den-hoge’ is, gescheiden van
de mensheid, en Jezus het prototype
van de (ware) mens is in wie de Geest
leeft, dan wordt de roeping en wijding
van voorgangers en kerkleiders
voltrokken door de Geest in de
gemeenschap van gelovigen.
Deze nieuwe visie op de werkelijkheid
heeft heftige consequenties. We zullen
er dan ook de tijd voor moeten nemen
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om die met elkaar onder ogen te
zien en te doordenken. Is nu de vrees
terecht dat, bij deze andere visie op
God, het geloof wordt uitgehold en
dat er van de christelijke levensvisie
niets overblijft?
Dat is zeker niet het geval. Lenaers,
die deze visie theologisch heeft
uitgewerkt, geeft dat ook duidelijk
aan (Op verkenning in een nieuw land,
met name blz. 89-96). God wordt
niet afgeschaft, maar anders beleefd.
Weliswaar moeten theologische vraagstukken zoals bijv. die van de Triniteit,
Openbaring en leergezag, opnieuw
doordacht worden, maar het evangelie
van Jezus Christus blijft de leidraad
van het leven van de gelovige christen,
of God nu van boven of van onderen
wordt ervaren.
De opdracht van de christen in de
samenleving, ook de moderne,
blijft er een van het bevorderen van
gerechtigheid, vrede en naastenliefde.
Hij zal zich echter meer dan ooit ervan
bewust worden dat dit alles begint bij
hemzelf, bij het leren kennen van zijn
eigen wezen. Hij beoefent gerechtigheid, vrede en naastenliefde immers
niet als een ‘opdracht van boven’,
maar van binnenuit, als zelf verantwoordelijke en autonoom handelende
mens.

Een nieuw perspectief voor
geloofsgemeenschappen
Het hiervóór genoemde autonomieprincipe impliceert in de woorden van
Lenaers, dat de mens het mysterie van
God, de ‘Oerliefde’, in zichzelf meedraagt als zijn ‘diepste innerlijke wet’.
Die visie biedt een nieuwe uitdaging
voor de geloofsgemeenschappen.
Vanuit deze visie kunnen zij leerplaatsen worden waar dat goddelijke
mysterie in de mens ontdekt en tot
leven gebracht kan worden.
Wellicht maakt het persoonsgerichte
in de zoektocht van de moderne mens
zichtbaar dat er in onze tijd een besef
groeiende is dat een mens er allereerst
zelf toe doet: dat het verbeteren van
18
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de wereld begint bij jezelf! Immers,
als het ‘licht’ in de mens leeft, zoals
Jezus zegt, zal dat ontdekt en gevoed
moeten worden. Pas als een mens
weet wie hijzelf is, als hij gelooft in
zijn goddelijke bron, in het licht en de
liefde die zijn erfdeel zijn, kan hij die
leren belichamen en anderen waarachtig dienen.
In de christelijke traditie is de ontwikkeling van die goddelijke bron, het
geweten, bepaald niet gestimuleerd.
Maar ook als het geweten wordt
erkend als gezagsbron, is het verstaan
ervan nog geen klare zaak. Mensen
hebben anderen nodig om dit
verstaan uit te zuiveren. Alleen in de
confrontatie met de wereld om hen
heen kunnen mensen zich ontdoen van
allerlei storende factoren, van angsten
en kleinmenselijke egobewegingen.
Anderen kunnen een spiegel zijn en
mensen confronteren met hun blinde
vlekken. Dit inzicht leefde al in de
Oudheid, waar we het terugvinden
in het Latijnse woord voor geweten:
‘conscientia’, samen weten. Juist in
het bijeenleggen van onze verschillen
vinden we onze rijkdom en kunnen we
het mysterie van ‘de Waarheid’ het
dichtst benaderen.

Wat is dus nodig?
Willen (zelfstandige) geloofsgemeenschappen vitaal kunnen blijven en
toekomst hebben, dan zullen zij zich
moeten bezinnen op wat de inhoud is
van hun ‘samen geloven’. De nieuwe
geloofsvisie en het perspectief dat
hiervóór beschreven is, kan daarbij
als leidraad dienen. Zij zullen daarbij
gesteund moeten worden door
deskundige ‘leiders’. Leren, vieren en
dienen doe je niet zomaar uit de losse
pols. Dat vergt allereerst inspirerend
leiderschap, maar ook organisatie.
Kerkleiders hoeven niet te worden
afgeschaft, zij blijven nodig, niet als
mannen die van boven af regels stellen, maar als mannen én vrouwen die
luisterend en dienend het geloof van
de gemeenschap ondersteunen.

Het is dus ook nodig dat de huidige
kerkleiders zich proberen in te leven
in de godservaring van de moderne
mens. Dat vergt een fundamentele
theologische herbezinning en bovendien een radicale verandering van
mentaliteit en structuur van leiding
geven. Of dat mogelijk is binnen het
traditionele instituut, is een vraag.
Of dat noodzakelijk is, is een ‘zeker
weten’. Zonder inspirerende leiders
die de geest van de tijd verstaan, zal
de traditionele Kerk geen toekomst
hebben.
Het ligt in de rede om de aspecten
van ons christelijke geloof opnieuw
te bezien vanuit het bewustzijn dat er
slechts één werkelijkheid is. Lenaers’
uitvoerige theologische bijdrage daaraan biedt ons goede mogelijkheden
daarvoor. Aan het ondersteunen van
de geloofsgemeenschappen, die
zich willen ontwikkelen in de hier
geschetste zin, zou Mariënburg een
bijdrage kunnen leveren door het
verder (laten) ontwikkelen van dit
gedachtegoed en het organiseren
van geloofsgesprekken, leerhuizen,
congressen en dergelijke.

