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1. REDACTIONEEL
Pennsylvania. Het kindermisbruik is terug van nooit weggeweest. De voorbije jaren ging dat over de sporten andere middens. Thans weer over de kerk. En de cijfers zijn onthutsend: meer dan 1000 kinderen en
301 katholieke priesters. Zou het dan toch wat met het verplichte priestercelibaat te maken hebben? Het
artikel ‘De olifant in de kerk’ van Hans Duquet dat je in deze Nieuwsbrief kunt (her)lezen spreekt hierover
duidelijke taal.
Kindermisbruik en andere klerikale misdaden gingen altijd weer gepaard met doofpotoperaties waaraan de
bisschoppen zich schuldig maakten. De Nederlandse krant NRC publiceerde recent cijfers over de toestand
in Nederland tussen 1945 en 2010. “We zullen dat intern wel oplossen.” Met zorg voor de daders maar niet
voor de slachtoffers. Tijdens zijn bezoek aan Ierland werd nu paus Franciscus zelf hiervoor met de vinger
gewezen.
Schandalen wegmoffelen, het is een mechanisme dat gangbaar was en is in elk machtsinstituut. Iets
gelijkaardigs herinner ik me van op school. Hoe er over ‘onze Congo’ werd lesgegeven. We kregen een
loflied op het ‘beschavingswerk’ dat koning Leopold II en België daar verrichtten. Maar de misdaden die er
werden begaan ten aanzien van de Congolese bevolking werden zedig verzwegen.
In de kerk was het niet anders. De schone schijn moest gered worden. Toen dit potje niet langer gedekt kon
blijven, ontplofte de bom. Met alle respect voor mensen zoals Jozef De Kesel die het, tijdens de vijf jaar dat
hij bisschop was in Brugge, resoluut over een andere boeg gooide. Het luisteren naar de slachtoffers stond
bovenaan zijn prioriteitenlijstje. Mooi, zeer mooi, maar niet voldoende: “De kerk zal nooit kunnen zeggen
dat ze de slachtoffers van seksueel misbruik ernstig neemt als ze haar fundamentele uitgangspunt rond
seksualiteit niet durft bij te sturen” (Hans Duquet).
Er moet nog veel meer over een andere boeg gegooid worden om de geloofwaardigheid van kerk en geloof
te herstellen. Daarover gaat het in dit nummer in het artikel ‘The Great Spiritual Migration’. De overgang
naar een nieuw soort christenzijn moet dringend aangepakt worden. Aan de basis én aan de top van de kerk.
Dit wordt een werk van lange adem, maar is gelukkig al volop aan de gang.
Voorbeelden hiervan lees je in dit nummer:
* de houding die we aannemen tegenover het antidemocratisch populisme
* de dialoog met moslims: via onze onvolprezen columnist Yassin, nu in gesprek met
zijn vader
* het vieren van een eigentijdse liturgie: het voorbeeld van Dominicus Gent
* de inspiratie uitgaande van mensen als Patrick Perquy en Jacques Gaillot
* de Bijbelse Leerhuizen
* en in de andere artikels
Je voelt je machteloos? De manier waarop je op 14 oktober 2018 en op 26 mei 2019
je stem uitbrengt is van belang. Maar misschien meer nog: jouw motivatie waarom
je niet stemt voor kandidaten en partijen die in hun discours het zondebokprincipe
hanteren. Durf hierover met je omgeving te communiceren. Dikwijls vraagt dit moed.
Maar Jezus heeft nooit beloofd dat je gemakkelijk volgeling van hem kunt zijn.
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2. Generatiegesprek: vader Lahbib El Attar
					en zoon Yassin
Yassin El Attar is een van onze vaste columnisten: in elk nummer van de Nieuwsbrief laat hij zo zijn licht
schijnen over de moslimwereld en de maatschappelijke tendensen die ermee gerelateerd zijn. Vandaag
geen column, maar een generatiegesprek…
Een gesprek met en tussen vader en zoon.
En kan je het raden: hun gezin is hun kostbaarste goed.
Vader Lahbib is 53 jaar, gehuwd en vader van 3 kinderen. Hij
werkt als meestergast in de textiel. Met zijn gezin woont hij te
Zwevegem.
Zoon Yassin is 27 jaar oud. Hij werkt voor de stad Leuven als
beleidsadviseur diversiteit en antiracisme. Hij is master in de
internationale politieke wetenschappen. Hij verblijft tijdens de
week in Brussel, maar hij woont nog altijd in Zwevegem.
