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Er spreekt onbedoeld veel ongemak uit deze editie van Katholiek 
Nieuwsblad. Columnist Albert van der Woerd beschrijft op pagina 
15 treffend het ongemakkelijke gevoel dat we allemaal kennen als 
een dakloze om hulp vraagt: geef je, dan voel je je soms gebruikt – 
geef je niet, dan knaagt het geweten ook. En even ongemakkelijk is 
de wetenschap dat we maar al te snel wennen aan daklozen in ons 
straatbeeld – dat het al te vaak niet meer knaagt, mag best knagen, 
zeker nu een gebrek aan opvangplaatsen voor vluchtelingen en dak-
lozen in ons land het nieuws haalt.
Even ongemakkelijk is de discussie rond de stijgende kosten voor 
elementaire levensbehoeften als voedsel en energie die momenteel 
woedt. Bisschop Gerard de Korte gaat er op pagina 7 op in, en wijst er 
en passant terecht op hoe een stijgend onbehagen in de samenleving 
bijdraagt aan een groeiend populisme. Dat wijst weliswaar op het 
probleem, maar weigert deel te zijn van de oplossing, die maatschap-
pelijke partijen nou eenmaal samen in een vaak moeizaam proces 
moeten zien te vinden. 
En dan is er de dialoog tussen de Kerk en (al dan niet katholieke) 
homoseksuelen. Die verwordt van een oprecht gesprek tussen 
individuele mensen al te vaak tot een abstracte ideeënstrijd of een 
openlijke culture war. Daar draagt ons maatschappelijk klimaat zeker 
aan bij, door één kant van het gesprek eenzijdig te pushen. Dan kan 
het soms inderdaad verstandiger zijn om op macroschaal te zwijgen, 
zoals bisschop Jan Hendriks schreef naar aanleiding van de recente 
Pride-week, juist ook om dat individuele gesprek niet op voorhand al 
te schaden. Dat wordt immers toch al niet eenvoudig, want natuur-
lijk is een deel van de katholieke leer voor de homogemeenschap 
moeilijk te verstouwen. Het mag tekenend voor het ongemak heten 
dat een Nederlandse uitgever dat gesprek nu verder probeert te 
brengen met een vertaling van een ruim 20 jaar oude tekst van een 
niet onomstreden priester (meer daarover op pagina 14).
Geen van al deze gesprekken is op voorhand gemakkelijk, zoveel is 
duidelijk – en zo zijn er ongetwijfeld nog meer onderwerpen waar dat 
geldt (zei er iemand ‘synodaal proces’?). Afzondering van de wereld 
en spuien van het eigen gelijk vanuit een overzichtelijk en veilig ‘fort’ 
lijken dan al snel aantrekkelijk. Of beter gezegd, verleidelijk. Maar 
verleidingen zijn er om te weerstaan. Paus Franciscus hamert niet 
voor niets al sinds zijn aantreden op een Kerk die naar buiten treedt, 
mensen opzoekt waar ze zijn en met hen op weg gaat.
Dat heeft niets te maken met een gemak-
zuchtige aanpassing aan de wereld – dat 
de zoektocht er een naar Christus 
is, daar maakte ook deze paus nog 
nooit een geheim van. Dat het 
ongemakkelijk kan worden, weet 
hij ook, maar ongemak is er om uit 
te houden en desondanks je taak 
bij te vervullen. Een Kerk die, met 
Franciscus’ woorden, “de globali-
sering van de onverschilligheid” 
wil doorbreken en haar bood-
schap wil verspreiden, heeft 
geen keus. Zoals zijn mede-
jezuïet Nikolaas Sintobin op 
pagina 5 opmerkt: “Nee, dat 
is niet gemakkelijk, maar 
so what? De veiligheid van 
ons-kent-ons brengt ons 
nergens.”

Reageren? 
Mail naar opinie@kn.nl.

PETER DOORAKKERS, EINDREDACTEUR

commentaarvan kn.nl

We moeten praten
Mgr. Hendriks: ‘Het 
heeft aan vorming 
gelovigen ontbroken’
De Nederlandse Kerk heeft niet vol-
doende geïnvesteerd in de vorming van 
gelovigen, concludeert bisschop Jan 
Hendriks van Haarlem-Amsterdam uit 
de synodale luisterfase in zijn bisdom. 
Volgens hem moet de synodale Kerk 
van de toekomst juist hierop inzetten. 
Hendriks zegt dit in een interview op 
katholiekleven.nl, het platform van de 
Nederlandse kerkprovincie. In een serie 
komen alle Nederlandse bisschoppen 
aan het woord over synodaliteit. 
Zie kn.nl/kerk-in-nederland.

Paus ontmoet 
transgenders
In de marge van zijn wekelijkse audiëntie 
in het Vaticaan sprak paus Franciscus 
vorige week met een aantal transgender-
personen die onderdak hebben gekregen 
in een kerk in Rome. Waar het gesprek 
precies over ging, is niet bekend. Tijdens 
de coronacrisis opende de gemeenschap 
van de Heilige Onbevlekte Maagd in 
de Romeinse buitenwijk Torvaianica 
haar deuren voor transgenderpersonen. 
“Niemand mag onrecht ondervinden of 
weggeworpen worden, iedereen heeft 
de waardigheid een kind van God te 
zijn”, zei zuster Genevieve Jeanningros 
tegen de Vaticaanse krant L’Osservatore 
Romano. Zie kn.nl/vaticaan.

Bisschop hielp Bisschop 
beschermde van misbruik 
beschuldigde priesters
Nieuw onderzoek heeft uitgewezen 
dat de Duitse bisschop Emil Stehle 
priesters beschermde die van misbruik 
beschuldigd waren. Daarnaast is hijzelf 
in zestien gevallen beschuldigd van sek-
sueel misbruik. De inmiddels overleden 
Stehle (1926-2017) hielp als directeur 
van Adveniat, de hulporganisatie van 
de Duitse Kerk voor Latijns-Ame-
rika, priesters bij het ontwijken van 
de autoriteiten door hun vlucht naar 
Latijns-Amerikaanse landen te verge-
makkelijken. Zie kn.nl/duitsland. 

‘Maria kondigt radicale 
verandering aan’
Niet “macht, succes en geld zullen triom-
feren, maar dienstbaarheid, nederigheid 
en liefde”. Dat zei paus Franciscus maan-
dag, op het hoogfeest van Maria Tenhe-
melopneming, bij het angelusgebed op 
het Sint-Pietersplein tegen de pelgrims 
daar. Hij reflecteerde op het Magnificat, 
de lofzang van Maria die in het Evangelie 
van die dag klonk. Het Magnificat “is een 
geschenk voor ons allen” en “kondigt een 
radicale verandering aan, een omverwer-
ping van waarden”, aldus Franciscus. Zie 
kn.nl/vaticaan.

Vleermuis legt restau-
ratie kerkdak stil
De restauratie van het dak van de 
Cosmas- en Damianuskerk in Groes-
beek moet worden stilgelegd omdat er 
een grootoorvleermuis in het gebouw 
aangetroffen is. Het beschermde diertje 
vertraagt de werkzaamheden zeker een 
half jaar, wat mogelijk een ton aan extra 
kosten betekent. Zie kn.nl/lokaal.

Kerkjuristen willen 
regels rond pauselijk 
aftreden
Eén emeritus-paus zorgt soms al voor 
verwarring en dan is het ook nog eens 
niet onvoorstelbaar dat er in de komende 
jaren een bijkomt, mocht Franciscus 
aftreden. Daarom werkt een aantal kerk-
juristen aan voorstellen voor regels die 
meer duidelijkheid over de status van 
een paus in ruste moeten geven. Een 
ervan is dat een paus die aftreedt, niet de 
titel ‘emeritus-paus’ krijgt, maar ‘emeri-
tus-bisschop van Rome’. 
Zie kn.nl/achtergrond.

Kardinaal bidt in Aus-
chwitz voor zijn groot-
moeder
De Canadese kardinaal Michael Czerny 
heeft vorige week bij een bezoek aan 
Auschwitz gebeden voor zijn eigen groot-
moeder, die daar in 1945 stierf. Zij was 
katholiek, maar van Joodse afkomst. In 
een preek sprak hij over parallellen met 
de heilige Edith Stein, die eenzelfde lot 
onderging – 9 augustus vierde de Kerk 
haar gedachtenis. Zie kn.nl/buitenland.

Egypte: brand in kerk 
eist minstens 41 slacht-
offers
Bij een brand in een koptische kerk in 
de Egyptische stad Gizeh zijn zondag 
minstens 41 mensen omgekomen, onder 
wie meerdere kinderen. Waarschijn-
lijk veroorzaakte een kortsluiting de 
brand. Hoeveel slachtoffers er precies te 
betreuren zijn, was bij het ter perse gaan 
van deze krant nog niet bekend, net zo 
min als het precieze aantal kinderen dat 
stierf en het aantal gewonden. 
Zie kn.nl/middenoosten.

Verder lezen
Meer en uitgebreidere nieuwsberich-
ten vindt u op onze website kn.nl. 
Daar leest u onder meer ook de 
nieuwe column van Sophie Clemens, 
‘Prestatiedruk’ (kn.nl/jong).
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Online evangelisatie reikt nauwelijks voorbij 
kerkgrenzen, maar is geen hopeloze zaak

analyse

DOOR LUUK VAN DEN EINDEN

Digitale evangelisatie bereikt amper niet-gelovigen, blijkt 
uit onderzoek. Daarmee lijkt evangeliseren via internet 
zijn doel te missen – al liggen er ook kansen voor verdie-
ping.

Wie wil evangeliseren, moet “pastorale 
creativiteit aanwenden om mensen 
te bereiken: niet wachten tot ze naar 
jou toe komen, maar zelf kansen voor 
dialoog en ontmoeting scheppen”. Die 
boodschap deelde paus Franciscus op 
6 augustus in een filmpje voor de deel-
nemers van Hechos 29, een Mexicaanse 
jongerenconferentie over evangelisatie 
in het digitale tijdperk.
“Ik heb liever een Kerk die kwetsuren 
oploopt omdat ze naar de rafelranden 
van de samenleving trekt, dan eentje die 
ziekelijk is omdat ze zich in haar eigen 
onzekerheden opsluit”, zei de paus. Hij 
drukte de deelnemers op het hart om 
“nieuwe manieren te vinden waarmee 
het hart van het Evangelie gedeeld kan 
worden met wie Christus nog niet ont-
moet hebben”.
Franciscus doelde op evangelisatie via 
internet, het onderwerp van de confe-
rentie. De digitale aanwezigheid van 
de Kerk groeit, ook in het Nederlands 
taalgebied, en projecten met evangelise-
rende inslag schoten de afgelopen jaren 
als paddenstoelen uit de grond. Denk 
daarbij aan het op jongeren gerichte, 

oecumenische platform MOVE Commu-
nity of de website katholiekleven.nl van de 
Nederlandse bisschoppenconferentie.
De oproep van de paus en het streven 
van de mensen achter digitale geloofs-
projecten getuigen van ambitie, maar 
slagen ze er ook in de mensen te berei-
ken die “Christus nog niet ontmoet 
hebben”?
Waarschijnlijk amper. Dat is althans de 
conclusie van de Canadese sociologe 
Sarah Wilkins-Laflamme. Zij onder-
zocht hoe Amerikanen en Canadezen 
geboren tussen 1984 en 2001 online 
met geloof in aanraking komen. “We 
kwamen erachter dat digitale religie 
verrijkend werkt voor mensen die al 
religieus zijn, maar weinig nieuwe mil-
lennials aantrekt”, vat ze het samen in 
The Christian Post.

ALGORITMES
29 procent van de jonge Canadezen en 
41 procent van de Amerikanen in het 
onderzoek gaf aan minstens één keer 
per maand op internet met religie (of 
spiritualiteit) bezig te zijn. Daaronder 
vallen bijvoorbeeld het gebruik van 

Veel mensen verrijken hun geloof via online evangelisatie-initiatieven, maar of er ook mensen van buiten de 
Kerk bereikt worden, is nog maar de vraag. | Foto: Derec - Unsplash

‘Doe je niet aan marketing, dan bereik je niemand buiten je eigen kring’

Internetpastor Nikolaas Sintobin ziet zeker 
kansen voor online geloofsverkondiging. Dat 
vergt wel een inculturatie van het katholiek 
jargon én bescheiden doelen, zegt de jezuïet. 

De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten hebben een 
stevige online aanwezigheid, met onder meer een 
gebedspodcast en een online magazine. Zoals veel 
gelijkaardige initiatieven bereiken die “met name, 
maar niet enkel een binnenkerkelijk publiek”. Sin-
tobin ziet daarvoor verschillende oorzaken.
“De eerste is dat christenen veel te veel een 
jargon gebruiken dat bijna niemand meer ver-
staat. Dat is een heel groot probleem, want wie 
dat hoort, denkt, ‘dit is niet voor mij’ en is weg. 
Dat geldt meer en meer ook voor actieve christe-
nen zelf, die minder vertrouwd zijn met hun eigen 
taal. Dan kun je zeggen: we moeten het hun aan-
leren, maar dat werkt niet.