Deze gespreksnotitie heeft het
Mariënburgbestuur gelanceerd op de
jaarlijkse Algemene Vergadering, 12 april
2014. Het bestuur wil hierdoor komen tot
een toekomstscenario voor de vereniging.
Primair focust het daarbij op geloofsvorming
en geloofsverdieping. Van daaruit wil
men dan verbinding gaan zoeken naar
gelijkgezinden en samenwerkingspartners.
Bovenstaande tekst van deze notitie werd in
enkele opeenvolgende sessies voorbereid door
de Credocommissie en in definitieve vorm
uitgewerkt door commissielid Hans van der
Horst samen met bestuurssecretaris Tom van
den Beld.
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KETTERIJEN
ONDER DE
LEDEN
‘Kerkgangers zonder zekerheden’ was
de titel boven een artikel in Trouw (29
maart). Dat zijn de besten, dunkt me.
In Kesteren is een PKN-gemeente die
‘De Voorhof’ heet. De predikant, Jan Offringa,
had open en indringende geloofsgesprekken, echte
dialogen, met een dertiental van zijn gemeenteleden. En een
daarvan weer met hem. Dat leverde een boeiend boek op, dat
nu eens echt de gewone kerkleden aan het woord laat. (*) Het
idee trouwens dat je God zou willen vangen! Daarvoor moet de
Eeuwige eerst op een vangbare manier bestaan. En daar zijn we
juist niet zeker van…
Uit mijn vorige bijdrage in dit blad bleek al, dat ik van ketters
houd. Omdat zij ook een deel van die niet-vangbare waarheid in
zich hebben en omdat zij zekerheden ontlarven. We hebben allemaal de ervaring dat we, als we praten met ‘mede-gelovigen’,
dat ‘mede’ maar voor een deel waar blijkt. We ontliepen vroeger
die gesprekken een beetje, omdat we theoretisch werden geacht
de twaalf artikelen te onderschrijven. Amendementen daarop
waren niet aan de orde, zelfs niet in de kerken van de reformatie,
die nota bene waren ontstaan uit ketters gedachtegoed. In 2000
schreef de roomse kerk nog voor, dat we alle twaalf artikelen
moesten aanvaarden, wilden we tot de roomsen blijven behoren
(resolutie Dominus Jesus).
De praktijk is dus anders. Al lezen we uit het recent onderzoek
van het Sociaal Cultureel Planbureau dat veel jongere katholieken, voor zover nog actief als kerklid, er meer behoudende
opvattingen op na houden dan hun ouders, bijvoorbeeld geloof
in hemel en hel. Ik herken me zeer in die lidmaten van de De
Voorhof in Kesteren (al is het merendeel afkomstig uit variaties
op de gereformeerde gezindte), als zij worstelen met overgeërfde dogma’s en proberen nieuwe inhouden te zoeken. Zo moet
het ook zijn.
Dan lees je uitspraken als: “De leer van de erfzonde is een serieus bedrijfsongeval in de christelijke traditie.” Of: “De PKN kan
niet van bovenaf voorschrijven hoe het geloof beleefd moet worden” Of: “Ik kan niet geloven dat Jezus aan het kruis is gestorven
om de mensheid te redden van de zonden.” Of: “In de toekomst
verwacht ik geen wederkomst van Christus op de wolken.” Of:

”Dat Jezus God is in
de gedaante van een mens…. die
gedachte heb ik losgelaten.”
Dat is allemaal niet niks. Maar in de geloofsdiscussies die groepen Mariënburgers in 2011 hielden
hoorden we niet anders. Interessanter is echter wat
de betrokkenen vertellen over wat zij wél geloven,
hoe zij navolger willen zijn van Christus. Ook daarin
herken ik mij telkens weer, waardoor het boek
weldoende werkt.
Mariënburg wil in de komende maanden de
geloofsdiscussie uit 2011 opnieuw oppakken. In dit
nummer verschijnen al aanzetten over hoe we als
geloofsgemeenschappen zelf ons geloof kunnen
verwoorden, binnen de traditie van het christendom.(zie blz. 13 en 25 – Red.) Dat is waardevoller,
natuurlijk, dan alleen maar zeggen waar je niet
meer in gelooft. Bijvoorbeeld een ander godsbeeld
aanvaarden dan dat van een Almachtige, tronend
en gebiedend vanuit de hemel. Roger Lenaers
laat ons bijvoorbeeld zien dat een “god met en
onder ons” meer houvast biedt in onze tijd. Raak
je eenmaal bezig met het zoeken naar betere
verwoordingen van de traditie, dan blijkt dat veel
denkers daar al mee bezig zijn. En, godlof, dat
ook die gewone gemeenteleden in Kesteren zich
daarover kunnen uiten.