Wat zijn prioriteiten in jullie leven, wat is belangrijk?
Yassin: Dat zijn mijn ouders! Ik heb altijd thuis gewoond. Ik ben
ook nooit op kot geweest. Door de week woon ik nu in Brussel, maar 7 op de 8 weekends ben ik thuis, in
Zwevegem. Daar heb ik mijn sociaal leven.
Wat ik ook belangrijk vind is dat wat ik doe - privé of in mijn beroepsleven – iets uithaalt, dat het leidt tot
tastbare resultaten. Ik vind het belangrijk te weten dat mijn werk nuttig is, dat ik niet gewoon werk van 9 tot
17 uur.
Lahbib: Mijn gezin is voor mij prioritair. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen goed studeren, dat ze
kunnen bereiken wat ze willen. Ik wil ze een goede opvoeding geven: dat ze studeren, dat ze respect hebben,
dat ze iets geven aan de samenleving. Ze mogen niet alleen denken aan werken, ze moeten ook iets geven.
Ik vind het belangrijk dat ze een goed beeld van de islam doorgeven.
Wat betekent het om gelovig te zijn?
Lahbib: Gelovig zijn geeft mij een goed gevoel. Het betekent ook anderen respecteren. Het is in het dagelijks
leven tonen dat je een echte moslim bent door veel respect te hebben voor anderen, andersgelovigen. Je moet
respect hebben voor alles wat door God gemaakt is. Andersgelovigen zijn ook door God gemaakt.
Yassin: Ik ben gelovig opgevoed door mijn ouders. Ik ben er niet zo actief, bewust mee bezig in de zin dat het
voortdurend door mijn hoofd komt. Ik bedoel: ik moet er niet over nadenken, het maakt deel uit van mijn zijn
om mij te gedragen volgens de islamitische normen. Mijn ouders leerden het mij, de moslimgemeenschap
leerde het mij. Het denken en doen zit in mij ingebakken en het gebeurt automatisch. Wanneer ben ik er mij
wel bewust van: als ik heel kwaad ben bijvoorbeeld, als ik voel dat ik mensen verbaal wil kwetsen – wat
verboden is – dan weet ik dat ik me even moet afzonderen.
Geloven is voor mij ook rust vinden. Ik leid een druk leven. De ramadan, het vrijdaggebed, de rituelen geven
mij rust. Geloven is weten dat je zo’n goed mogelijk leven moet leiden. Als je de islam op een correcte manier
in de praktijk brengt, maakt het zelfs niet uit of God bestaat of niet. Je leeft immers op een zo rechtvaardige
mogelijke wijze tegenover de medemensen, tegenover de aarde. Als levenswijze – los van de theologische
vraag – is het in de islam belangrijk om alles met de juiste intentie te doen. Je hebt niet alles in de hand in je
leven, in de wereld, maar als je intentie goed is, dan hoef je jezelf niets verwijten.
Is er een verschil in het geloven en praktiseren van jullie godsdienst ten opzichte van vroeger?
Lahbib: Nee. Ik heb tot mijn 18 jaar in Marokko geleefd. Daar was iedereen moslim. Toen ik naar hier
kwam waren er hier ook christenen, maar voor mij - als moslim - bleef alles hetzelfde. Mijn geloof is nog
altijd hetzelfde. Toen ik vader werd, kreeg ik een verantwoordelijkheid tegenover mijn kinderen: ik moest
zorgen dat ze van mij konden leren. Ik moest aan mijn kleine kinderen tonen wat het is om een moslim te
zijn. Ze leerden dat spontaan, door te zien wat ik deed, door het na te doen. Ik onderhield de ramadan, ze
stelden vragen, maar vooral deden ze mij spontaan na: meegaan naar de moskee, meebidden, meedoen met
de ramadan, respect tonen. Zeggen zonder doen, lukt niet.
Yassin: Bij de generatie van mijn vader maakt moslim-zijn ook deel uit van een religieuze-culturele traditie
die ze willen doorgeven. Ze hebben dit van hun ouders ontvangen, voelen er zich in thuis en willen het
doorgeven, zonder zich daarin te moeten verdiepen.