Wij moeten kiezen voor een geïncultureerde taal. 
Ik vermijd online en in mijn boeken bewust het 
katholieke jargon. Dat vergt inspanning, maar 
juist ook kernkatholieken reageren positief: ‘Dit 
kunnen we gebruiken in ons gesprek met mensen 
van buiten.’ Dat wil niet zeggen dat je je bood-
schap verwatert. Het zit soms in kleine dingen. 
Zo schrijf ik niet ‘Wij christenen geloven dat…’, 
maar ‘Christenen geloven dat…’ Dat is het verschil 
tussen exclusief en inclusief communiceren. 
Internet vraagt om dat laatste, want iedereen kan 
je content bereiken en moet dan het gevoel krij-
gen: ‘Dit is interessant.’”
“Ten tweede handelen we vaak nog alsof de klas-
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een gebedsapp, religieuze pagina’s op 
sociale media volgen of een digitale Mis 
meevieren.
Bijna alle millennials die minstens 
maandelijks op internet met religie 
bezig zijn, blijken dat te combineren met 
kerkbezoek of andere offline geloofs-
activiteiten. Slechts 5 procent van de 
respondenten doet enkel op het inter-
net iets met het geloof. Aan de andere 
kant is 7 procent van de millennials wel 
regelmatig in de echte wereld met geloof 
bezig, zonder er op het internet iets mee 
te doen.
De groep millennials die online interesse 
in religie toont en de groep die dat in de 
fysieke wereld doet, bestaan dus bijna 
volledig uit dezelfde mensen. Niet-ge-
lovigen komen online nauwelijks in 
aanraking met geloof, waardoor digitale 

evangelische initiatieven er bijna niet in 
lijken te slagen om deze groep te berei-
ken. Hoewel de situatie aan de andere 
kant van de Atlantische Oceaan natuur-
lijk niet een-op-een voor de Lage Landen 
geldt, zal het beeld hier waarschijnlijk 
niet veel anders zijn. Nederland en 
België zijn immers verder geseculari-
seerd dan Canada en de VS.
Waarom digitale religie bijna geen 
niet-religieuze jongeren bereikt, is niet 
onderzocht. De manier waarop het inter-
net en specifiek sociale media werken, 
speelt daarin mogelijk een hoofdrol. 
Sociale media als Instagram en YouTube 
werken volgens algoritmes: het medium 
houdt bij wat een gebruiker interessant 
vindt en bepaalt op basis daarvan wat hij 
te zien krijgt. Dan blijft een gebruiker zo 
lang mogelijk online, wat adverteerders 

aantrekt – de primaire inkomstenbron 
voor sociale media.
Een voorbeeld: wie geïnteresseerd is 
in voetbal, klikt veel op berichten over 
voetbal, waardoor het medium hem 
meer over voetbal en minder over tennis 
laat zien. Zo werkt het ook met berich-
ten over religie: niet-gelovige jongeren 
zullen niet gauw op religieuze inhoud 
klikken, waardoor het algoritme hun 
steeds minder berichten over geloof zal 
laten zien.
Maken algoritmes digitale evangelisatie 
dus een hopeloze zaak? Niet per se. De 
groep millennials die alleen offline met 
religie bezig is, blijkt groter dan de groep 
die alleen online interesse in geloof 
toont. Onder deze groep is er dus voor 
digitale religieuze initiatieven nog veel 
te winnen, zeker omdat digitale religie 

volgens Wilkins-Laflamme verrijkend 
kan zijn. “Voor veel jongeren is digitale 
religie een belangrijke aanvulling op 
de manier waarop ze hun geloof fysiek 
praktiseren.”
Ook blijven er mogelijkheden om buiten 
de algoritmes om te evangeliseren op 
internet. Dat ziet ook de paus. Hoewel te 
betwijfelen valt of de 85-jarige Francis-
cus verstand heeft van algoritmes, gaf hij 
de conferentiedeelnemers een waarde-
volle tip: wees online barmhartige Sama-
ritanen, “zodat de hedendaagse cultuur 
God leert kennen door Hem in jullie te 
voelen”.
In een tijd van internettrollen, digitale 
schandpalen en cyberpesten is respect-
vol aanwezig zijn op internet misschien 
wel de beste manier waarop christenen 
online hun geloof kunnen uitdragen. b

‘Juist wie verder van de Kerk afstaat, volgt een online cursus’

Frank Jansons is bij Alpha Nederland relatiemana-
ger voor de katholieke tak. Hij ziet juist bij  Alpha 
Online – een laagdrempelige inleiding in het geloof 
– meer buitenkerkelijke deelnemers dan bij de 
fysieke cursussen. 

Volgens Jansons hielden in 2021 19 parochies in 
Nederland Alphacursussen. Ongeveer de helft van 
de deelnemers was buitenkerkelijk - hun aandeel 
nam toe naarmate er vaker Alphacursussen werden 
gegeven. Dat digitale evangelisatie maar weinig 
niet-gelovigen bereikt, kan volgens hem deels te 
wijten zijn aan de wijze waarop men te werk gaat. 

“Ik zie veel online evangelisatiepogingen die weinig 
kans van slagen hebben. Vooral als je vanuit ‘koude 
acquisitie’ mensen wilt bereiken, zonder eerst een 
band op te bouwen. Als je online mensen wilt berei-
ken, moet je ook online investeren in de relatie. Je 
moet heel duidelijk laten zien wie je bent, waarom je 
gelooft en welke opvattingen je hebt. Je moet zaken 
uitleggen en aanhaken bij de belevingswereld van 
mensen. Dat betekent niet alleen zenden, maar ook 
ontvangen door interesse te tonen in de ander. Ook 
online kan zo een relatie ontstaan. Van daaruit kan 
evangelisatie ontstaan.”
Alpha Online (de digitale variant van de Alphacur-
sus) blijft ook na corona populair, zegt Jansons. “Veel 
mensen die nooit naar een gewone Alpha in een paro-
chie zouden komen, melden zich wel aan voor een 
online cursus. Je kunt die vanuit huis volgen en het sluit 
beter aan bij de situatie van bepaalde groepen. Denk 
aan alleenstaande moeders of moslims die gevaar 
lopen als ze zich interesseren in het christendom. Juist 
de mensen die verder van de Kerk afstaan, vinden 
gemakkelijker de weg naar de online cursussen.”

Hij vindt daarom dat de Kerk moet blijven in-
vesteren in het bereiken van buitenkerkelijke 
mensen. “Jezus was toegankelijk voor iedereen. 
Dat zou ook voor een parochie moeten gelden. 
Jezus laat de 99 schapen in de steek om op zoek 
te gaan naar het verloren schaap. Als je de focus 
legt op de mensen buiten de parochie, zal er ook 
goed gezorgd worden voor de mensen binnen de 
parochie, leert de ervaring. Dit zien we wereldwijd 
gebeuren.” 
Toch wijst Jansons op het belang van de fysieke 
ontmoeting. “Het is nooit alleen online. Je kunt 
online interesse wekken, maar nog steeds werkt 
evangelisatie relationeel.”
Jansons is hoe dan ook hoopvol over het potentieel 
van digitale evangelisatie. “Uit een eerder onderzoek 
van Alpha Nederland bleek dat meer dan een mil-
joen Nederlanders behoefte hebben om met elkaar 
in gesprek te gaan over levensvragen of geloofsvra-
gen en het christendom. Dat is de ‘markt’ waarmee 
we parochies in aanraking willen brengen.” 
(Francesco Paloni)

sieke communicatiekanalen binnen de Kerk nog 
bestaan. Maar die zijn verdampt. Ook christenen 
kennen het seculiere aanbod van de wellness-in-
dustrie vaak beter dan het aanbod van hun Kerk. 
Waarom? Omdat de commerciëlen aan professi-
onele marketing doen. Je hoort vaak: ‘Maar het 
Evangelie vermarkt je toch niet?’ Maar doe je dat 
niet, dan bereik je niemand buiten je eigen krim-
pende kring. Wij moeten leren aan marketing te 
doen.
Wij hebben twee jaar geleden prioriteit gegeven 
aan het professioneel vermarkten van wat we 
al hebben. Het bereik van onze podcast Bidden 
Onderweg is sindsdien verdrievoudigd. Vooral bin-

nenkerkelijk – het is een gebedspodcast – maar 
ook onder mensen van wie je het niet verwacht, 
maar die wel verdieping zoeken en die daar 
vinden.”

INCULTUREREN
“Ten derde moeten we aan community building 
doen, onder meer via sociale media. Je moet 
een vaste achterban opbouwen die je met je 
content kunt bereiken. Dat is de grote uitdaging 
want iedereen schreeuwt om aandacht. Toch 
kunnen ook kerkelijk nieuws en christelijke con-
tent niet-kerkelijke mensen bereiken. Maar dan 
moeten we incultureren in de cultuur, en niet 

ondanks of tegen de cultuur in werken. Kijk naar 
The Passion, dat een heel geïncultureerde literaire 
uitdrukkingsvorm kiest. Daardoor weten veel 
nieuwe mensen nu waar Pasen over gaat. Je moet 
bescheiden zijn in wat je hoopt te bereiken, het 
gaat erom iets aan te bieden. Als je de vrijheid 
van mensen niet radicaal respecteert, maar ze 
het gevoel geeft dat je hen wilt binnenhengelen, 
zijn ze weg. De online wereld is dé plek waar je 
niet-christenen iets kunt aanbieden, dus is het 
evident dat je daar aanwezig bent. Nee, dat is niet 
gemakkelijk, maar so what? De veiligheid van ons-
kent-ons brengt ons nergens.”
(Peter Doorakkers)
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elders gelezencartoon
DOOR  BOB LEENDERS IN OUDE & NIEUWE MEDIA

“De matigheid en het werk zijn de twee 
ware geneesmiddelen van de mens.”
JEAN-JACQUES ROUSSEAU, FRANS 
SCHRIJVER (1712-1778)

“Als geen matigheid wordt betracht, 
zullen de grootste genoegens de groot-
ste pijn met zich meebrengen.”
DEMOCRITUS, GRIEKS FILOSOOF 
(460-370 V. CHR.)

“Het kenmerkt een grote geest om 
grootsheid af te wijzen en matigheid 
boven overmaat te verkiezen.”
SENECA, ROMEINS FILOSOOF 
(4 V. CHR. - 65 N. CHR.)

“Matigheid is de zijden draad die door 
de parelketting van alle deugden loopt.”
JOSEPH HALL, ENGELSE BISSCHOP 
(1574-1656)

zomergesprek

Wat moeten we aan met de menselijke obsessie 
met eindeloze groei? Moet de economie om meer 
draaien dan geld? De Italiaanse schrijver en eco-
noom Luigino Bruni over de deugd van de gema-
tigdheid.

“Onlangs werd bekend dat de kunstmatige gecre-
eerde massa die van de aarde inmiddels overschrijdt. 
We hebben de gevolgen van de groeicultuur onder-
schat en zouden onze focus moeten verleggen naar 
kwalitatieve groei: geestelijk en relationeel. We 
hebben teveel materiële dingen.
Gematigdheid was al in de Grieks-Romeinse cultuur 
een belangrijke deugd. Het christendom nam die in 

feite over van de klassieke stoïcijnse filosofie. Als we 
ons niet beperken, niet gematigd kunnen zijn, zal de 
samenleving instorten.
Was gematigdheid voorheen al belangrijk, nu is het 
de voorwaarde om te overleven. Het is merkbaar dat 
de grote verleiding uit Genesis om als God te zijn, 
ons niet heeft losgelaten. We hebben geen grenzen, 
terwijl onze vrijheid zou moeten lopen tot waar het 
vrijheidsrecht van de ander begint. In de afgelopen 
eeuw ontbrak het aan grenzen, grenzeloze economi-
sche groei stond centraal. Nu moeten we de grenze-
loze samenleving verinnerlijken om de samenleving 
leefbaar te houden voor onszelf en toekomstige 
generaties.
Stress en werkdruk zijn de pandemie van deze eeuw. 
Wat dat betreft was de sabbat een mooie instel-
ling. Zes dagen zijn voor jou, de zevende kun je niet 
gebruiken voor eigen gewin. Ofwel, er is een limiet. 
Maar weinig mensen kunnen accepteren dat één dag 
voor God is. Dat betekent namelijk dat je de andere 
zes dagen op de juiste manier moet gebruiken. In de 
moderne, realistische samenleving van vandaag pro-
beren we als God te worden omdat Hij oneindig is. 
Dan wordt alles maakbaar, zelfs over het begin en het 
einde van ons leven willen we de regie hebben.

Ook ons kapitalisme kent geen grenzen. Als we 
daarin niet matigen, onszelf niet kunnen beheersen, 
moeten we de gevolgen onder ogen zien: een oceaan 
vol plastic en vervuiling, een klimaat dat misschien 
wel blijvend compleet verandert.
De katholieke wereld verkeert ook in crisis, maar dan 
een narratieve crisis. We moeten ons verhaal beter 
gaan vertellen, juist over onze kernwaarden, onze 
deugden. We zeggen mooie dingen, maar in een dode 
taal. Niemand in de katholieke wereld praat over 
gematigdheid, want die vinden we ouderwets. Maar 
als we geen nieuw verhaal over onze waarden begin-
nen, bijvoorbeeld door mee te gaan in de moderne 
minimalistische beweging, zullen we uit de geschie-
denis van de mensheid gewist worden. Niet alleen 
geestelijken moeten dat verhaal vertellen, maar wij 
als Kerk, als gelovigen.
In de postmoderne en post-darwinistische samen-
leving is het goed dat alle deugden opnieuw verteld 
worden. Daar werk ik ook aan. Gelukkig is bij jonge 
mensen gematigdheid wel hip. Zij hebben een groter 
omgevingsbewustzijn, mede door opvoeding en 
onderwijs. Ze krijgen het dus met de paplepel inge-
goten. Dat is goed.”

Door Sjoukje Dijkstra

Over gematigdheid ‘Zonder gematigd-
heid stort de samenleving in’

Het KN-opiniepanel heeft zomerva-
kantie. In plaats daarvan laten we 
in zeven zomergesprekken bekende 
Nederlanders en Vlamingen aan het 
woord over de zeven deugden.

Luigino Bruni 

OPINIE
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Kardinaal Rainer Maria Woelki’s dagen als aartsbisschop van 
Keulen lijken geteld. Hij weet het, Keulen weet het, de paus 
weet het – en toch blijft de kardinaal tegen zijn zin leiding 
geven aan een bisdom dat hem niet meer wil. Deze week nog 
riep een aantal van zijn eigen werknemers op tot een nieuw 
begin “met personeels- en beleidsveranderingen”. Lekenver-
tegenwoordiger Tim Kurzbach vindt dat Woelki “een tweede 
sabbatical moet nemen, langer dan de vorige”.
Hij verwees daarmee naar de vijf maanden ‘geestelijk verlof’ 
die de kardinaal eind 2021 van paus Franciscus moest nemen 
vanwege de vertrouwenscrisis die zijn misbruikaanpak ver-
oorzaakte. Toen Woelki op 2 maart terugkeerde, werd onmid-
dellijk duidelijk dat dat zeer tegen zijn zin was: diezelfde dag 
nog diende hij zijn ontslag in bij de paus. Die heeft nog altijd 
niet laten weten of hij het aanvaardt.
Intussen is Woelki bij elk probleem in het aartsbisdom kop 
van Jut. Een tekenend voorbeeld: recent kwam een intern 
document met de titel Hoe de kardinaal overleeft tot maart 
2021 boven water. Dat document, door een extern bureau 
geschreven rond oktober 2020 – toen Woelki al onder vuur 
lag om zijn misbruikaanpak – bevatte een mediastrategie. 
Die moest ervoor zorgen dat misbruikslachtoffers de aanpak 
van de kardinaal zouden steunen en dat Woelki tegen kritiek 
werd beschermd. Persbureau KNA meldt dat hooggeplaatste 
functionarissen uit het aartsbisdom uitleg van Woelki eisen. 
De eigen pr-dienst van het aartsbisdom lijkt buiten schot te 
blijven: zonder enige informatie over Woelki’s daadwerkelijke 
betrokkenheid bij het document, worden de pijlen direct op 
hem gericht.
Het grootste raadsel is misschien wel waarom paus Francis-
cus niet gewoon een einde aan de Keulse kwestie maakt door 
Woelki’s ontslagaanvraag goed te keuren. Geen enkele partij 
in het aartsbisdom is tevreden over de huidige situatie en de 
vertrouwenscrisis zal voortduren tot Barbertje hangt. Woelki 
is al acht jaar aartsbisschop en moet nog tien jaar tot zijn 
emeritaat: hem de rit laten uitzitten in Keulen lijkt daarmee 
uitgesloten.
Het zou kunnen dat de paus simpelweg niet goed weet waar 
hij Woelki moet laten. De voormalige aartsbisschop van 
het grootste bisdom van Duitsland naar een perifeer plekje 
sturen, zal geen optie zijn, alleen al omdat hem daar vanwege 
alle Keulse verhalen waarschijnlijk toch geen warm welkom 
wacht.
Dat Woelki zijn kerkelijke loopbaan in Rome afsluit, is waar-
schijnlijker. Het Vaticaan is wel vaker rangeerterrein voor 
in ongenade gevallen bisschoppen. Zie bijvoorbeeld wat er 
gebeurde met ‘blingbling-bisschop’ Franz-Peter Tebartz-van 
Elst. Hij moest opstappen als bisschop van Limburg na een 
financieel schandaal en kreeg in 2014 een functie in de Pause-
lijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie.
Mogelijk treedt Woelki in de voetsporen van zijn landgenoot. 
Het zou kunnen dat de paus hem nog niet naar Rome riep 
omdat hij wil dat Woelki nog probeert de Keulse brokstukken 
te lijmen. Een opvolger die een aartsbisdom in puin in handen 
krijgt, is tenslotte ook in niemands voordeel.