(*) Jan Offringa / Evert van Baren, red., “God is niet te
vangen”. Skandalon, 2014, 224 blz., € 16,50.
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VAN DOOD HOUT
NAAR EEN
LEVEND
EVANGELIE
OMER GIELLIET: Een priesterleven van punt
naar komma.

Verscholen achter de
zeedijk van Breskens ligt
de Barbarakerk van pastor
Omer Gielliet. Hoewel
Zeeuws-Vlaanderen een
moeilijk bereikbaar deel
van ons land is, kun je het
kleine kerkje zelf niet missen.
Priester-beeldhouwer Omer
heeft het omringd met beelden
van vaak meer dan twee meter
hoog. De kerkdeur is versierd
met een levensgrote menora,
waardoor sommige bezoekers
menen voor een synagoge
te staan. Het pad naar de
kerk staat vol met beelden
van bijbelse vrouwen en aan
de zijkant is er een prieel
met beelden van de twaalf
Apostelen, allemaal in oud,
donker gekleurd hout, als een
paalhoofd in de branding.
20
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Wie is Omer Gielliet? Een gebogen priester van 88 jaar, die
zelf uit oud hout gesneden lijkt te zijn, met warrig wit haar en
een opmerkelijk heldere oogopslag. Een man die, wars van
conventies, woont in een verlaten kleuterschool, omringd door
beelden, groot en klein, bijna allemaal van zijn hand. Een man
die het evangelie letterlijk neemt en vreemdelingen in zijn huis
heeft opgenomen. Ooit waren er meer Koerdische vluchtelingen,
nu zijn er nog drie. Ze zijn nadrukkelijk aanwezig. Hij geeft hun
onderdak, zij maken zijn maaltijden klaar. Hun kinderen zeggen
‘opa’ tegen hem en de vrouwen kussen Omer als was hij hun
vader. Rustig en minzaam staat hij bezoekers te woord en leidt ze
rond in zijn zeer bijzondere kerk.

Aangespoeld drijfhout
De knoestige houten beelden maakt Omer van gevonden stukken hout, aangespoeld drijfhout en eeuwenoude boomstammen,
die werden opgehaald door de zandzuigers, die de kanalen en
de Schelde uitdiepten. Met kettingzaag en beitel brengt de
beeldhouwer in de soms metershoge stukken hout en boomstammen vormen aan die al enigszins te zien zijn. Kortom, hij laat zich

Een tak in de put
Op een dag maakte hij een wandeling op de dijk. Omer heeft zo
zijn eigen manier van spreken. Hij zegt dat hij een afgescheurde
tak in de put zag. Je zou dat bijna letterlijk kunnen verstaan,
maar het is een metafoor. Wel een echte tak. Precies zoals hij
zichzelf zag: afgescheurd, nutteloos. Hij nam de tak mee,
zag er een kruisvorm in en met een mes bewerkte hij
het stuk hout. Zo begon het en tegelijk gebeurde
het volgende.

Hij kreeg contact met een oudere onderwijzeres.
Met haar bouwde hij een emotionele band op.
Het was in de tijd van psychiater Anna Terruwe,
die schreef over bevestiging, juist voor priesters.
Haar gedachte: ‘Jij mag zijn zoals je bent, om te
worden die je bent, maar nog niet kunt zijn. En je
mag het worden op jouw wijze en op jouw uur.’
Anna werd bekritiseerd door het Vaticaan, maar
voor Omer was het een bevrijding. Levend in een
vrouwonvriendelijke kerk en in een celibatair bestaan vond hij nu zijn bevestiging. Hij kwam uit wat
hij zijn cocon noemt en was vrij en als herboren.
Hij voelde zich opengebroken en beleefde met de
onderwijzeres een terughoudende liefde, die een
huwelijk overbodig maakte.
Zijn angst om door een dood punt te gaan en zó
een komma te worden overwon hij en hij ging
voortaan zijn eigen weg. Hij betreurt het dat zijn
collega-priesters nog steeds in het angstige gareel
van gezag en ambt opgesloten zitten. Het zijn
lege omhulsels. Ze hebben niets te zeggen. Hij
pleit voor de gehuwde priester, omdat daar de
zo nodige bevestiging kan komen waar een mens
recht op heeft.
Gaandeweg is het duidelijk dat Omer een vrije vogel is in het klerikale veld. Een man met wie je kunt
praten en die het leven begrijpt. Dat wordt
zichtbaar in zijn beeldhouwwerk. De
kerk waar hij jaren pastoor was
en die hij nu als emeritus
bedient is vol van zijn

Interrieur van de Barbarakerk.