Aan de huidige generatie moslimjongeren, hier, wordt de vraag gesteld: waar geloof je in? Dergelijke vraag
heeft mijn vader als jongere nooit gekregen. Zo’n vraag vraagt verdieping. Soms krijgt dit een kwalijke
nevenrichting: radicaliteit. Die vraag heeft ook positieve effecten op de jongeren. Je ziet jongeren die erg
westers leven, maar hun geloofsleven is terdege rationeel en emotioneel onderbouwd.
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Wat doet het met jullie als je hoort/leest over racistische uitspraken, aanvallen? Hoe probeer je daarop
te reageren?
Yassin: Ik denk niet dat er meer racisme is dan vroeger. Door de (sociale) media komt het meer naar boven,
geraakt het meer bekend. Ik ben nog niet extreem vaak met racisme in contact gekomen, het is geen dagelijkse
kost. Niettemin maak ik het toch wel maandelijks eens mee in een of andere vorm: van een misplaatste grap
tot een scheldpartij, tot fysieke agressie, dan vooral in het uitgaansleven.
Het racisme maakt me vooral ongerust over mensen die het moeten ondergaan en die geen voldoende sterke
persoonlijkheid hebben om er mee om te gaan, om het van zich af te laten glijden, om niet agressief te
reageren.
In Brussel zijn er veel militairen in het straatbeeld aanwezig. De bedoeling is het veiligheidsgevoel te
verhogen. Voor elke moslim of persoon met een donkere huidskleur verlaagt die militaire aanwezigheid
het veiligheidsgevoel. Je krijgt de indruk dat ze er zijn om jou te controleren. Ik heb het gevoel dat ik moet
opletten hoe ik mij gedraag en geen verdachte indruk te maken. Ik probeer geen oogcontact te hebben.
Lahbib: Ik heb geen echt racisme meegemaakt. Ik ga bijna
uitsluitend om met mensen die ik ken. Ook Vlamingen, van
mijn werk bijvoorbeeld. Maar we kennen elkaar goed. Ik ben
heel vaak met mijn gezin samen. Ik ga zelden op café.
Mijn buren kennen mij. Na de aanslagen hebben zij dan ook niet
anders gereageerd. Mensen die niet gestudeerd hebben, weten
niet altijd goed wat er buiten hun wereld gebeurt. Ze weten soms
niet waar Marokko ligt. Ze vragen zich dan af: wat komen die
hier doen? Racisme komt dikwijls van mensen die niets weten
buiten hun eigen leefwereld.
Zoveel jaar geleden verhuisden we twee straten verder in
Zwevegem.
Op mijn werk vertelden arbeiders dat er een Marokkaanse
familie in die straat zou komen wonen. Mijn werkmakkers – die
niet wisten dat het om mijn gezin ging – zagen het al voor zich: een familie met 20 kinderen, de was in de
voortuin, dieren die thuis geslacht worden, iemand als ik zagen ze wel zitten, ze hóópten dat het iemand zou
zijn als ik.
Yassin: Er is een integratie-paradox. Wie weinig of niet deelneemt aan het culturele leven, wie zich weinig
integreert, komt geen “anderen” tegen en heeft minder met racisme en discriminatie te maken. Je hebt
jongeren die perfect Nederlands spreken,… maar buiten hun werk verder niet veel met Vlamingen in contact
komen. Ze komen minder racisme tegen. Jongeren (gekleurd en/of moslim) die hoog opgeleid zijn, ambitieus
zijn, succesvol zijn in hun werk… worden als concurrenten ervaren en irriteren… Zij krijgen dan racistische
praat over zich heen.
Moslims hebben te maken met racisme, maar soms nog meer met onrechtvaardigheid. Racisme als woord
gebruiken is niet altijd goed.
Iemand een ‘bruine aap’ noemen is racistisch en daar moet meteen tegen gereageerd worden. Wel of niet een
hoofddoek mogen dragen behoort tot het niveau van wel of geen rechtvaardigheid. Dat is een democratische
discussie over vrijheid.
En geloof me: niet meer dan 5% van de moslima’s “moeten” dit dragen of is voor hen de sociale druk
hoog. Daarentegen wil 95% echt een hoofddoek dragen, voelt zich daar goed bij. Om de vrijheid van 5% te
beschermen ontken je het basisrecht op vrijheid van 95%.
Lahbib: Meisjes moeten weten waarom ze een hoofddoek willen dragen, dus zo jong kunnen ze niet zijn.