KARDINALE 
KOP VAN JUT

LUUK VAN DEN EINDEN

Redacteur 
Katholiek Nieuwsblad

analysestandpunt

DOOR MGR. GERARD DE KORTE

In tijden van welvaartsver-
lies is de vakbeweging 
des te harder nodig

Hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgen voor snel stijgende 
energieprijzen en duurder wordende boodschappen. Tegen die 
achtergrond pleit de grootste vakbeweging in ons land, de FNV, 
voor hogere lonen en een prijsplafond voor energie. Valt daar van-
uit het katholiek sociaal denken iets voor te zeggen?

De eerste sociale encycliek Rerum Novarum ver-
scheen in 1891. Door de industrialisatie was de 
samenleving in snel tempo veranderd. Veel arbei-
ders verdienden een karig loon, waardoor hun 
gezinnen niet op waardige wijze konden leven. 
Paus Leo XIII protesteerde daartegen: arbei-
ders moesten zich 
organiseren om door 
onderhandelingen een 
rechtvaardig loon te 
realiseren. De paus riep 
werkgevers op om dat 
ook mogelijk te maken.
In Nederland voerden 
destijds tal van minder-
heden een emancipa-
tiestrijd. Gereformeerde, sociaaldemocratische en 
katholieke arbeiders organiseerden zich volgens 
verzuilde patronen in eigen vakbonden. Stap voor 
stap werden hogere lonen en een reeks sociale 
wetten gerealiseerd. 
Die collectieve emancipatie was volgens de 
meeste sociologen in de jaren zestig van de 
vorige eeuw voltooid; velen verlangden naar een 
individuele emancipatie. Deze trendbreuk had 
grote gevolgen voor alle organisaties die Neder-
land stutten: politieke partijen, Kerken, en ook 
voor de vakbeweging.

RECHTVAARDIG BELEID
In Nederland kwam het door de ontzuiling in 1982 
tot een fusie van het sociaaldemocratische NVV en 
de katholieke NKV. De nieuwe naam van de gefu-
seerde vakbeweging werd Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (FNV). Al jaren ziet die het aantal 
leden teruglopen en in het algemeen zijn er steeds 
minder werknemers georganiseerd. Daardoor 
heeft de factor arbeid minder invloed gekregen en 
dat is een ongunstige ontwikkeling. Juist in ons 
polderland is een sterke vakbeweging ontzettend 
belangrijk. Voor het overleg tussen werkgevers en 
werknemers over CAO’s, maar ook voor rustige en 
geordende arbeidsverhoudingen. 
Dan de recente FNV-voorstellen. Vanuit het katho-
liek sociaal denken zijn er verschillende wegen 
naar een rechtvaardig sociaal beleid. Hogere lonen 
en een prijsplafond voor energie zijn opties, maar 
economen zien ook andere oplossingen voor de 
koopkrachtcrisis. Bijna elk voorstel heeft naast 
voordelen ook nadelen. Dat vraagt om wijsheid bij 

degenen die de plannen moeten uitwerken.
Uiteindelijk is het aan de regering, het parlement 
en de sociale partners om het juiste pakket samen 
te stellen. Het katholiek sociaal denken kan daarbij 
richtinggevend zijn. Dat gaat immers altijd om het 
beschermen van de waardigheid van mensen en 

armoede tast die waar-
digheid aan. Juist in de 
huidige omstandighe-
den moet onderlinge 
solidariteit daarom het 
parool zijn. Het gemid-
delde gezin van vier 
personen geeft nu 500 
euro per maand meer 
uit aan boodschappen 

en energie dan een jaar geleden. Als gezinnen met 
kinderen met zo’n lastenverzwaring te maken krij-
gen, is het uitermate belangrijk dat we de zwakkere 
schouders ondersteunen. In deze onzekere tijd is 
ook inzet voor het algemeen belang nodig. Als wij 
alleen aan ons individuele of groepsbelang denken, 
trekt uiteindelijk de sterkste partij aan het langste 
einde en dat kan niet de bedoeling zijn.
We kampen op dit moment onmiskenbaar met 
welvaartsverlies. Een samenleving die het chris-
telijk sociaal denken serieus neemt, zal ernaar 
streven de schade voor mensen aan de onderkant 
zoveel mogelijk te beperken.
Maar in de huidige situatie dreigen ook delen van 
de middenklasse in ernstige problemen te komen. 
In ons land leeft dus begrijpelijk veel onbehagen. 
Juist nu kunnen wij populisten die vanaf de kant 
roeptoeteren zonder verantwoordelijkheid te 
nemen, missen als kiespijn. Juist nu is er behoefte 
aan serieuze politici, werkgevers en vakbonds-
bestuurders die in elkaars schoenen durven te 
gaan staan en zoeken naar oplossingen die recht 
doen aan de mensen in ons goede vaderland. Het 
gaat met name dan om het veilig stellen van de 
bestaanszekerheid van de meest kwetsbaren. Van-
ouds een centrale taak voor iedere vakbeweging. b

Mgr. dr. Gerard de Korte is bisschop van Den Bosch en 
referent voor Kerk en samenleving binnen de Neder-
landse bisschoppenconferentie. 

Wie roeptoetert 
vanaf de zijlijn, 

kunnen we missen 
als kiespijn

Wilt u reageren? 
Mail naar opinie@kn.nl
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DOOR HILDEGARD KOETSVELD O.S.B.

Het gebed is een grote verantwoordelijkheid voor de mens: wie bidt, brengt alles en allen bij God – en draagt God mee 
in zijn contact met de geschapen werkelijkheid.

Heer, wij bidden U Gebed zal de wereld 
redden 

essay

Gebed is de enige weg om met God in relatie te 
leven én de enige weg om de wereld met al haar 
leed weer in relatie met God te brengen. Het gebed 
zal de wereld redden – dat is de overtuiging van 
jodendom en christendom: als niemand bidt, ver-
gaat de wereld.
We dachten lang dat dat zo’n vaart niet zou lopen, 
aangezien we over steeds meer kennis en techniek 
beschikken. In de ecologische crisis, maar niet 
alleen daar, blijkt echter dat de mens en zijn tech-

niek zelf deel uitmaken van de crisis. Daarmee komt 
het gebed in een nieuw licht te staan.
Bidden is iets groots en ook iets typisch menselijks. 
Een biddend mens overstijgt zichzelf, gaat de grenzen 
van wereld en kosmos te buiten en opent zich voor 
de Schepper van het heelal, de Gever van alle leven. 
De ongeschapen God is zo totaal anders dan wij en 
alles wat we kunnen kennen door onze zintuigen. We 
geloven echter dat Hij desalniettemin wil delen in ons 
leven om ons en heel de schepping te laten delen in 

zijn goddelijk leven. Bidden is ons openen voor deze 
onbegrijpelijke en ongrijpbare werkelijkheid. De ware, 
volledige werkelijkheid bestaat uit de relatie tussen 
God, mens en de rest van de schepping. De mens heeft 
hierin de onmisbare taak de link tussen God en zijn 
schepping te zijn. Dat gebeurt met name door het 
gebed. Ik zal hier de nadruk leggen op gebed als voor-
bede, maar laten we de contemplatie niet vergeten, 
het bidden dat door de woorden heen uitmondt in 
schouwen en zwijgen.

Wie bidt, gaat een relatie aan - gebed is zelfs de enige weg om met God in relatie te leven. | Foto: Elisabeth Wales – Unsplash
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Ik ben gevraagd om over bidden te schrijven, 
omdat men denkt dat ik er als kloosterling erva-
ring mee heb. Bidden krijg je echter nooit onder 
de knie. Het gebed kan ons geweldig trekken 
en een diep verlangen in ons opwekken, maar 
confronteert ons ook met onze fundamentele 
onmacht ten overstaan van God en het lijden 
van de wereld.
Toch moet de Kerk het gebed doorgeven, want 
als ze dat niet doet, sterft ze. Bidden leer je 
vooral door mee te bidden met anderen en er de 
zin van in te gaan zien. Het is de opdracht van de 
Kerk te bidden, maar niet alleen voor zichzelf en 
zelfs niet alleen voor de mensheid. De Kerk bidt 
voor heel de wereld en heel de schepping.
Die voorspraak is hard nodig, want de oorzaken 
van het lijden en de huidige crises liggen zo diep 
dat ze niet op te lossen zijn door een verbeterde 
moraal of door techniek. De grote Grieks-or-
thodoxe theoloog Ioannis Zizioulas schrijft in 
Priests of Creation dat de mens “eerst een litur-
gisch wezen” – dus een bidder – “moet worden 
alvorens hij kan hopen op het overwinnen van 
de ecologische crisis”.
Het gebed van de mens redt de wereld. Als er 
niemand meer bidt, sterft de wereld en de mens 
met haar.
Als we bidden, gaan we een relatie aan, een die 
onze identiteit grondig vernieuwt en al onze 
andere relaties in een nieuw licht zet. Wellicht 
zijn we het bidden te individualistisch gaan zien, 
als een privégebeuren tussen mij en mijn God of, 
nog meer versmald, als een innerlijk gebeuren 
om ‘weer bij mijzelf te komen’ en ‘mijn eigen 
diepste zelf te vinden’. Weg uit de druk van de 
wereld, maar ook weg van Kerk en gemeenschap.
Zeker, bidden kun je alleen in vrijheid doen, 
zonder druk van buitenaf. Bidden is namelijk 
liefhebben, en zonder vrijheid kun je niet lief-
hebben. Wat ware vrijheid is, kunnen we afkij-
ken van God, die de enige volkomen vrije is. Die 
vrijheid is niet vrij-zijn van, maar vrij-zijn vóór, 
ten bate van de ander. Zo vrij zijn, dat niets je 
ervan kan weerhouden lief te hebben.

STILTE EN EENZAAMHEID
Wie bidden wil, doet er goed aan de eenzaam-
heid en de stilte te zoeken, zoals we Jezus in het 
Evangelie zien doen. Dat is nodig om het hart 
te openen en een mens van gebed te worden. 
Juist het gebed in stilte en eenzaamheid creëert 
echter gemeenschap met andere bidders en zoe-
kers. In het gebed ontmoeten we immers geen 
eenzame God, maar God de Vader in de relatie 
met zijn Zoon en de Geest. In de Zoon ontmoe-
ten we allen en alles met wie Hij in relatie is, 
en dat is heel zijn schepping. De Geest maakt 
ons van enkelingen tot relationele wezens. Hij 
schept een gemeenschap waarin we vrij worden 
ten opzichte van en ten bate van elkaar. Liturgie 
vieren kan daarom de hoogste vorm van gebed 
genoemd worden.
Gebed, vrijheid en gemeenschap horen dus bij 
elkaar. Bidden kan niet iets individualistisch zijn, 
waarbij je je opsluit in jezelf en afsluit van ande-
ren. Bidden maakt gastvrij en gevoelig voor de 
schoonheid en het leed van de ander. 
Daarom zullen we, net als Jezus, anderen roepen 
en uitnodigen om te delen in de aanwezigheid 
van God bij het aanroepen van zijn naam. Ook het 
samen bidden en liturgie vieren creëert stilte.

Gebed brengt een manier van leven voort die 
kan schuren met een seculiere cultuur. We 
hebben het nodig om elkaar in het gebed te 
bevestigen, uit te dagen tot groei en trouw te 
blijven. Samen bidden maakt het bovendien 
mogelijk gemeenschap te ervaren zoals God in 
zichzelf gemeenschap is: Drie-een, veel en toch 
één, in vrijheid en liefde.

LIEFDE IN VRIJHEID
De huidige cultuur brengt vooral relaties voort 
tussen mensen die op elkaar lijken of dezelfde 
interesses en belangen hebben. Jezus verzamelt 
nu juist extreem verschillende mensen. Hoe 
mooi zal het bijvoorbeeld zijn als Oekraïners en 
Russen weer samen kunnen bidden. Hoe mooi 
is het als wij mensen voor het gebed mogen 
verwelkomen met wie we in het dagelijks leven 
geen contact hebben. Iets van het Koninkrijk 
Gods wordt dan zichtbaar. Juist dát moeten we 
onze geseculariseerde wereld laten zien, ook al 
zijn we maar met weinigen en is ons gebed een-
voudig: hoe God gemeenschap is, dus liefde in 
vrijheid.
Het initiatief tot de relatie met God ligt niet bij 
ons. Bidden is ons vrije antwoord op een roep, 
de roep die ons in het leven riep. Bidden is zo 
bezien allereerst dankbaar mijn bestaan beamen 
door op Gods aanbod van relatie in te gaan. 
Wij mensen zijn onaffe wezens, naar twee 
kanten open naar wat niet-menselijk is: onze 
natuurlijke leefomgeving en God. Als het over 
onmisbare relaties gaat, denken we echter 
meestal alleen aan andere mensen. Maar hoe 
belangrijk de onderlinge menselijke liefde ook 
is, één ding kunnen we elkaar niet geven: het 
leven zelf. Uiteindelijk wacht ons de dood, die 
ons van elkaar scheidt.
De relatie met de rest van de schepping – plan-
ten, dieren, het water, de lucht - is voor ons 
onontbeerlijk, verweven als we ermee zijn. 
Toch kan ook de natuur niet verhinderen dat 
we uiteindelijk sterven – we delen onze ster-
felijkheid immers met haar. Alleen de relatie 
met de God die zelf het leven is, kan ons en 
de rest van de schepping een leven-voorgoed 
schenken. Gebed en liturgie zijn het medicijn 
tegen de dood; het geneesmiddel van onsterfe-
lijkheid.
Beide relaties zijn onmisbaar om authentiek 
mens te worden. De schepping zal ons begren-
zen in onze ongebreidelde en ongelimiteerde 
honger naar meer en beter. De relatie met God 
zal ons juist ontgrenzen en ons hart zo wijd 
maken dat we kunnen ontvangen wat zo anders 
is dan wijzelf: andere mensen, de natuur en 
God zelf.
Zo brengt de biddende mens alles en allen met 
wie hij verbonden is mee in de aanwezigheid 
van de ongeschapen God én brengt hij God 
mee in zijn relaties met de geschapen werke-
lijkheid. Hij draagt een onvervangbare verant-
woordelijkheid en vervult zijn diepste roeping: 
middelaar, of zoals Zizioulas zegt, priester van 
de schepping te zijn. Een grote uitdaging voor 
wie Kerk van de toekomst wil zijn! b

Zuster Hildegard C. Koetsveld is benedictines van 
de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij in Oosterhout. Zij 
vertaalde Gemeenschap en andersheid van Ioannis 
Zizioulas (Uitgeverij Skandalon, 2019).