leiden door de structuren van het hout. Nooit realistisch, maar
vaak in een wat naïeve stijl. Een stenen beeld van de dochter van
een bevriende dominee maakte hij wel realistisch.
Oecumene is ook een sterke kant van de pastor. In en om de
kerk is een indrukwekkende reeks beelden te zien, die uit het
Oude Testament lijken te komen, zoals Esther en koning David
met harp. Andere beelden zijn van de evangelieverhalen met
bijvoorbeeld het dochtertje van Jaïrus, Sara en Rispah. Daarnaast
zijn er beelden van bekende mensen uit deze tijd, Mandela,
Martin Luther King, Gandhi, moeder Teresa, Johannes XXIII,
bisschop Ernst en paus Franciscus. Zijn beelden zijn bekend in de
verre omtrek en staan zelfs in andere continenten. Hij maakte ze
op zijn vele reizen.
Hoe is Omer ertoe gekomen om naast zijn pastoraat beelden te
maken? Zijn verhaal over het begin is pijnlijk en zeer menselijk.
Priester gewijd als jongeman en vast in het kerkelijk omhulsel,
zoals hij zelf zegt, kwam hij vroeg in zijn leven in een diepe crisis.
Het leven en zijn priesterlijk bestaan zag hij niet meer zitten.
Preken kon hij niet meer. Hij verbleef tijdens die depressie maanden bij zijn moeder. Ontredderd.
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beelden. Zo vol en met zoveel verhalen dat
jarenlang bussen met toeristen naar de Barbarakerk
kwamen om er een rondleiding te krijgen.

Een opgebaggerde boomstam
Sinds hij uit zijn cocon gekropen was durfde hij
weer te preken en wel op een nieuwe manier. Geen
angst, geen beklemming, maar vrijuit als milieuactivist en als socialist bijna. Hij vertelt over een preek
waar hij de mensen uitnodigt om naar buiten naar
een boom te kijken. Wat zie je daar? Een kerkganger gaat naar buiten en roept dat hij een nest ziet.
Wat zit erin? Eieren? Opnieuw onderzoek en hij
vindt een briefje van tien.
Dan horen de verbaasde gelovigen dat Omer zegt
dat zo in iedere mens ook schatten verborgen zijn.
Loop ze niet voorbij. Een andere keer drukt hij
de mensen op het hart om het milieu te sparen.
Boeren putten het land teveel uit. Dit viel bij de
boeren niet in goede aarde. Ze verweten hem op
hun kosten te leven, waarop Omer besloot geen
salaris meer te vragen. Vanaf dat moment leefde hij
van gekregen maaltijden en de opbrengst van zijn
beelden.
Zijn eerste beeld in de kerk werd een ander
‘kruisbeeld’. Een uit het kanaal in Terneuzen opgebaggerde boomstam van ruim tienduizend jaar oud
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had al de vorm van een kruis. Het gevaarte van ruim drie meter
hoog had ook de vorm van een vrouwenfiguur in zich. Hij bewerkte het hout en nu is Jezus de wereld omarmend zelf omarmd
door Maria van Magdala als de eerste getuige van de Verrezene.
Dat is precies wat Omer bedoelt. Liefde en warmte.
Ook de instellingswoorden in de eucharistieviering vindt hij niet
passend. Hij maakte een mildere tekst: “zo wil ik wel met jullie
delen”. Er werden boze brieven naar het bisdom geschreven,
maar bisschop Ernst hield de wat ongewone pastoor de hand
boven het hoofd.

Een komma met een staart
Rond zijn kerkje en zijn verlaten kleuterschool is van alles te zien.
Tenslotte ligt er een wonderlijk gevormde boomstronk die Omer
heeft bewerkt om straks op zijn graf te staan. Een grote komma
is centraal op de stronk te zien. Een komma met een staart als
een foetus die nieuw leven beloofd. De vroegere huishoudster
van de Haarlemse bisschop vertelde hem dat haar leven om Punt
draaide. Omer zegt: “Het leven is geen punt, het leven is een
komma. Het gaat steeds verder. Verschrikkelijk mooi.”
De oude, wijze priester kijkt over de Zeeuws-Vlaamse dijken
hoopvol naar de horizon van de toekomst. Een boeiende
ontmoeting.

Zie ook op de achterzijde van dit nummer de mini-tentoonstelling van werken
van Omer Gielliet, gefotografeerd door redacteur Leo Le Large.

TE K ST | A d K r i j n e n

Maatschappijkritiek

als wenkend
perspectief
De beroemde joodse theoloog Pinchas Lapide schreef in 1983
het boek De Bergrede - Utopie of Program? De Nederlandse
vertaling werd het jaar daarop reeds uitgebracht. Blijkbaar
vonden uitgever en publiek dat hier een actuele vraag
werd aangesneden. De verbinding van utopie
en programma is intrigerend: in
hoeverre is het verkondigen
van hooggestemde idealen
in de werkelijkheid van het
concrete bestaan relevant
als plan van aanpak?
Wanneer dit niet het geval
zou zijn, zou het maar een
vrijblijvende zaak betreffen!

De auteur tijdens de signeersessie na de
boekpresentatie.		
foto Lambert van Gelder

Over dezelfde centrale vraag, maar veel breder dan de Bergrede,
heeft de emeritus-hoogleraar sociologie dr. Leo Laeyendecker
– gewaardeerd lid van onze Mariënburgvereniging en in het landschap van de kerkvernieuwing in Nederland al vele jaren present
en actief – een uitvoerige studie geschreven: Kritische stemmen;
Maatschappijkritiek van Oudheid tot heden. Vertrekkend bij een
Mesopotamische tekst van 1500 voor Christus, die een beginmythe
van een wereld vol harmonie en rechtvaardigheid bevat, gaat hij
na in hoeverre in de geschiedenis van onze westerse beschaving
verhalen over ideale werelden gelezen kunnen worden als maatschappijkritiek en program.
Daarbij onderscheidt hij drie perioden met telkens eigen karakteristieke vormen van maatschappijkritiek. Want dat is voor hem als
socioloog de bepalende invalshoek. Wat zeggen deze teksten over
de samenlevingen van hun tijd? Vanuit welke referentiepatronen
analyseren zij? Moeten ze ook gelezen worden als aansporingen tot
concreet handelen? Ook voor ons interessante vragen, omdat ook
wij dromen van en verlangen naar een betere, concrete kerk.