Na twee jaar komen eindelijk weer honderdduizenden 
mensen op zomerse muziekfestivals bij elkaar. Het lijkt 
alsof de coronacrisis er nooit geweest is en alsof de wereld 
niet in brand staat. Genieten! 
Festivals kunnen een soort hoogmissen van het hedo-
nisme lijken. Toch is het de vraag of je met dit vooroordeel 
wel recht doet aan wat ze juist nu ook kunnen betekenen, 
en aan wat artiesten en bezoekers bezielt. Want ook uit-
bundigheid kan een manier zijn om op adem en dichter bij 
jezelf te komen. Bestaat er zoiets als de ‘spiritualiteit van 
het festival’? Of zijn festivals ook een soort retraite? Festi-
vals en retraites lijken elkaars tegenovergestelden, maar 
kunnen dezelfde drang naar vrijheid kanaliseren.
Van oorsprong betekent festival gewoon ‘feestelijk’. 
Feestvieren is iets anders dan alleen maar uit je dak gaan. 
Een feest maakt ruimte voor het bijzondere, het heilige. 
Wie naar een festival gaat, herkent het bijzondere ervan 
meteen. Maar het heilige? Betekent dat dat een festival 
een bepaalde boodschap moet hebben waar je samen 
voor gaat? Dat bestaat natuurlijk. Er zijn sociaal, ecolo-
gisch, cultureel en christelijk geëngageerde festivals die in 
slogans en programmering duidelijk ergens voor staan. Je 
weet natuurlijk niet of iedereen ook echt voor de inhoud 
komt, laat staan of hij die onderschrijft, maar het illus-
treert toch duidelijk de heiligheid van de festivalervaring.
Maar wat met al die andere festivals waar het eerder om 
entertainment lijkt te gaan? Ik zou durven zeggen dat ook 
daar een ervaring van het heilige mogelijk is, maar dat die 
vaak veel minder uitgesproken is. Toch benoemen ook 
daar sommige artiesten het heilige, en vaker dan je denkt. 
Ik mocht dit jaar als Theoloog des Vaderlands op twee fes-
tivals zelf proberen om bijbelse profeten te laten klinken 
in een popomgeving.
Menig festivalterrein is een ‘bezinningsplek’, soms zelfs 
een ‘kerk’ genoemd. Er is ruimte om in het feestgedruis 
op adem te komen. Dat was ook mijn doel met deze 
optredens. Ik had niet de pretentie om er mensen te mis-
sioneren. Wel dat ik ze er misschien meer bewust van 
kon maken dat de uitbundigheid die ze bij de hoofdacts 
dansend, zingend en klappend ervaren, geen doel op zich 
is, maar blokkades wil doorbreken die je het hele jaar door 
hebt opgebouwd. De ruimte die dan ontstaat met heilig-
heid vullen is de uitdaging.
Dit is inderdaad net een retraite. Want je innerlijke vrij-
heid hangt niet af van het aantal decibellen om je heen. 
Verstilling én uitbundige prikkels kunnen het feest laten 
worden. Ik moet daarbij denken aan de mensen die de 
feestcultuur ontvluchten. Waarom doen ze dat? Wellicht 
houden ze gewoon niet van harde muziek. Maar wellicht 
is die ervaring voor hen ook te alledaags geworden. Dan is 
het feest om in een klooster of elders de stilte in te duiken, 
zoals de festivalganger het gedruis in duikt.
Wat je voorkeur ook heeft, het is goed dat er weer ruimte 
voor het bijzondere is – voor het heilige. Het is nooit 
ongepast om feest te vieren, want het heilige dat tastbaar 
wordt, is altijd ook een opdracht voor een betere wereld. 
Ga ervoor!

VIER FEEST!

THOMAS QUARTIER

Benedictijn, Theoloog des
Vaderlands en hoogleraar
Liturgiewetenschappen aan de
Radboud Universiteit Nijmegen

column
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Getuigen van de stilte Een intieme blik 
op een heilige berg

interview

DOOR  HETTIE VAN DER VEN

De berg Athos ligt op een schiereiland in het noordoosten van Griekenland en is een 
autonome monnikenrepubliek. In tientallen kloosters leven er al eeuwenlang oosters-
orthodoxe monniken. De Oekraïense diaken en filmproducent Alexandr Plyska mocht 
in een van de kloosters filmen en maakte de documentaire Where are you, Adam?. “In 
stilte met de monniken samen zijn, dat is wat we beoogden.”

“Ons uitgangspunt is respect.” Met deze 
woorden opent Alexandr Plyska (47) uit 
Kiev de Nederlandse première van zijn 
film, twee weken geleden in De Balie in 
Amsterdam. Zo’n vijftig belangstellen-
den zijn aanwezig bij de West-Europese 
doop van een bijzonder project. De cij-
fers: na acht jaar toestemming vragen en 
vier jaar filmen is tachtig uur aan materi-
aal gemonteerd tot een film van tachtig 
minuten. Wat er ontbrak? Sponsoren. 
Liefde en verlangen om samen aan de 
slag te gaan, waren er wel in overvloed.
“Het territorium van de mens is heilig”, 
zo vervolgt hij. “Gevoelens van anderen 
zijn het geheimste terrein op aarde. Met 

de film wilden we de levensruimte van 
de monniken op Athos absoluut niet 
verstoren, maar er enkel getuige van 
zijn. We wilden de stilte juist bewaren. 
In stilte samen zijn met de monniken, 
dat is wat de film beoogt.” De orthodoxe 
diaken benadrukt nog maar eens: “Alles 
is echt in de film. Er is niks in scène 
gezet.” Wanneer het zaallicht al dooft, 
zet Plyska een lied in. Het is ‘Het grote 
vastenlied’, dat ook klonk bij de première 
in Kiev. De aanwezigen zijn muisstil, en 
dan moet de film nog beginnen.
Plyska bezocht de berg Athos voor het 
eerst in 2000. Hij raakte bevriend met 
Gerdona Gregry (1942-2018), de hegu-

men (zeg maar abt) van het klooster 
Dochiariou. Plyska overtuigt hem na 
jaren van het belang van een film. Hij 
mag die gaan maken, mits het geen 
‘reclamefilm’ wordt en niet alleen Gregry 
centraal staat.

HECHTE GEMEENSCHAP
Op het schiereiland bevinden zich vandaag 
de dag nog zo’n twintig kloosters, waarvan 
Dochiariou een van de grootse is. Vrouwen 
zijn niet welkom op Athos en elektriciteit 
of andere moderniteiten zijn evenmin 
aanwezig. Dochiariou werd aan het einde 
van de tiende of begin van de elfde eeuw 
gesticht. Bijzonder is dat er sinds 1990 veel 

nieuwe monniken zijn ingetreden in kloos-
ters op Athos, voornamelijk afgestudeerde 
jongeren uit de voormalige Sovjet-Unie 
en jonge Grieken. Ze leven met elkaar in 
hechte gemeenschap. “Wij zijn dienst-
knechten van Christus, altijd met God als 
oriëntatiepunt”, aldus hegumen Gregry. 
De tachtig minuten zijn razendsnel voor-
bij. “Dank aan onze ouders, onze gezin-
nen en onze geestelijke vaders”, zo is op 
de aftiteling gelezen. De zaal was stil 
tijdens de film en is dat na afloop ook nog 
een tijdje. “Mooi, die stilte”, zegt Plyska. 
“Ik ben er zelf ook nog stil van, ook al heb 
ik de film voor mijn gevoel duizend keer 
gezien.”

Met de film wilde de regisseur de levensruimte van de monniken op Athos absoluut niet verstoren, maar er enkel getuige van zijn.
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Na het verbreken van de stilte uiten 
de bezoekers hun waardering richting 
de diaken. Ze staan letterlijk in de rij 
om met hem op de foto te gaan. Op de 
vraag vanuit het publiek hoe de Russen 
en Oekraïners in kloosters op Athos op 
dit moment met elkaar omgaan, komt 
Plyska weer terug bij zijn openingszin 
in Amsterdam. “Iedereen heeft respect 
voor elkaar. Er wordt nauwelijks over de 
oorlog gepraat.” 

EEN ZEGEN
Eenmaal rustig aan tafel weidt hij nog 
wat verder uit. “Mijn hart is vol van 
deze monniken. Het is een zegen dat 
we deze film hebben kunnen maken. 
Pas toen die helemaal af was, in janu-
ari 2019, kon ik echt geloven dat het 
gelukt is. Of de film belangrijk is? Net 
zo belangrijk als de zonsopgang en het 
geruis van de wind of een rivier. Die 

raken, net als de film, de snaren van 
onze ziel.”
Plyska droomt ervan om de film in het 
Vaticaan aan paus Franciscus te laten 
zien. Of dat gaat lukken, daar heeft hij 
geen idee van, en het is uiteindelijk 
ook niet zo belangrijk. Hij stelt zijn 
toehoorders gerust. “Misschien heb je 
niet alles begrepen van de film of slaap 
je er een nacht niet van. Dat is precies 
de bedoeling. Dan leeft de film in jou 
verder.” b

Where are you, Adam? is nog te zien: 
20/8 in Megen, 22/8 in Woerden, 24/8 in 
Amsterdam, 26/8 in Rotterdam (Russisch 
gesproken), 28/8 in Antwerpen en 11/9 
in Oostende. Ook kan de film op verzoek 
vertoond worden, bijvoorbeeld in paro-
chies. Informatie (in het Nederlands) is te 
verkrijgen via Katia Novikova: (06) 21 70 
34 80, Katia.Novikova@skf.com.

De openingsscène van Where are you, Adam? toont 
een donkere kapel. Er klinkt ingetogen gezang en 
er brandt enkel kaarslicht. Dan een ander beeld, 
wuivende maïs in de wind. “Wat is het prachtig om 
te beseffen dat je in het leven je eigen kruis draagt”, 
klinkt het.
De camera observeert en toont beelden van de 
twee belangrijkste aspecten van het leven van de 
monniken in klooster Dochiariou op Athos: bidden 
en werken. Je ziet ze groenten schoonmaken, een 
vers gevangen vis doormidden zagen, cement 
draaien voor een muur die tegen de zee moet 
beschermen, timmeren, smeden, brood bakken en 
de olijfoogst verwerken. Eén monnik zorgt voor het 
ongelofelijke aantal katten. De extreme fysieke 
arbeid wordt afgewisseld met gebed. We zien van 
dichtbij de geloften van een monnik. De overste 

legt zijn handen op het hoofd van de jongeling, 
biedt hem sandalen aan en knipt zijn haren af. “Jij 
treedt in via mijn handen, hoofd en hart.” Het Kyrie 
Eleison klinkt. Er zijn rust en stilte, zowel onder 
de monniken als in de filmmontage, wat voor een 
intense beleving zorgt. Je kabbelt als kijker mee, 
gelijk op met de wind en de zee.

VERBORGEN WERELD
Hoofdpersoon in de documentaire is hegumen (abt) 
Gregry. Hij is het meest aan het woord en is opmer-
kelijk open over zijn worstelingen en angsten. Zijn 
tranen vloeien veelvuldig. Het einde van zijn leven 
valt hem zwaar. “Goede werken worden slechts met 
pijn en moeite voltooid. Ik blijf tot mijn laatste adem 
in het klooster.” En even later: “Ik hoef het hoe en 
waarom niet te begrijpen. God weet het. Ik draag mijn 

lot met geduld. Dat heb ik hier op de berg geleerd.”
De monniken vieren Pasen, dat natuurlijk ook in 
de orthodoxe Kerken het belangrijkste feest is. 
Er zijn bezoekers en er wordt een grap uitgehaald 
met een houten ei. Even later sneeuwt het. Een 
monnik speelt piano. En passant wordt de filmti-
tel verklaard: “In het paradijs heeft God aan Adam 
gevraagd waar hij was. Berouw is de enige weg 
terug naar Christus.”
Where are you, Adam? laat je intiem en van dichtbij 
getuige zijn van een verborgen wereld. Zo intiem 
zelfs, dat het soms bijna ongemakkelijk wordt. 
Bovenal mag je als kijker voor even onderdeel zijn 
van de levenssfeer van de monniken. Een voor-
recht. 