van aangedaan kwaad en onrecht. Soms is sprake
van een periode van een duizendjarig rijk dat eerst
nog voorafgaat aan de definitieve voltooiing van de
geschiedenis. Alles wordt gedacht in kosmische dimensies. De mens heeft er geen handelende functie
in. God is de heer van de geschiedenis. Die verloopt
lineair, van kwaad naar beter naar voltooiing.
Deze periode loopt tot de tijd dat het vanzelfsprekende hemelse baldakijn over onze wereld de eerste
scheuren begint te vertonen, begin Renaissance.
De gewelddadige beëindiging in juni 1535 van het
‘Nieuwe Jeruzalem’ in Münster markeert dit einde.
Binnen dit geheel worden ook de apocalyptische
teksten uit het boek Daniël, uit de synoptische
evangeliën en Paulus en die uit het boek Openbaring
besproken. Ook veel hervormingsbewegingen in
onze westerse kerk die hun inspiratie vonden in het
apocalyptisch gedachtegoed, worden behandeld.

Zondige tekorten

Scheuren in baldakijn

De eerste periode gaat over apocalyptische teksten: beschrijvingen
over grote zondige tekorten in de samenleving, gekoppeld aan
aankondiging van een spoedig oordeel Gods daarover en herstel

De tweede periode betreft het genre van utopieën
en dystopieën (zeg maar: negatieve utopieën). Het
begin wordt gemarkeerd door het boek Utopia van
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Thomas More, verschenen in 1516. Hier gingen
reeds in Oudheid en Middeleeuwen utopische
teksten aan vooraf. Niet meer een groots oordeel
Gods en herstel van begaan onrecht, maar een
uitgewerkte schets van een nieuwe samenleving.
De scheuren in het baldakijn betroffen de mate
waarin de mens zelf actief zou kunnen handelen bij
de realisatie van die samenleving. Dat gebeurde
ook feitelijk, zij het nog wel in groepsverband:
stedelijke burgerij, gilde, klooster, hervormingsbeweging enzovoort.
Tot diep in de 19e eeuw worden deze
fantasie-schetsen geproduceerd. Vaak worden zij
verbonden met de in die eeuwen ontdekte nieuwe
werelden (Noord- en Zuid-Amerika, Australië)
en de levenswijzen van tot dan toe onbekende
volkeren. Dat gaf de denkbeeldige landen van
de utopieën een glans van waarschijnlijkheid of
toch minstens niet-onmogelijkheid. Bijna altijd
waren het positief ingekleurde schetsen van
nieuwe samenlevingsvormen. Die waren dan
gesitueerd in ‘Goedland’ (in het Grieks ‘eu topos’)
of ‘Nergensland’ (Gr. ‘ou topos’). Soms ook werd
zo’n schets heel somber ingekleurd: de kritiek op
de bestaande samenleving werd dan zo negatief
doorgetrokken dat het geheel op een ondergang
zou uitlopen.
Door de sterke vooruitgang van de natuurwetenschappen en de techniek (nieuwe uitvindingen) met
de daaraan verbonden nieuwe wetenschappelijke
benadering van de maatschappij ontstaat een
geheel nieuwe situatie. Het agrarische kader plaats
maakt voor sterk verstedelijkte woon- en leefvormen. Hier begint de derde periode. Dat is dan eind
18e / begin 19e eeuw.

Maatschappijkritiek
De derde periode is die van de wetenschappelijke
maatschappijkritiek. Het op een wetenschappelijk geldige manier waarnemen, analyseren en
verklaren van bestaande samenlevingsvormen en
maatschappelijk handelen gebeurt gaandeweg
steeds meer in eigenstandige sociale wetenschappen. In deze periode leven wij. Laeyendecker gaat
uitvoerig in op deze periode, waardoor dit deel
tevens een boeiende geschiedenis van de sociale
wetenschappen is geworden.
Klassieke sociologen en economen van grote
naam komen voorbij. Grote richtingen en scholen
zoals structuralisten en functionalisten, Frankfurter
Schule en postmoderne Franse gedragswetenschappers krijgen hun plaats. Ook het groeiend
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belang van het WET-complex (Wetenschap, Economie, Techniek)
wordt uitvoerig belicht. In de traditie van Max Weber beijvert de
schrijver zich om bij de beschrijving, analyse en evaluatie van de
diverse medailles onbevooroordeeld beide kanten te laten zien
en deze kanten bij het trekken van conclusies nauwkeurig mee
te wegen. Wat daarbij opvalt, is de opkomst van het individu als
actor van – thans geheel seculier begrepen – sociale verandering,
maar tevens de (zeer) bescheiden handelingsruimte die vele
geleerden aan dit individu toekennen.
Alle ‘kritische stemmen’ worden gehoord als verzuchtingen
over de tekorten in de bestaande samenlevingsvormen van hun
dagen. De schetsen, fantasieën en wetenschappelijke analyses
zijn geen vrijblijvende probeersels, maar gaan ergens over.
Daar ligt ook voor ons het aanknopingspunt. Want kerkvernieuwing onttrekt zich niet aan de algemene wetten die voor alle
sociale veranderingen gelden. Dat zijn de wetten van macht en
tegenmacht, van authentieke legitimaties en ideologische producties, van veranderingssnelheid in systemen en subsystemen,
van zand of olie in de machine.

Langzame processen
Wanneer uit deze studie iets duidelijk blijkt, dan is het wel dat
we altijd spreken over (zeer) langzaam verlopende processen.
Als voorbeeld: de huidige paus zal alleen dan geen eendagsvlieg
zijn, wanneer hij nog minstens tien jaar in goede gezondheid aan
het roer kan blijven staan. Van de 5000 bisschopszetels krijgen
er jaarlijks ca. 500 een nieuwe positiebekleder, van de 120 kiesgerechtigde kardinalen worden er iedere twee jaar ca. 20 door
nieuwe van ten hoogste 65 à 70 jaar oud vervangen. Dat kunnen
niet alle personen van dezelfde snit zijn. Dan duurt het minstens
zeven tot tien jaar voordat een nieuwe beleidskeuze voldoende
geïmplementeerd is in de geledingen die er toe doen.
Wat ook uit deze studie duidelijk wordt, is de grote kracht van
de eruditie van de schrijver. De grote hoeveelheid relevante data
die hij bijeenbrengt uit de domeinen van sociale wetenschappen,
theologie, filosofie, geschiedenis, natuurwetenschappen verraden
een gedurende vele jaren gescherpt waarnemingsvermogen.
Natuurlijk is het mogelijk met een goede webbrowser vele, zo
niet alle feiten van het internet te halen. Maar om te beslissen
wat je voor welk onderdeel moet gaan zoeken, is veel meer
nodig. De schrijver beheerst deze kunst. Een kloeke prestatie.
Daarom hoort dit werk als veelzijdig
naslagwerk zeker thuis in de wetenschappelijke en andere grote bibliotheken.

L. Laeyendecker: Kritische stemmen. –
Maatschappijkritiek van Oudheid tot heden. (Budel,
Damon, 2013), 820 blz, € 54,90.
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OP ZOEK NAAR EEN
HEDENDAAGS BEELD
VAN GOD
“Geloven, hoe doe je dat?” Een groep mensen had juist een
intensieve avond over wat zij geloven, afgesloten, toen hun die
vraag werd gesteld. De gespreksleider zei: “Bij elkaar komen,
een verhaal in het midden leggen en de ziel laten spreken. Zo
eenvoudig is dat”. Maar toen de ander vroeg hoe hun avond
was, werd het stil… Totdat iemand met een glinstering in zijn
ogen zei: “Dit moet je meemaken!”
Spreken over je geloof raakt aan het mysterie van het leven. We
hebben dat mysterie ‘God’ genoemd. We hebben het een persoonlijk karakter gegeven en er allerlei menselijke eigenschappen
aan toegekend. Het is de Grote Ander geworden, een God die
in zijn eigen wereld leeft. We hebben vergeten dat de mens naar
Gods beeld geschapen is: dat de mens deelt in het mysterie van
God. Dat is een weten dat al sinds heel oude tijden leeft in de
mensheid. Het is evenwel geen hoofdzaak, het is een hartzaak,
een zaak van je hart. Dat maakt je sprakeloos. Je kunt het mysterie niet beredeneren, niet vatten in woorden, je kunt het alleen
beleven.

Mystieke ervaringen
Beleven van het mysterie is mystiek. Mystieke ervaringen zijn
van alle tijden. Ze zijn niet voorbehouden aan mystici, mensen
die hun leven op een uitzonderlijke manier hebben gewijd aan
hun omgang met ‘God’. Ieder mens heeft mystieke ervaringen,
ontmoetingen met ‘God’, weinigen echter zijn geneigd die als
zodanig te duiden. Er lijkt wel een taboe op te zitten.
De vierde-eeuwse bisschop Sint Augustinus erkende Gods aanwezigheid uit de grond van zijn hart: “Laat heb ik je liefgehad…
Je was binnen en ik was buiten… Je was bij mij, maar ik niet bij
jou”. Ook in latere eeuwen hebben talrijke mystici die nabijheid
van het goddelijke mysterie beleefd en uitgedragen. Eckhart is
daarmee wel het verst gegaan door te stellen dat de mens een
persoonlijke relatie met ‘God’ kan aangaan, ook zonder dat de
Kerk daarin bemiddelt: ieder mens kan als Christus zijn, één in
wezen met de Vader. In zijn mystiek draagt Eckhart onverbloemd

de (wezens)eenheid van ‘God’ en mens uit.
Ook in de moderne tijd hebben mensen steeds
opnieuw getuigd van Gods nabijheid. “Overal kom
ik U tegen” was de lijfspreuk van Titus Brandsma.
“Ik weet niet wie of wat de vraag stelde”, schrijft
Dag Hammarskjöld, “maar eens zei ik ‘ja’ tegen
iemand of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven, in
onderwerping, een doel heeft”. Tot in onze huidige
tijd toe blijven mensen getuigen van mystieke ervaringen. Maar wat doen we ermee, wat betekenen
ze voor ons?