Info: denpeirazei.com 

Even deel zijn van een verborgen monnikenwereld
DOOR  HETTIE VAN DER VEN

recensie



12 VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2022
NUMMER 33LOKAAL

WANDELEN MET TITUS
  Nijmegen
  Za 20 aug
Om nader kennis te maken met het 
gedachtengoed van de in mei heilig ver-
klaarde Titus Brandsma organiseert het 
Titus Brandsma Memorial een rondwan-
deling langs plaatsen die in zijn leven van 
betekenis zijn geweest. Aanvang 10.00 
uur bij de Gedachteniskapel (Keizer 
Karelplein 19). Kosten € 5,-. 
Info: titusbrandsmamemorial.nl/titus-
wandeling

575 JAAR HEILIGDOMS-
VAART 
  Susteren 
  Vr 26 aug t/m zo 11 sep

Met een jaar vertraging vanwege de 
coronapandemie vindt deze zomer in 
Susteren weer de heiligdomsvaart plaats. 
Die draait om de verering van de relieken 
van heiligen die meer dan duizend jaar 
geleden in Susteren leefden. Ook wordt 
het openluchtspel Weerlicht der eeuwen 
opgevoerd. Dagelijks is er een Eucharis-
tieviering en zijn de relieken te vereren 
in de Amelbergabasilliek. Ook zijn er op 
diverse dagen rondleidingen door het 
dorp, de basiliek en de schatkamer.
Info: heiligdomsvaart.nl, rksusteren.nl

ARIËNSHERDENKING
  Maarssen
  Zo 28 aug
Jaarlijkse herdenking, met om 9.00 uur 
een gebedsviering met mgr. Woorts bij 
het graf van Alphons Ariëns. Aansluitend 
om 10.00 uur Eucharistieviering in de 
nabijgelegen H. Hartkerk (Breedstraat 
3). Voor de priesterstudenten van het 
Ariënsinstituut is de herdenking tevens 
de opening van het nieuwe studie- en 
vormingsjaar. De Mis kan ook online 
meegevierd worden.
Info: aartsbisdom.nl

WANDELING ‘WITTEMS 
VERLEDEN’
  Wittem
  Zo 28 aug
Wandeling in de omgeving van Kloos-
ter Wittem langs plekken die te maken 
hebben met de geschiedenis ervan. De 
tocht is ca. 10 km (maar kan bij warm 
weer in overleg met de deelnemers 
worden ingekort). Van 13.30 tot 16.30 
uur, vertrek vanaf de receptie van het 
klooster (Wittemer Allee 34). Deelname 
kost € 3,-, aanmelden is niet nodig.
Info: kloosterwittem.nl

WILHELMIETENMUSEUM 
  Huijbergen
  T/m sept
Het klooster van de wilhelmieten werd 
in 1944 door de Duitsers in brand gesto-
ken. Het poortgebouw herbergt nu een 
museum. Er zijn vele herinneringen aan 
de verdwenen wilhelmietenorde en aan 
het werk van de broeders van Huijbergen 
te zien. T/m september iedere zondag 
van 11.00 tot 16.00 uur. Entree € 4,50 
(kinderen tot 12 jaar € 2,-). 
Info: wilhelmietenmuseum.nl

INFORMATIEDAG FIDESCO
  Voorhout
  Za 10 sep

Ben jij de volgende die in 2023 voor 
Fidesco naar het buitenland gaat om 
je in te zetten voor anderen? Op deze 
informatiedag hoor je er alles over. De 
dag begint met de heilige Mis, daarna 
zijn er presentaties over de werkwijze 
van Fidesco en kun je in contact komen 
met oud-Fidesco vrijwilligers. Locatie: 
Rooseveltlaan 2.
Info/aanmelding (verplicht):
 fidesco-internation.org/nl

INSPIRATIEDAG CARITAS 
  Heiloo
  Za 17 sep
Inspiratiedag van het bisdom Haar-
lem-Amsterdam rond caritas en schep-
ping. De dag sluit aan bij de Europese 
campagne Together We rond de zorg voor 
de armen en voor de schepping. Aanvang 
9.30 uur met een Eucharistieviering 
door bisschop Jan Hendriks. Verder 
o.a. inleidingen over de zorg voor de 
schepping, armoede, duurzaamheid en 
workshops. Afsluiting 14.00 uur. Locatie: 
gastenhuis Onze-Lieve-Vrouw ter Nood 
(Hoogeweg 65).
Info/aanmelden: caritas@bisdomhaar-
lem-amsterdam.nl

DIAKENWIJDING WIM 
KREMER
  Utrecht
  Za 1 okt
Kardinaal Wim Eijk zal Wim Kremer tot 
permanent diaken wijden. De plechtig-
heid begint om 10.30 uur in de Sint-Ca-
tharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 
36). Na afloop is er gelegenheid tot felici-
teren in de nabijgelegen Nicolaïkerk.
Info: aartsbisdom.nl

AGENDA
augustus t/m oktober

VRIJDAG 19 AUGUSTUS
Lezing: Ez. 37,1 - 14
Evangelie: Mt. 22,34 - 40 (Groen)

ZATERDAG 20 AUGUSTUS
H. Bernardus, abt en kerkleraar
Lezing: Ez. 43,1 - 7
Evangelie: Mt. 23,1 - 12 (Wit)

ZONDAG 21 AUGUSTUS
Eenentwintigste zondag door het jaar
Getijdengebed week I
Eerste lezing: Jes. 66,18 - 21
Tweede lezing: Heb. 12,5 - 7 + 11 - 13 
Evangelie: Lc. 13,22 - 30 (Groen)

MAANDAG 22 AUGUSTUS
Heilige Maagd Maria, Koningin
Lezing: 2 Tess. 1,1 - 5 + 11 - 12
Evangelie: Mt. 23,13 - 22 (Wit)

DINSDAG 23 AUGUSTUS
Lezing: 2 Tess. 2,1 - 3 + 14 - 17
Evangelie: Mt. 23,23 - 26 (Groen)

WOENSDAG 24 AUGUSTUS
H. Bartolomeüs, apostel
Lezing: Apok. 21,9 - 14
Evangelie: Joh. 1,45 - 51 (Rood)

DONDERDAG 25 AUGUSTUS
Lezing: 1 Kor. 1,1 - 9
Evangelie: Mt. 24,42 - 51 (Groen)

VRIJDAG 26 AUGUSTUS
Lezing: 1 Kor. 1,17 - 25
Evangelie: Mt. 25,1 - 13 (Groen)

Jaar C. Zie www.dagelijksevangelie.org.

liturgiekalender

Foto: heiligdomsvaart.nl

Foto: Fidesco

Radio Maria | Kerk in 
Nood / Club van Job
In de uitzending van vrijdag 19 
augustus is er een nieuwe afleve-
ring over Kerk in Nood. Hoe staat 
het met de vervolgde christenen in 
de wereld van vandaag? 
Tijden: vr. 10.15 | 16.30 | 23.45 | 
za. 05.30 uur

In de Club van Job beantwoordt 
pastoor Cor Mennen geloofsvragen 
van luisteraars. Vragen doorgeven 
kan via radiomaria.nl/contact.
Tijden: vr. 11.00 | 20.30 | zo. 19.00 
uur. 

In de zomermaanden vervalt het 
programma KN Actueel, waarin 
we de actualiteit bespreken met 
Anton de Wit of een andere KN-re-
dacteur. De eerste uitzending van 
het nieuwe seizoen is op donder-
dag 1 september.
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De herbestemming van een kerk kan voor de 
‘gewone’ parochiaan of buurtbewoner aanvoelen als 
een proces dat volledig over zijn of haar hoofd heen 
speelt: te ingewikkeld, te groot, te technisch. Dat dat 
niet het geval hoeft te zijn, bleek in het Brabantse 
Esbeek, een dorp van 1200 zielen. Daar leidde de 
lokale gemeenschap uit eigen beweging de herbe-
stemming van de H. Adrianus van Hilvarenbeekkerk.
Sinds begin 2019 huizen de basisschool, peuter-
speelzaal en kinderopvang van Esbeek daar samen 
onder de naam De Torenlei. Daarmee heeft de Adri-
anuskerk zijn prominente rol als hart van het dorp 
behouden: voor de leefbaarheid van kleine kernen als 
Esbeek zijn dergelijke voorzieningen onontbeerlijk.
De Dorpscoöperatie Esbeek zet zich in voor de 
leefbaarheid in het plaatsje; vanuit dit verband 
werd dan ook de eerste aanzet tot het herbestem-
mingsproces gegeven. Dat begon in 2012, toen de 
parochie van Esbeek fuseerde met die van enkele 
omliggende dorpen en duidelijk werd dat de Adri-
anuskerk zou moeten sluiten. Een beeldbepalend 
gebouw middenin het dorp zou leeg komen te 
staan: voor de Dorpscoöperatie het startsein om 
over een andere invulling na te denken.

Esbeek mag dan klein zijn, de ambities voor de 
herbestemming waren dat allerminst. “Ons uit-
gangspunt was om van de kerk het meest duurzame 
monument van Europa te maken, zowel sociaal en 
economisch als ecologisch”, vertelt Piet Verhoeven, 
voorzitter van de Dorpscoöperatie.

VAN IEDEREEN
Bijzonder is dat het project vooral door Esbekenaren 
zelf gedragen is. Zo werd inwoner Ad van de Wouw 
tot kartrekker benoemd vanwege zijn vastgoedach-
tergrond. Het kernteam bestond een klein comité, 
aangevuld met mensen die bij iedere stap in het 
proces op basis van hun talenten gezocht werden. 
“Het moet vanuit de mensen komen, dus zij moeten 
een hoge kwaliteit met zich meebrengen”, legt Van 
de Wouw uit. “Het gaat dan niet alleen om techni-
sche vaardigheden, maar ook om mensen die iets 
kunnen betekenen op maatschappelijk vlak.”
“Je moet uitgaan van de talenten die je in de dorps-
gemeenschap hebt”, beaamt Verhoeven. “Als je klein 
bent, moet je slim zijn en investeren in de juiste 
mensen. Voor hen loont het ook de moeite, want zij 
hebben uiteindelijk ook iets aan het eindresultaat.” 

Hij vindt dan ook dat burgerinitiatieven vaak te rati-
oneel aangestuurd worden: “Het moet een gevoel 
van iedereen zijn, er moet een feestje te vieren zijn 
als het lukt.”
Verbinding kunnen creëren is misschien wel het 
waardevolste talent in een herbestemmingsproces, 
denkt Verhoeven. Dat bleek al in 2013, toen de Adri-
anuskerk aan de eredienst onttrokken werd en de 
Coöperatie met de parochianen over de herbestem-
ming ging spreken. “Bij die groep zat veel emotie 
over de sluiting van de kerk”, herinnert hij zich. “Wij 
hebben gezegd: we snappen de emotie, maar geef 
ons ruimte om na te denken over de toekomst van de 
kerk. We wilden geen wig creëren.”
Met de zegen van de kerkgangers ging de Coöperatie 
in gesprek met de nodige partijen. Ook daar was ver-
bindend talent nodig om iedereen warm te krijgen 
voor het plan; de peuterspeelzaal wilde bijvoorbeeld 
in de eerste instantie niet verhuizen. De nieuwe 
fusieparochie (toen nog eigenaar van het gebouw), 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 
gemeente Hilvarenbeek moesten ook aan boord 
komen.
Die laatste zette nog wel even een rem op het proces 
toen in 2017 was afgesproken dat BOEi eigenaar 
van de herbestemde Adrianuskerk zou worden. De 
gemeente had liever geen externe partij als eigenaar 
en nam het plan daarom zelf over. “Wij hadden niets 
liever”, zegt Verhoeven. De gemeente kocht de kerk 
van de parochie en begon de verbouwing, die eind 
2018 afgerond werd.
En dan was er nog een factor om rekening mee te 
houden: de dorpsbewoners die níet nauw betrokken 
waren bij het herbestemmingsproces. “Omdat het 
een proces van jaren is, kan het voor hen lijken alsof 
er lange tijd niets gebeurt: zij zien alleen maar een 
leeg gebouw”, zegt Van de Wouw.
De Dorpscoöperatie creëerde draagvlak door de 
mensen op een betrokken manier geïnformeerd te 
houden. Zo werden er filmpjes gemaakt en evene-
menten in de leegstaande kerk georganiseerd. “De 
communicatie moet een stip op de horizon bieden 
en vooral leuk zijn”, aldus Van de Wouw. “Je moet 
niet met een technisch verhaal aankomen, maar het 
warm houden. Dat dreig je snel te vergeten in zo’n 
proces.”
Inmiddels is De Torenlei alweer ruim drie jaar in 
bedrijf. Verhoeven kijkt tevreden naar het resultaat: 
“Wij konden het niet mooier bedenken dan dat een 
gebouw dat als geloofsinstelling mensen bijeenbracht, 
nu de jongsten bijeenbrengt voor onderwijs. Het kerk-
gebouw is het hart van het dorp gebleven.” b

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

DOOR LUUK VAN DEN EINDEN

Kan een kleine gemeenschap het voortouw nemen bij een project dat zo groot is als de herbestemming van een kerk? 
In Esbeek bewees men dat het kan. Dankzij de talenten van de Esbekenaren kwam het proces tot een goed einde. “De 
kerk is het hart van het dorp gebleven.”

‘Wie klein is, moet slim zijn’ Hoe een klein 
dorp een grote herbestemming voltooide

reportage

Sinds begin 2019 huizen de basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang van Esbeek samen in de Adrianuskerk. Daarmee heeft de Kerk zijn promi-
nente rol als hart van het dorp behouden. | Foto: Aaron de Bruijn
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De eerste week van augustus was Pride Week, een week 
die in het teken stond van homo-acceptatie. Het viel 
onder meer het Nederlands Dagblad op dat veel protes-
tantse kerken aandacht aan de week besteedden, maar 
dat de katholieke Kerk deze geruisloos liet passeren.
Bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam 
schreef daarop op zijn weblog Arsacal een bijdrage 
over die katholieke zwijgzaamheid. Zijn punt: de 
Kerk respecteert LHBT’ers, maar steun aan de Pride 
Week uitspreken, zou betekenen dat de Kerk óf het 
“libertijnse” karakter ervan niet benoemt en daardoor 
gemakkelijk misverstaan wordt, “óf dat wel benoemt 
en dan toch weer veroordelend overkomt”. Daar-
naast klinkt de roep om acceptatie vrij overheersend, 
schrijft hij: “Mag je er nog wel zijn als je er anders in 
staat?”
Onbeholpenheid en ongemak overheersen, waar-
door openlijke gesprekken in kerkelijke kring over 
homoseksualiteit zeldzaam zijn, zeker gesprekken 
waarin geen van de partners de ander zijn zienswijze 
probeert op te leggen. De meeste katholieken weten 
slechts vagelijk wat de Kerk echt van homoseksualiteit 
vindt en al helemaal niet waarom zij dat standpunt 
aanhangt. Inhoudelijke discussies zijn door gebrek 
aan inzicht moeilijk te voeren en worden daarom 
liever vermeden.
“Persoonlijk beschouw ik dat theologisch en intellec-

tueel als een zwaktebod”, schrijft de Bossche bisschop 
Gerard de Korte in zijn voorwoord van het boek Wat 
de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit. “In een volwas-
sen Kerk zou ook over spannende thema’s een open 
dialoog mogelijk moeten zijn.”
Om katholieken gereedschappen aan te reiken voor een 
evenwichtig gesprek, schreef de Amerikaanse priester 
Daniel Helminiak al in 1994 Wat de Bijbel wél zegt over 
homoseksualiteit. Het werd onlangs vertaald door de 
Nederlandse pater passionist Mark-Robin Hoogland. 
Het boek neemt de bekendste ‘homopassages’ uit de 
Bijbel – zoals Leviticus 18,22 en Genesis 19,1 - 11 – en 
probeert te verklaren wat daar nou eigenlijk echt 
gezegd wordt.

EIGENAARDIGHEDEN
Helminiak gaat daarbij uit van een zogenaamde his-
torisch-kritische lezing van de Bijbel. Die houdt in 
dat teksten gelezen moeten worden in de context van 
de tijd en plaats waarin ze geschreven zijn. Volgens 
Helminiak volgt daaruit dat de Bijbel eigenlijk geen 
oordeel velt over liefde tussen twee mensen van het-
zelfde geslacht: homoseksualiteit, betoogt hij, werd 
in het oude Israël niet gezien als een geaardheid. De 
passage uit Leviticus (“U mag met een man niet liggen 
als met een vrouw; het is een gruwel”) is volgens 
hem geen verbod op relaties tussen twee mannen, 

maar een afwijzing van seksuele handelingen tussen 
twee mannen vanwege het oud-Israëlitische taboe op 
mannen die een vrouwenrol aannemen.
Mark-Robin Hoogland vertaalde de oorspronkelijke 
Engelse tekst – ongewijzigd sinds een herziening in 
2000 – en actualiseerde die licht. Toch blijft de vraag 
of een ruim twintig jaar oude basistekst wel actueel 
genoeg gemaakt kan worden om een goed antwoord 
te bieden op de vragen die anno 2022 gesteld worden. 
In die tijd is er veel veranderd: denk bijvoorbeeld aan 
de invoer van het homohuwelijk in veel landen of de 
fors gegroeide aandacht voor transseksualiteit. Beide 
zaken komen niet ter sprake, waardoor het boek in de 
eigenaardige spagaat verkeerd dat het moderne kwes-
ties aankaart en toch enigszins ouderwets aandoet.
Ook stond het theologisch denken over homoseksua-
liteit in die twintig jaar niet stil.
Waar het boek eveneens een vreemde houding aan-
neemt, is in de doelstelling. Aan de vertaalde tekst van 
Helminiak voegde Hoogland zeven eigen preken toe 
waarin homoseksualiteit ter sprake komt. Waar het 
eerste deel van het boek erg objectief aandoet, voelt 
de tweede helft subjectiever aan. Hoogland legt in de 
inleiding uit dat hij dat deed om LHBT-gelovigen te 
tonen dat de Bijbel ook voor hen een bron van goed 
nieuws is, maar daarmee doet hij wel af aan de neutra-
liteit van Helminiaks werk.
Deze eigenaardigheden ten spijt is Wat de Bijbel 
wél zegt over homoseksualiteit het lezen waard voor 
ieder die meer van het onderwerp wil weten en met 
een frisse blik naar de Bijbel wil kijken. Helminiak 
stijgt in zijn exegese uit boven het niveau van een 
persoonlijke bijbelinterpretatie. Ook voor wie zich 
niet laat overtuigen door zijn redenering biedt dit 
boek inzicht in de opbouw en denkbeelden van de 
bijbelse maatschappijen. De preken van Hoogland 
zullen goed ontvangen worden door wie een warme 
oproep tot kerkelijke homo-acceptatie waardeert.
Katholieken zijn geen sola scriptura-gelovigen; 
de kerkelijke leer over homoseksualiteit wortelt 
behalve in de Bijbel onder meer ook in antropolo-
gie en filosofie. Argumenten zoals Helminiak die 
behandelt, komen echter wel vaak terug in gesprek-
ken over geloof en homoseksualiteit. Meer kennis 
ervan kan wellicht helpen om de onbeholpenheid 
en zwijgzaamheid te doorbreken. b

Daniel Helminiak, Wat de Bijbel 
wél zegt over homoseksualiteit – 
Een kritische en spirituele herlezing
Uitgeverij Berne
Pagina’s: 170 | € 19,95
ISBN 978 90 8972 444 1

DOOR LUUK VAN DEN EINDEN

De Kerk en homoseksualiteit: weinig combinaties stralen zo veel onbeholpenheid uit als deze. Het boek Wat de Bijbel 
wél zegt over homoseksualiteit is een poging om gelovigen handvatten te geven voor een gefundeerd gesprek over homo-
seksualiteit in de Kerk. Hoe geslaagd is die poging?

Bijbel en homoseksualiteit: een (on)geluk-
kig huwelijk?

recensie

In mei 2021 hielden verschillende Duitse parochiekerken, zoals hier de Sint-Martinuskerk in Geldern, diensten waarin homokoppels werden 
gezegend. |  Foto: CNS - Rudolf Wichert, KNA
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Toen ik nog regelmatig in Den Haag kwam, reisde ik vaak 
met de trein via station Den Haag Centraal. Omdat dit 
een kopstation is, staan de treinen soms meer dan een 
kwartier klaar voor vertrek. De passagiers kunnen dan 
vast instappen. Het gebeurde regelmatig dat een tengere 
jongeman, met de sporen van drugsgebruik in zijn huid, de 
trein door banjerde en riep: “Kunt u nog wat lozen voor de 
dak- en thuislozen?” Hij had een stapeltje daklozenkran-
ten over zijn arm. Hij was niet opdringerig, ik vond hem 
wel sympathiek, en met een grote grijns nam hij een knaak 
in ontvangst.
Toen ik deze zomer op vakantie was in Europa, zag ik wel-
geteld één daklozenkampement: in Kreuzberg, Berlijn. 
Niets van dat al in Nederland. Ondanks de klaagzangen 
die ik over de zorg hoor, moet ik toch concluderen dat men 
dit in Nederland goed geregeld heeft.
Hier in Los Angeles is dat anders. De laatste cijfers zijn 
nog niet bekend gemaakt, maar men schat dat een kleine 
100.000 mensen op straat leeft. Als je door de binnen-
stad rijdt, kom je tal van groezelige campings tegen, op 
de stoep, onder viaducten en in parken. De laatste drie 
weken stond er een tent bij de ingang van onze paro-
chiezaal. Formeel mogen er geen kampementen worden 
opgericht binnen 200 meter van een school, maar zelfs 
na vijftien keer bellen met de politie stond die tent er nog. 
De bewoner, een gespierde zwarte man, veegde de stoep 
bij de ingang van zijn tent en nodigde andere daklozen uit 
voor een barbecue. Soms kwam er een half geklede vrouw 
uit zijn tent en rondom waren resten van drugsgebruik te 
vinden. 
Zelfs na meer dan twaalf jaar in de VS is het voor mij moei-
lijk te begrijpen waarom men hier deze situatie accep-
teert. Hoewel de gemeente miljarden in programma’s 
stopt, is er eigenlijk niemand die zich om deze mensen 
bekommert. Het is onvoorstelbaar dat er een hele klasse 
van onaanraakbaren bestaat, die dezelfde ruimte deelt 
met de sportieve blonde yuppen die ’s morgens joggend 
hun chihuahua uitlaten. 
Vanmorgen werd me die onoplosbaarheid toch weer snel 
duidelijk. Ik stapte voor de Mis op alweer een nieuwe 
buurman af, tegenover de McDonalds. De enige verbale 
uitwisseling waartoe de man nog in staat was, bestond 
uit dreigen en eisen. Hij stond erop dat ik hem een Happy 
Meal kwam brengen. Dat soort vragen levert me altijd één 
van twee emoties op: schuldgevoel als ik nee zeg, of me 
gebruikt voelen als ik ja zeg. Ik had nog geluk dat ik niet 
aangevallen werd, want de meeste daklozen hier hebben 
zware psychische stoornissen. 
Als pastoor ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van 
mijn parochianen en in het bijzonder de schoolkinderen. 
Met een bezwaard gemoed bel ik mijn beveiligers. Zij trek-
ken de tent uit elkaar omdat de politie wegblijft. Een halve 
dag later is dat opgeruimd door de gemeentereiniging. Zo 
gaat dat in LA, de duurste stad om te wonen in het zuiden 
van Californië. En ik, in mijn riante pastorie, begin er nog 
aan te wennen ook.

GEWENNING

ALBERT VAN DER WOERD

Priester van
het aartsbisdom 
Los Angeles

column

DOOR  PLEBAAN MICHEL HAGEN

overweging

Leren luisteren

Hendrik VIII is katholiek, maar als hij niet mag 
scheiden van Catherina van Aragon geeft hij er 
de brui aan. Zijn dochter Elizabeth zal de eerste 
protestantse koningin van Engeland worden. 
Hendriks zus Margaret blijft de Kerk echter 
trouw en kleindochter Mary wordt net als zij 
koningin van de Schotten. En zo hebben de 
Engelsen een protestantse en de Schotten een 
katholieke koningin.
Elizabeth wil de katholieken min of meer tol-
ereren, maar het parlement denkt daar anders 
over. De Engelse katholieken willen nu dat 
Mary ook hun koningin wordt. Een opstand 
wordt neergeslagen en leider Sir Thomas Percy 
onthoofd. Zijn landgoederen worden gecon-
fisqueerd en zoon Thomas bij zijn moeder weg-
gehaald, die naar Vlaanderen vlucht.
De jonge Thomas blijkt echter voorbeeldig in 
gedrag en leven. Wanneer hij na zijn militaire 
dienst om eerherstel vraagt, zwicht Elizabeth. 
Ze geeft hem de landgoederen van zijn vader 
terug en verheft Thomas in de adelstand als 
de zevende graaf van Northumberland. En 
terwijl het parlement steeds meer antikatho-
lieke maatregelen neemt, blijft Elizabeth hem 
gunsten bewijzen. Zo mag Thomas in 1563 
toetreden tot de prestigieuze Orde van de 
Kousenband.
De door het parlement gevoede vervolging van 
de katholieken en de arrestatie van koningin 

Mary door Schotse edelen, maken dat de katho-
lieken complotten beginnen te smeden. Als ze 
dan ook nog horen over een eventuele excom-
municatie van Elizabeth, vraagt Sir Thomas 
Percy junior de paus in een brief om raad. 
De Engelsen hebben echter lucht gekregen 
van de dreigende opstand en verordenen Sir 
Thomas voor de koningin te verschijnen. Tegen 
de wil van Percy in besluiten de andere katho-
lieke leiders de Engelse hand te negeren. Ze 
trekken met hun troepen naar de stad Durham, 
waar ze de katholieke eredienst in ere her-
stellen. De opstand wordt neergeslagen en de 
‘rebellen’ gevangengenomen.
Sir Thomas weet te ontsnappen en vlucht naar 
het veiliger geachte Schotland, waar hij echter 
wordt opgewacht en opgesloten. Drie jaar later 
verkopen de Schotten hem aan de Engelsen 
voor een bedrag van tweeduizend pond.
Op 22 augustus 1572 breekt de dag van 
zijn executie aan. Voordat hij de beul zijn 
nek aanbiedt, roept de zevende graaf van 
Northumberland de op de markt van York 
samengekomen menigte toe: “Ik ben er trots 
op als katholiek te mogen sterven en nooit 
de nieuwe Kerk van Engeland te hebben 
erkend.”Zijn dochter Mary sticht in 1598 de 
Engelse benedictijnerabdij van Brussel, waar-
van ze in 1616 abdis wordt. Paus Leo XIII verk-
laart Thomas Percy in 1895 zalig.

Hoe kan je luisteren? Hoe kan je God ver-
staan? Is het mogelijk dat wij de stem van 
God zo verstaan dat we op weg durven gaan, 
stappen zetten naar de toekomst die God ons 
wijst? Kunnen we leren luisteren? 
Toen Jezus eens met drie leerlingen boven 
op een berg was, begon zijn gelaat te stralen. 
Toen klonk vanuit een wolk de stem van de 
Vader: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in 
wie Ik mijn behagen heb gesteld; luistert naar 
Hem” (Mt. 17,5). De opdracht van de Vader 
aan ons is: “Luister naar Jezus.”
Dit luisteren gebeurt in ons hart, in onze 
ziel. Het is een soort zoeken, onderzoeken, 
aftasten, je afvragen wat een woord of een 
gebeurtenis betekent. Echt luisteren kost 
moeite, het vraagt inspanning. Het is nodig 
dat je niet blijft steken in oppervlakkigheid, 
dat je niet zomaar tevreden bent met vluchtig 
vermaak of een snelle bevrediging. Daarover 
gaat de bekende parabel van Jezus over de 
zaaier. Daar zegt Hij: “Zo dikwijls iemand 
het woord van het Koninkrijk wel hoort maar 
niet begrijpt, komt de boze en rooft weg 
wat gezaaid ligt in zijn hart; dat is hij die op 
de weg is gezaaid” (Mt. 13,19). Luisteren en 
zien vraagt dat we willen begrijpen wat een 

woord of gebeurtenis betekent. Daarvoor is 
het nodig dat je op de woorden kauwt; zoals 
je kauwt om het voedsel te kunnen verwerken 
moet je op Gods Woord kauwen.
Jezus’ moeder Maria is daarin onze leermees-
teres. Van haar staat geschreven bij Lucas: 
“Maria bewaarde al deze woorden in haar hart 
en overwoog ze bij zichzelf ” (2,19). Luisteren 
is niet alleen een woord horen of lezen. Luis-
teren vraagt dat we net als Maria de woorden 
die iets zeggen over God, over Jezus, over ons 
leven, opnemen in ons hart en overwegen bij 
onszelf. 
Er komt nog iets bij: luisteren vraagt ook 
dat we waakzaam zijn; hoor ik de Heer daar 
komen? Is dat de Heer die iets tegen mij zegt? 
Ben ik bereid om op zijn Woord te reageren 
en met Hem mee te gaan? Voor deze waak-
zaamheid is liefde nodig, dat ik verlang om 
zijn Woord te horen, dat ik uit liefde bereid 
ben op zijn Woord in te gaan. Waakzaam 
luisteren, zoals Abraham, zoals Mozes, zoals 
Maria, de apostelen en de heiligen. Laten we 
bij hen in de leer gaan, dan zullen wij Gods 
Woord steeds beter gaan verstaan en begrij-
pen en steeds duidelijker de weg zien die Hij 
wijst.

rebel van adel
DOOR MICHAËL AS

bijvoorbeeld

Illustratie: Tomás Rico en Loreto Sales
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Matt Rowland Hill, 
Erfzonden. Memoir
Uitgeverij Atlas Contact
Pagina’s: 280 | € 22,99
ISBN: 978 9045 041 445