Eenheidsbewustzijn
In onze tijd groeit opnieuw het besef dat er een
nauwe relatie is tussen (de wereld van) ‘God’ en
mens. Dit vloeit voort uit de overtuiging dat er
maar één werkelijkheid is: er zijn geen aparte
werelden voor ‘God’ en mens (zie ook het artikel
‘Geloven vandaag’ blz. 13-17 – Red.). De menselijke wereld is volstrekt verweven met het goddelijke
mysterie, zoals ook Jezus al aangaf: “Het koninkrijk
van God is binnenin u”. Met dit groeiende eenheidsbewustzijn dient zich in onze tijd een inzicht
aan, dat al ver vóór het christendom leefde. Het
sluit ook nauw aan bij de mystieke traditie door de
eeuwen heen, die in het christendom helaas nooit
meer dan een onderstroom is geweest.
Dit eenheidsbewustzijn heeft evenwel een
onoplosbaar spanningsveld gecreëerd tussen het
traditionele godsbeeld en de moderniteit, zo signaleert de bij velen bekende Vlaamse jezuïet Roger
Lenaers daarom terecht. Dat spanningsveld kan
de vraag oproepen of de christelijke traditie nog
toekomst heeft. Lenaers is ervan overtuigd dat dit
zeker wel het geval is, maar dat het spanningsveld
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ons ertoe verplicht het traditionele godsbeeld
te herzien vanuit het idee dat er maar één
werkelijkheid is. Meer dan anderen heeft Lenaers
de consequenties daarvan voor onze christelijke
traditie doordacht.

Een nieuw God-mensbeeld
Wie leeft in het bewustzijn dat alles één is, beleeft
‘God’ als het mysterie dat heel onze kosmische
werkelijkheid doortrekt en zich daarin manifesteert.
‘God’ is het wezen van al wat is. Lenaers beschrijft
‘God’ als het ‘innerlijke mysterie van de kosmos’,
maar ook als ‘Oerliefde’. Zo komt ‘God’ in beeld
als de liefdes- of levenskracht, de dragende grond
van het leven. In dat mysterie is ook ons menselijke
bestaan opgenomen. Niet alleen de goddelijke
oorsprong van de mens komt daarmee op een
nieuwe manier in beeld, maar ook zijn wezen.
In deze visie op de werkelijkheid wil dat goddelijke
mysterie zich ook – en bij uitstek – manifesteren
in de mens. Lenaers spreekt dan ook over het
incarneren van ‘God’ in iedere mens. Hij kan
Jezus niet meer apart zetten van de rest van de
mensheid. Uitgaande van die ene werkelijkheid
beschrijft hij Gods menswording als een proces dat
zich in iedere mens wil realiseren. ‘God’ is immers
Liefde. Het is de Liefde die zich in de mens Jezus
in al zijn volheid heeft geopenbaard. Daarmee is
Jezus het prototype van de ware mens, het ultieme
voorbeeld van waarachtig menselijk leven.
Lenaers ziet de bevrijdende kracht van Jezus niet
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in zijn godgelijkheid, maar in zijn woorden en daden, in het
nieuwe bewustzijn dat hij daarmee in de wereld heeft gebracht.
Want Jezus heeft niet alleen op een unieke manier de Liefde,
het mysterie van ‘God’, tot uitdrukking gebracht, maar ook laten
zien wat uiteindelijk de weg is die iedere mens kan gaan. Iedere
mens draagt de ware liefde, dat goddelijke mysterie, in zich mee.
Lenaers noemt dat de ‘diepste innerlijke wet van de mens’. En zo
is iedere mens, net als Jezus, geroepen om met zijn liefde ‘God’
een gezicht te geven in deze wereld.
Deze voorstelling van de mens wringt met de nadruk die zo
eenzijdig gelegd is op onze zondigheid, de schaduwzijde van
de mens. Alsof dat ons wezen is. Het besef dat de goddelijke en
menselijke wereld met elkaar verweven zijn, vraagt juist aandacht
voor de lichtzijde van ons mens-zijn. Jezus zei het al: “Gij zijt het
licht der wereld”. Wij komen voort uit de Bron van het Leven, we
maken er deel van uit: ons wezen is licht en liefde.

Leven vanuit ons licht
Een groot mens als Mandela heeft het begrepen. “We zijn
geboren om de pracht van God te manifesteren die in ons is”,
zei hij destijds bij zijn inauguratie. En ook: “Het is ons licht, niet
onze schaduw, die ons beangstigt”. Mandela heeft begrepen dat
we het geloof in ons innerlijke licht hard nodig hebben om onze
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angst te overwinnen en te groeien naar heelheid. Alleen zo
vinden we de weg naar onze bestemming (= oorsprong).
Als we de eenheid van al wat is, erkennen, worden we
aangespoord ons leven te helen, de tegendelen te verenigen:
binnen- en buitenkant, ziel en ego, licht en schaduw. We
ontkennen dan niet onze schaduwzijde, onze aardse gebrokenheid, maar hebben ook oog voor het licht in ons. Dat
goddelijke licht wil geleefd worden, ‘tot aanschijn komen’.
We hebben echter angst voor dat licht, zo onderkende
Mandela. Het is ons te groot. We ontkennen het licht liever
dan dat we er verantwoordelijkheid voor nemen. Toch heeft
Jezus ons al nadrukkelijk daartoe opgeroepen: “Men steekt
toch niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten…
Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die
in de hemel is”.