The Habsburg Garden of Eden, 
Ensemble Arava
Brilliant Classics 96564

Adel
In de barok was het hof van de Habsburgers in 
Wenen een van de meest prestigieuze cultuurcen-
tra van Europa. De Habsburgers waren machtig en 
rijk, gaven grote sommen geld uit aan de kunsten 
en bonden zo vele beroemde kunstenaars aan zich.
Qua muziek profiteerde vooral Antonio Caldara 
(1670-1736) van de Habsburgse gunsten. Hij com-
poneerde een onophoudelijke stroom geestelijke 
en wereldlijke werken voor de Weense adel. Het 
ensemble Arava voert zijn Risoluto son già tiranno 
amore uit, een prachtige cantate voor sopraan 
en soloviool. Deze heeft de karakteristieke vorm 
van recitatieven gevolgd door virtuoze aria’s. De 
aria’s vormen de hoogtepunten met hun muzikale 
vuurwerk, bij de recitatieven zal de adel een beetje 
ingedommeld zijn.
Händels cantate Un’alma innamorata HWV 173 is 
van hetzelfde laken een pak. Händel deed in Rome 
wat Caldara in Wenen verrichtte: de lokale adel 
verwennen. De cantates worden afgewisseld met 
instrumentale muziek uit dezelfde periode – vooral 
de vioolsonate van Georg Maffat is de moeite 
waard. Sopraan Einat Aronstein heeft een wellui-
dende stem. 
ARNOUD HEERINGS

Moderne pelgrims
Pelgrimeren is al lang niet meer uitsluitend iets wat 
gelovigen doen. Integendeel, je struikelt zo onge-
veer over de verhalen van mensen die de camino 
naar Santiago de Compostella lopen om zichzelf te 
vinden, fietstochten naar verre oorden ter ere van 
een overleden vriend, en zo meer. 
Moderne pelgrims zou je ze kunnen noemen en 
precies over dat fenomeen maakte maandblad 
Volzin in de eerste helft van dit jaar een serie 
interviews. Die zijn nu gebundeld in dit boek. De 
geïnterviewde pelgrims komen in alle soorten 
en maten: er is een predikant die groot fan is van 
Elvis Presley en een bedevaart maakte naar diens 
landgoed Graceland; een journaliste die zelf wel 
eens wilde uitvinden waarom iedereen zo laaiend 
enthousiast is over de camino; een psychiater die 
voor een stiltemeditatie naar India trok; en een 
drukbezette moeder die in Noorwegen op zoek 
ging naar zelfacceptatie.
Te midden van al deze ‘moderne’ pelgrims, zijn 
er ook verhalen over de ‘ouderwetse’ variant: een 
moslima vertelt over haar bedevaart naar Mekka 
en uit katholieke hoek is er de reisleidster die 
bedevaarten naar Lourdes begeleidt. Het levert een 
boeiend beeld op over pelgrimeren in deze tijd en 
toont maar weer eens aan dat pelgrimeren eigen-
lijk van alle tijden is.
SUSANNE KURSTJENS

Hypnose
De cello is misschien wel de meest geliefde verte-
genwoordiger van de strijkersfamilie. Met zijn lage 
sonore geluid dringt het instrument tot in de diep-
ste lagen van de menselijke ziel door.
De topstukken van het repertoire komen alle uit 
de romantiek, toen componisten de vermetelste 
verkenningstochten van het gevoelsleven maak-
ten. Cellosonate op. 19 van Rachmaninov (uit 1901) 
wordt veel beluisterd. De compositie is razend 
moeilijk, ze vergt twee muzikanten die niet alleen 
hun instrumenten de baas zijn, maar ook vol-
doende mentale ruimte over hebben om elkaar te 
kunnen vinden.
Rachmaninov componeerde het stuk na een moei-
lijke periode in zijn leven. Zijn muzikale voorbeeld 
Tsjaikovski was in 1893 overleden en zijn eigen 

eerste symfonie ging in 1897 roemloos ten onder. 
Pas na een hypnose-therapie herwon Rachmani-
nov zijn creatieve krachten.
Jean-Guihen Queyras (cello) en Alexander Mel-
nikov (piano) zijn een hecht duo. De cellist is de 
onbetwiste solist van de sonate. De partijen zijn 
echter zo met elkaar verweven, dat de cellist niet 
kan schitteren zonder de adequate hulp van zijn 
begeleider. De sonate is doordrenkt van de melo-
dische gaven van de componist. Vooral deel drie is 
een prachtig muzikaal stemmingsbeeld.
ARNOUD HEERINGS

Jezus en heroïne
“Een verhaal over twee grote liefdes: Jezus en 
heroïne” luidt de kop boven de flaptekst van deze 
autobiografie. Die eerste liefde valt Matt Rowland 
Hill toe in zijn jeugd: als zoon van een streng evan-
gelische dominee domineren Jezus, maar vooral 
ook hel en verdoemenis zijn leven. Een eeuwig 
gevoel het verkeerd te doen haalt hem weg bij zijn 
eerste grote liefde om prompt in de armen van een 
andere grote liefde te verdwijnen: drugs.
Rowland Hill beschrijft het allemaal met grote 
eerlijkheid en humor, wat zijn verhaal des te 
aangrijpender maakt. Zijn heroïne- en crackver-
slaving brengt hem meermaals aan de rand van 
de afgrond – niet voor niets bedankt hij aan het 
eind van zijn boek vooral de artsen, verplegers en 
het ambulancepersoneel van de Britse National 
Health Service.
De lezer valt van de ene hartverscheurende epi-
sode in de andere, totdat Rowland Hill zijn ang-
sten en jeugd onder ogen gaat komen en er met 
andere ogen naar leert te kijken. Dan komt er ook 
ruimte voor dankbaarheid voor de christelijke 
naastenliefde die hij heeft mogen ervaren. 
Is het eind goed al goed? Niet helemaal, want de 
auteur is zo eerlijk om op te biechten dat afkicken 
iets is dat je nooit helemaal afrondt: een terugval 
ligt immer op de loer. Zijn worsteling met het 
geloof uit zijn jeugd is dan misschien ten einde, 
die met zijn verslaving zeker niet. 
SUSANNE KURSTJENS

Amuses
Het madrigaal is in de zestiende eeuw een 
vocale zetting van Italiaanse wereldlijke poëzie. 
Na een wat schimmig begin onder een andere 
naam (frottola) kreeg het de wind in de zeilen 
toen componisten uit de hogere hofkringen van 
Noord-Italië zich ermee gingen bemoeien. In 
de handen van mannen als Willaert en De Rore 
werd het een grillige compositie die zich volledig 
richtte op de expressie van de tekst. Woorden 
als ‘smart’ of ‘tranen’ kregen de wonderlijkste 
samenklanken. Een componist als Gesualdo 
maakte het nog bonter en voorzag vooral mor-
bide liefdesgedichten van excentrieke muziek.
Het gekke is nu, dat veel luisteraars zich uitslui-
tend met het late madrigaal bezighouden. De 
vroegste traditie blijft vaak buiten beschouwing. 
Wie deze magnifieke cd beluistert, kan horen hoe 
jammer dat is. Het uitgebalanceerde ensemble 
zingt (vroege) madrigalen van Philippe Verdelot, 
een Vlaamse componist die in Italië werkte. Zijn 
madrigalen klinken piekfijn. Uitzinnige expressi-
viteit is nog niet aan de orde, de luisteraar krijgt 
korte, ingetogen juweeltjes voorgeschoteld.
Het madrigaal is bij Verdelot muziek om zelf te 
zingen – niet om lange tijd passief naar te luis-
teren. Zie zijn madrigalen dus als fijnzinnige 
amuses; niet te veel achter elkaar!
ARNOUD HEERINGS

Jasmijn Olk en Elze Riemer, 
Moderne pelgrims. Onderweg 
in het hier en nu
Uitgeverij Zilt
Pagina’s: 176 | € 21,99
ISBN 978 949 319 823 4

Verdelot, Madrigals for four 
voices. Profeti della Quinta
Pan-classics 8047841

Chopin and Rachmaninov, 
Cello Sonatas. Jean-Guihen 
Queyras (cello) en Alexander 
Melnikov (piano)
Harmonia Mundi HMM902643
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Vader Damien en zijn jonge zoontje Amine varen met 
een motorbootje op zee. Vanuit het niets duikt vader 
het water in. “Ik zwem terug, jij kunt de boot wel bedie-
nen.” Het lukt zowaar. Damien is euforisch, moeder 
Leïla staat doodsangsten uit en Amine is wat gelaten.
Deze openingsscène van Les Intranquilles – ‘De rustelo-
zen’ – laat goed zien waar het familiedrama over gaat: 
de bipolaire stoornis en de daarmee gepaard gaande 
manische en depressieve perioden van Damien beheer-
sen niet alleen zijn leven, maar ook dat van zijn vrouw 
en kind. 
Wat volgt, zijn weinig woorden maar veel voorbeelden. 
Damien die midden in de nacht een bromfiets repa-
reert, Damien die Amine in gevaar brengt door hem al 
slingerend over de weg naar school te brengen, Damien 
die de hele gebaksvoorraad van een bakkerij opkoopt 
en daarmee de klas van Amine binnenstormt. Slapen 
doet Damien nauwelijks. Geen tijd, want als succesvol 
kunstenaar moet hij produceren voor een aanstaande 
expositie. Leïla (die ook thuis werkt als meubelmaker) 
ziet Damien steeds verder terugvallen, probeert hem 
zijn lithium te laten nemen en raakt steeds wanhopi-
ger. “Het enige wat ik doe, is over jou waken.” Hij is de 

patiënt, zij de verzorger. En dat terwijl ze allebei als vol-
waardig mens gezien willen worden. 
De Belgische regisseur Joachim Lafosse weet waar hij 
het over heeft. Zijn vader had ook een bipolaire stoor-
nis. Hij wil met Les Intranquilles vooral laten zien hoe 
het probleem van één gezinslid het probleem van het 
hele gezin wordt, zo geeft hij aan in een interview. “De 
ziekte van één treft ons allemaal.” 
Het kleine gezin is hecht en iedereen houdt van 
elkaar, maar tegen de manische perioden van Damien 
is nauwelijks op te boksen. Zonder medicijnen is hij 
extreem onvoorspelbaar, met medicijnen ligt hij apa-
thisch in bed. “Ik kan beloven voorzichtig te zijn en 
ik kan beloven mijn pillen te nemen, maar ik kan niet 
beloven beter te worden”, zo geeft Damien aan. Ieder-
een is machteloos, niet alleen de patiënt in kwestie.
Les Intranquilles is een ingetogen film. Lafosse ver-
groot niet onnodig uit en becommentarieert nauwe-
lijks. Hij laat zijn kijkers de permanente spanning die 
er hangt echt voelen. Les Intranquilles is als het bran-
dend lont van een staaf dynamiet: dat de ontploffing 
volgt, is zeker, je weet alleen niet hoe lang het dit keer 
nog duurt.

CULTUUR

Video | Kathedrale kunst

Kathedraal TV lanceert een serie over de kunst 
van de Haarlemse Bavokathedraal. Program-
mamanager Nanine van Smoorenburg gaat in 
gesprek met erfgoedspecialist Anique de Kruijff 
over wetenswaardigheden over kunst in kerken, 
terwijl de rondleiders van de kathedraal inzoo-
men op de architectuur, beel dende kunst, ramen 
en meer. Elke vrijdag komt een nieuwe aflevering 
online.
Te bekijken via youtube.com/kathedraaltv

Podcast | Scheppingsdrift

Bijbel en kunst zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. In Scheppingsdrift duikt presenta-
tor Allard Amelink, samen met theoloog Alain 
Verheij en kunstkenners Lieke Wynia en Ab 
Nieuwdorp, elke aflevering in een Bijbelverhaal. 
Aan de hand van muziek, literatuur, film en beel-
dende kunst gaan ze op zoek naar de verhalen 
achter de kunst. 

Te beluisteren via eo.nl/scheppingsdrift

Televisie| We need to talk about Cosby

Bill Cosby, komiek, acteur en filantroop, werd 
decennialang vereerd als America’s Dad. In 2018 
werd hij veroordeeld voor seksueel misbruik 
van vrouwen en viel hij van zijn voetstuk. Deze 
vierdelige documentaireserie van regisseur W. 
Kamau Bell onderzoekt het complexe verhaal 
van Cosby’s leven en werk. 

Vanaf maandag 22 augustus dagelijks om 22.10 uur 
bij de VPRO op NPO 2

media

Met tegenzin kwam Joannes Zwijsen in 1832 naar Til-
burg. Hij had het namelijk erg naar zijn zin als pastoor 
in het landelijke Best. Maar al snel besefte hij dat hij 
nergens beter op zijn plaats was dan in de snel groei-
ende industriestad. Een groot deel van de bevolking 
leefde er in armoede. Daarom richtte hij een zuster- en 
een fratercongregatie op die het onderwijs en de zorg 
voor de minstbedeelden op zich namen. Beide groeiden 
uit tot grote professionele organisaties. Hoe dat bij de 
fraters van Tilburg in zijn werk ging, beschrijft Charles 
van Leeuwen in een omvangrijke studie.
Hij doet dat heel systematisch door in drie ‘luiken’ 
eerst de stichting, vervolgens de uitbouw en in het 
laatste luik het communiteitsleven, leiderschap, vor-
ming en identiteit te behandelen. Dankzij dat laatste 
luik laat het boek niet alleen zien hoe de congregatie 
tot bloei kwam. Zeker zo belangrijk vindt Van Leeu-
wen de spiritualiteit van waaruit de fraters dit werk 
verrichtten, hun “motivatie en beleving”.

Het boek is heel belangrijk voor de huidige generatie 
fraters, zo onderstreept algemeen overste Lawrence 
Obiko in zijn Ten geleide. Tegenwoordig zijn de fraters 
vooral actief in Indonesië, Kenia, Tanzania, Oost-Ti-
mor, Namibië en Brazilië. Daar werken jonge mannen 
die zich kunnen spiegelen aan de eerste fraters in Til-
burg. Ook zij zijn eerder “doeners dan denkers”, aldus 
Obiko. Dit boek helpt hen om een beeld te krijgen van 
de kernwaarden van het fraterleven. Het is daarom 
een mooi voorbeeld van hoe geschiedenis nieuw licht 
op het heden kan werpen. En omdat het zo systema-
tisch is opgezet, hoef je niet meteen alle zevenhon-
derd pagina’s te lezen. Aanraders zijn in ieder geval 
de hoofdstukken over Zwijsen en over superior Fran-
ciscus Salesius de Beer, die van 1846 tot 1900 aan het 
hoofd van de congregatie stond.
Daarmee bestrijken deze biografische schetsen ook 
ongeveer de periode die in dit boek wordt behandeld. 
Over enkele jaren hopen de fraters een volgend deel 

te presenteren dat over de twintigste eeuw en de 
missie gaat. Als ik een suggestie mag doen voor nog 
een volgend boek: een biografie van Zwijsen door 
Charles van Leeuwen. Hij heeft de deskundigheid in 
huis en is een goed verteller. De stichter van de con-
gregatie van de fraters (en latere aartsbisschop van 
Utrecht) kan zich geen betere biograaf wensen.

Charles van Leeuwen, 
Missie van barmhartigheid. 
De Fraters van Zwijsen
Uitgeverij Valkhof Pers
Pagina’s: 720 | € 45,-
ISBN 978 90 5625 523 7

boek

DOOR JAN BROUWERS

Geschiedenis die nieuw licht op het nu werpt

Film: Les Intranquilles (2021), België, 117 min.
Regie: Joachim Lafosse, met o.a. Leila Bekhti en 
Damien Bonnard

KN Kijkwijzer:

film
Ingetogen familiedrama dat vroeg of laat ontploft
DOOR HETTIE VAN DER VEN
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SPOOR
DAGLICHT
Dagboeken hebben een speciaal 
plekje in mijn boekenkast: Het 
Achterhuis (Anne Frank), Natuurdag-
boek (Nescio), Dagboek 1946-1949 
(Max Frisch), Geheim dagboek deel 
2 1944-1948 (Hans Warren), Het 
geheime dagboek van Hendrik Groen. 
Mijn favoriet: Het verstoorde leven, 
Dagboek van Etty Hillesum, 1941-1943.   
Opmerkelijk: veel dagboeken 
zijn tijdens of kort na de Tweede 
Wereldoorlog geschreven. Was 
er toen een grote – innerlijke – 
noodzaak om te schrijven, omdat 
spreken onmogelijk was? Ook inte-
ressant: vaak noemt de schrijver 
zijn dagboek ‘geheim’. En toch heeft 
hij besloten tot publicatie, hij wilde 
blijkbaar zijn geheimen de wereld 
insturen. Wat misschien aanvan-
kelijk in duisternis gehuld moest 
blijven, blijkt het daglicht meer dan 
waard.             

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

De ouderdom is een goede tijd voor het 
ontroerende en vreugdevolle getuigenis 
van de belofte van de ware bestemming 
van het leven. De ouderen wachten 
op een ontmoeting. Op oudere leeftijd 
hebben de werken van het geloof, die 
ons en anderen dichter bij het koninkrijk 
van God brengen, niet meer de macht 
van de energie, woorden en impulsen 
van de jeugd en de volwassenen. Maar 
juist daardoor maken zij de belofte van 
de ware bestemming van het leven nog 
zichtbaarder. En wat is de ware bestem-
ming van het leven? Een plaats aan tafel 
met God, in Gods wereld. 
Een oude dag die wordt beheerst door 
de ontmoediging om gemiste kansen, 
leidt tot ontmoediging bij de oudere 
zelf, maar ook bij ons allemaal. In plaats 
daarvan maakt een met zachtheid 
beleefde oude dag, met respect voor 
het echte leven, definitief een einde aan 
het misverstand dat macht voldoende 
moet zijn voor je eigen succes. Wan-
neer wij ons van deze veronderstelling 
bevrijden, is de tijd van ouder worden 
die God ons schenkt op zichzelf een 
van die ‘grotere’ werken waarover Jezus 
spreekt. Het is een werk dat Jezus zelf 

niet gegeven was, maar zijn dood, verrij-
zenis en hemelvaart maakten het voor 
ons mogelijk.  
Ons leven is niet bedoeld om zich te 
sluiten in een denkbeeldige aardse 
volmaaktheid: het is voorbestemd om 
verder te gaan, door de dood heen – want 
de dood is een doorgang. Inderdaad, ons 
punt van aankomst is niet hier, het is 
bij de Heer, waar Hij voor altijd woont. 
Hier, op aarde, begint ons ‘noviciaat’: 
wij zijn leerlingen van het leven, die te 
midden van duizend moeilijkheden Gods 
gave leren waarderen, de verantwoor-
delijkheid aanvaarden om die te delen 
en die gave vrucht te laten dragen voor 
iedereen. De tijd van het leven op aarde 
is de genade van deze passage. Het idee 
om de tijd stil te zetten – eeuwige jeugd, 
onbeperkte rijkdom, absolute macht 
willen – is niet alleen onmogelijk, het is 
ook misleidend.
Ons bestaan op aarde is de tijd van 
inwijding in het leven: het is leven, maar 
wel een leven dat je verder leidt naar 
een voller leven, de inwijding van een 
voller leven; een leven dat alleen in God 
vervulling vindt. Wij zijn onvolmaakt 
vanaf het begin en blijven onvolmaakt 

tot het einde. In de vervulling van Gods 
belofte is de verhouding omgekeerd: 
Gods ruimte, die Jezus met alle zorg 
voor ons bereidt, is superieur aan de 
tijd van ons sterfelijk leven. De oude 
dag brengt de hoop op deze vervulling 
dichterbij. 
De oude dag kent definitief de betekenis 
van tijd en de beperkingen van de plaats 
waar wij onze inwijding doorbrengen. 
Ouderen bezitten die wijsheid. Daarom 
is het geloofwaardig wanneer we ons 

verheugen over het verstrijken van de 
tijd: het is geen dreigement, het is een 
belofte. De ouderdom is de levensfase 
die het meest geschikt is om de blijde 
boodschap te verspreiden dat het leven 
een inwijding is tot een uiteindelijke 
vervulling. De ouderen zijn een belofte, 
een getuigenis van een belofte. En het 
beste moet nog komen. Dat God ons 
allen een oude dag mag schenken die 
hiertoe in staat is! 
(Vertaling Susanne Kurstjens)

DE DOOD IS SLECHTS EEN DOORGANG NAAR ONZE PLEK 
BIJ DE HEER

woord van de paus

Tijdens de algemene audiëntie van 10 augustus legde paus Franciscus hoe ouderdom Jezus’ belofte van een eeuwig leven zichtbaar maakt.

SPRANK
EERLIJK

Je las graag in de Bijbel
het zachte geritsel van het 
bladeren, het allerdunste  

papier van de wereld 
bladzijden die fluisterden 
als een boom in de wind 

jij noemde de Bijbel ooit  
het Dagboek van God, mooi is
zei je, dat Hij toegeeft 

behalve goede ook mindere 
kanten te hebben, eerlijk duurt 
volgens Hem het eeuwigst

SPIL
“Niets is verborgen dat niet 
onthuld zal worden, en niets 
is geheim dat niet bekend zal 
worden. Alles wat jullie in het 
duister zeggen, zal in het licht 
worden gehoord, en wat jullie 
binnenskamers in iemands 
oor fluisteren, zal vanaf 
de daken bekend worden 
gemaakt.”

Lucas 12,2 - 3

Foto: CNS - Paul Haring
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Ja, ik maak graag 3 weken gratis 
kennis met Katholiek Nieuwsblad!

Voorletters:    Achternaam:

Adres: 

Postcode:    Woonplaats:  

Telefoon:  

Emailadres:  

Stuur naar: 
Katholiek Nieuwsblad, Lange Putstraat 44, 5211 KN ‘s-Hertogenbosch.

* Voor een goede verwerking is het noodzakelijk dat u al deze informatie invult.

KN kennismaken kunt u ontvangen alléén als u in het afgelopen jaar geen KN kennismaken heeft ontvangen 
of een KN abonnement heeft gehad. Na 3 weken stopt het automatisch en hopen we u enthousiast te hebben 
gemaakt om u op te geven als abonnee!

Meer informatie: www.kn.nl/abonnementen

ADVERTENTIES

combipuzzel

HORIZONTAAL
1 staat 5 effen 7 rib van een dak 11 inzet 12 muzieksoort 13 politieke partij 15 oude 
maat 16 Engels bedrijf. 18 personal computer 19 paardenslee 20 op dat ogenblik 
22 deel van een vis 24 manuscript 26 geladen atoom 27 onwillekeurige zenuw-
trek 28 geëindigd 29 in dat geval 30 pausennaam 32 Ruimte om uit te blazen. 
34 op grote afstand 35 rund 36 Insect dat in het spel is. 37 genoeg hebbend 
van 38 bij- woord 40 dwarsmast 41 kunstproduct 42 muzieknoot 43 getijde 45 
lichaamsdeel 47 sprookjesfiguur 48 geluidsdrager 49 theaterpartij 51 strijdperk 
54 gek 56 slangvormige vis 57 nagerecht 58 ratelpopulier 59 lidwoord 61 meel-
gerecht 63 behaalde punten 65 kledingstuk 66 peuter 67 deejay 69 telwoord 70 
instemming 71 voegwoord 72 beschadiging 73 Japanse rijstdrank 75 pijnscheut 
76 buitenaards verschijnsel 77 in strijd met.

VERTICAAL
1 hartige snack 2 Dat insect is niet bewusteloos. 3 moment 4 deel van het oor 
6 en ook niet 7 zeepwater 8 schijf bij ijshockey 9 hoewel 10 plaats in Italië 14 taal 
16 energiereservoir 17 geluid van een claxon 19 bijzonder 21 een zekere 22 graan-
pakhuis 23 bibliotheek 25 lofdicht 31 ellipsvormig 33 vlinder 34 Dat hout wil wel 
branden. 35 in orde 39 stuk 44 diefstal 46 zacht 47 ontwikkelingstrap 48 dun 
pannenkoekje 50 loofboom 52 wedstrijd 53 bladader 55 uitroep van voldoening 
56 misvatting 60 van rijshout 62 ontwerp 64 vrucht 65 gebaksoort 68 schouder-
blok 70 hand (volkstaal) 72 lidwoord 74 Die maakt het met de grond gelijk.

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

©Katholiek Nieuwsblad, 2022
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave van 
Katholiek Nieuwsblad worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Stichting 
Katholiek Nieuwsblad c.q. de betreffende auteur. Zie voor het volledige auteursrechten-voorbehoud 
onze website www.kn.nl, onder het kopje auteursrecht. Op ingezonden bijdragen zijn onze algemene 
publicatievoorwaarden van toepassing,  welke eveneens op voornoemde pagina staan.

© Sanders puzzelboeken

Horizontaal 1 adder, 5 tempo, 9 kijk, 12 rui, 14 gul, 15 Bali, 16 las, 17 leb, 19 gil, 21 nep, 22 ia, 23 eiken, 
25 nijpen, 27 ficus, 29 leut, 31 re, 33 er, 34 bouw, 35 gilde, 37 snob, 39 os, 40 dol, 41 of, 42 lat, 43 iep, 
45 reu, 46 hoe, 47 af, 48 hel, 49 te, 50 doorn, 52 depot, 54 rang, 55 pels, 56 eb, 57 taco, 58 genot, 59 
proza, 61 tiran, 63 Po, 64 pas, 65 ons, 67 rat, 68 lef, 69 eren, 70 top, 72 gen, 73 kan, 74 melig, 75 soldij 
Verticaal: 2 draai, 3 dus, 4 ei, 6 eg, 7 mug, 8 plint, 9 kaneel, 10 ijlen, 11 kip, 13 nek, 16 lift, 17 lis, 18 
beloop, 20 lij, 23 euro, 24 neus, 26 pril, 28 cent, 30 uw, 32 oefenstof, 35 goud, 36 doorlopend, 37 
safe, 38 biet, 40 de, 42 lade, 44 el, 45 Renoir, 46 hoen, 48 hobo, 49 tact, 51 open, 53 persen, 54 ra, 
57 tante, 58 gat, 59 para, 60 zo, 62 rag, 64 pek, 66 sol, 68 lel, 71 pi, 72 go 

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

blikvangers

HULP GEVRAAGD
Missaal van vóór Vat.II (liefst van uitg. Prisma)         
Telefoon: 073-6145195

GEZOCHT
KN-abonnees met een eigen bedrijf of organisatie die een bedrijfsadvertentie 
willen plaatsen in een van onze edities. U krijgt in elk geval 25% korting bij uw 
eerste advertentieplaatsing. KN heeft ook interessante staffelkortingen bij 
meerdere advertentieplaatsingen.
Bel naar: 073 – 612 85 30 of mail naar: advertenties@kn.nl 
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SAMEN VERDER
30 jaar ervaring

Vind een gelovige 
Partner

www.samen-verder.nl
Al 30 jaar deskundige en 

persoonlijke bemiddeling
Tel. 088 130 34 00

Gratis brochure

De ‘Club van 100’ is voor bestaande en nieuwe donateurs, voor trouwe en 
nieuwe lezers van Katholiek Nieuwsblad. Voor iedereen die eigent� dse katho-
lieke journalistiek een warm hart toedraagt. Voor iedereen die het belangr� k 
vindt dat KN als uniek en waardevol medium behouden bl� �  in onze secu-
liere samenleving.

Als lid van de Club van 100 draagt u b�  aan een eigent� ds katholiek geluid b�  
de thema’s die leven in Kerk en maatschapp�  in het Nederlands taalgebied.

We zoeken 100 mensen die 1000 euro per jaar willen doneren 
voor minimaal 5 jaar middels een periodieke overeenkomst.
De Club van 100 investeert in vernieuwingen die KN nodig hee� . Daarb�  kunt u 
onder meer denken aan het vernieuwen van KN digitaal. Beter en intensiever 
digitaal aanwezig z� n, is een must vandaag de dag. En aan het ontwikkelen van 
een KN app, of meer marketing om de bekendheid te versterken en beter aan-
wezig te kunnen z� n in het publieke debat.

Deelname is voor minimaal 5 jaar en stopt daarna automatisch. Uw b� drage 
wordt jaarl� ks automatisch afgeschreven middels een door u afgegeven auto-
matische incasso. U kunt uw jaarbedrag ook in maximaal vier term� nen van 
elk 250 euro voldoen. 

Neemt u deel aan de Club van 100 dan kunt u op basis van de overeenkomst 
‘periodieke gi�  in geld’ een belastingvoordeel behalen als u belastingplichtig 
bent in Nederland. Het belastingvoordeel betekent dat u een deel van u gi�  
terug kunt kr� gen als u deze opgee�  b�  uw aangi� e inkomstenbelasting. Het 
voordeel kan oplopen tot 50%.

Mogen w�  u verwelkomen als lid van de Club van 100? 

Vul de onderstaande bon in en stuur deze op naar Arnulfus Stichting, 
Club van 100, Lange Putstraat 44, 5211 KN  ’s-Hertogenbosch of mail 
naar info@arnulfus.nl.
Voor meer informatie kunt u bellen met +31 (0)73 750 23 17.
Zodra w�  uw informatie ontvangen hebben, sturen w�  u de overeenkomst 
‘periodieke gi�  in geld’ samen met het machtigingsformulier.

Naam

Adres     Huisnr.

Postcode

Woonplaats

Email

Telefoonnummer

Arnulfus Stichting 
introduceert ‘Club van 100’