De beweging naar binnen
Jezus’ oproep om ons licht te laten stralen, staat volledig in
lijn met zijn opdracht om op zoek te gaan naar het ‘Koninkrijk
van God’, dat in ons leeft. Op vele manieren heeft Jezus het
ons al gezegd: ‘God’ leeft in ons, ‘God’, Jezus en de mensen
vormen een eenheid. Maar hoelang willen we onszelf nog
klein en onmachtig houden en afhankelijk maken van een god
buiten ons? Hoelang willen we ons nog vastprikken op onze
tekortkomingen? Wanneer zullen wij onze angst overwinnen
en verantwoordelijkheid nemen voor het goddelijke licht in
ons, zodat het de wereld kan verlichten?
Om onze ‘naaste’ en de wereld waarachtig te dienen, moeten
we op zoek naar het licht, de bron van liefde, in onszelf. De
beweging naar binnen is een voorwaarde om een licht voor
anderen te kunnen zijn. Als we dát tot ons door laten dringen,
komt onze fundamentele opdracht ‘bemin je naaste als jezelf’
in een ander licht te staan. Er is dan geen tegenstelling meer.
Liefde voor jezelf is dan geen beweging meer van het ego en
zijn eigenbelangen, maar een beweging die gevoed wordt
door het besef dat er in wezen geen scheiding is tussen jou
en de ander, dat we verbonden zijn in één, ons overstijgende
werkelijkheid.
Ik besef maar al te goed dat dit slechts woorden zijn. Zolang
het woorden blijven, komen ze niet verder dan je hoofd. Je
moet ze meemaken, beleven, delen met anderen.
Hoe groter de mens zal zijn,
hoe meer de mensheid één zal zijn,
des te schoner zal ook de schepping zijn,
des te volmaakter de aanbidding en
des te meer zal Christus voor mystieke uitbreidingen
een lichaam vinden dat waardig is te verrijzen.
(Teilhard de Chardin)

Bezig
Vanaf de eerste embryonale hartenklop is elk
wezen hoe dan ook bezig. Eerst nog onbewust
sluimerend, soms in winterslaap of in nachtrust.
Daarnaast blijft voor de mens nog zestien uur
per etmaal over waarin hij wakker bezig is en
al die uren vol maken. Een groot deel daarvan
besteedt hij aan lichaamsverzorging en het zich
toe-eigenen van zijn kostje. In onze complexe samenleving gebeurt dit door geld te verdienen in
een baan in de dienstverlening of in een productieproces. Daarnaast blijven nog enkele uren over
voor vrijetijdsbesteding.
Doorgaans volgen deze drie soorten van bezigheden in een evenwichtig patroon elkaar op en is
ons bioritme daarop ingesteld. Zo is men na vijf
dagen werken toe aan een vrij weekend en na enkele maanden aan een forse vakantie. Binnen de
jaarcyclus zijn er voor verschillende groeperingen
op het gebied van ontspanning heel wat paradijselijke vermakelijkheden zoals de popconcerten,
carnaval, sportevenementen en bezoeken aan cultuurtempels en bezinningsplekken van religieuze
aard. Veel hiervan is routinematig opgenomen
in de vastgestelde bezigheden die ons lichaam en
onze geest harmonisch aan de gang houden.
Soms lukt dat minder goed. Zo zijn de voetbalfanaten even van slag wanneer de competitie is afgelopen. Door het zomerreces is hun bezigheidsritueel doorbroken en halen ze soms vervelende
streken uit. Jammer, maar eigenlijk slechts een
luxe-akkefietje.
Ernstiger wordt het wanneer wel de tijd van
nachtrust en vrije tijd overeind blijft, maar de
kostverdienende bezigheid wegvalt. Door werkloosheid raakt het levenspatroon in de war.
Elke moderne samenleving worstelt met dit monster. Niet alleen verveling en armoede slaan dan
toe, maar ook het gevoel van overbodigheid en
zinloosheid komen dan om de hoek kijken. Hoe
dit monster bedwingen? Door meer banen te
scheppen in de productie van overbodige spullen
en gevaarlijke rommel die ons leefmilieu adembenemend verstikken? Deze uitwas wordt het duidelijkst op het gebied van de wapenproductie. Zij
levert veel banen op en een groeiend afzetgebied
waarmee wereldwijd mensen elkaar op de gruwelijkste wijze afmaken. Een waanzinnige drijfveer,
een stompzinnige bezigheid, een duivels dilemma. Wie houdt zich nog serieus bezig om deze
vicieuze cirkel te doorbreken?
Leon Goertz
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AANGESPOELD DRIJFHOUT

Een mini-expositie van
werken van de ZeeuwsVlaamse
priester-kunstenaar
Omer Gielliet, die bijbelse personen en taferelen
houwt uit aangespoeld
wrakhout uit zee.
Over hem meer op de
bladzijden 20-22.
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