De discussie leeft meer buiten dan binnen de moslimgemeenschappen. In de ene familie draagt men meer
hoofddoeken en dragen de meisjes dit dan ook, in andere families minder of niet en de dochters dan ook
minder. Je groeit op in die of die familie en je doet na wat er gebeurt. Meer is het meestal niet. Ook in
Marokko heb je daarin verschillen in groepen, in families.
Is het nu moeilijker dan vroeger om hier moslim te zijn?
Yassin: Van 1991 tot 2005/2006 waren er twee Marokkaanse families in Zwevegem. We waren
“wereldberoemd” in Zwevegem. Iedereen kende ons, zelfs zonder ons ooit ontmoet te hebben.
Lahbib: Familie uit Frankrijk kwam op bezoek en vond niet direct ons huis. Aan de kerk vroegen ze dus
waar er een Marokkaanse familie woonde. En die aangesproken Zwevegemnaar heeft hen tot bij ons huis
gebracht. Iedereen wist ons wonen.
Yassin: Vóór 2001 (aanslag in USA) was er weinig sprake van moslims, wel van – bijvoorbeeld - Marokkanen.
Nu gaat het altijd over de islam, de moslims Alles wordt gelinkt aan ‘de moslims’: vluchtelingen, sociale
zekerheid, criminaliteit, begroting, dierenwelzijn… Islam is een dominant thema geworden in de samenleving,
het wordt op alles geplakt.
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Gemeenschappen worden tegenover elkaar uitgespeeld. De maatschappij wordt vijandiger tegenover moslims.
Er is de polarisatie, allicht uit electoraal gewin.
Neem nu het on-verdoofd slachten. Er was met de tijdelijke slachthuizen een systeem dat goed werkte. Aan
het illegaal slachten werd paal en perk gesteld. Dit wordt nu stopgezet, wat betekent dat er weer illegale
praktijken zullen ontstaan of moslims gaan naar Marokko om te slachten… Is dit dan méér dierenwelzijn?
Lahbib: Ik hoop dat de media begrijpen wat de gevolgen van hun berichtgeving zijn voor de moslims.
Dialoog is nodig. De media mogen niet denken in plaats van de moslims, maar ze moeten aan de moslims
vragen wat ze denken. 99% denkt gewoon, zoals jij en ik.
Op de moslims worden stickers geplakt: ze zijn zus of zo.
De aanslagen en de gevolgen?
Yassin: Wij – ook de moslims - zijn in de val getrapt van de terroristen. De terroristen wilden en willen een
discours van “zij en wij”. Bij de eerste aanslagen (2001) waren er bij de moslims te weinig woordvoerders,
er was een vacuüm. Als moslims hadden we het niet gemakkelijk: we waren tegen de terroristen (de meeste
slachtoffers van aanslagen zijn moslims), we waren ook tegen de oorlogen tegen moslimlanden. We hadden
toen te weinig mensen om het een en het ander uitgelegd te krijgen.
Dikwijls leeft ook bij ons het gevoel dat we vechten tegen de bierkaai.
Als bruggenbouwers willen we de wonde veroorzaakt door een aanslag dichtnaaien… maar dan komt er een
nieuwe aanslag, de wonde gaat weer open en ze wordt bovendien vérder opengereten. Het wordt zo telkens
moeilijker om de wonde dicht te naaien.
Maar als we het opgeven, dan wordt het echt wel een probleem.
Vanuit islamitisch oogpunt moeten we verder doen, we moeten een goede intentie voor ogen hebben. We
leggen ons lot in de handen van God, maar we moeten wel ons best doen.
Hebben jullie een boodschap om mee af te sluiten?
Lahbib: Veel van wat gebeurt heeft niet te maken met de islam, maar met een cultuur. De islam als naam
wordt veel misbruikt. In alle godsdiensten zijn goede en slechte mensen.
De islam op zich is echt goed, is vrede.
Yassin: De samenleving is divers, niet extreem divers, maar ook niet meer homogeen. De samenleving zal
wel nog meer divers worden, superdivers zijn binnen 30 à 50 jaar. Nu moeten we interculturele vaardigheden
aanleren om daarmee om te gaan. We moeten elkaar bevragen, niet beoordelen.
Een islamitische denker, sharia-deskundige, behorend tot de conservatieve groep zei:
“Einddoelen van de islam zijn vrede, respect voor het individu, respect voor eigendom, recht op inspraak,
geen dictatuur, solidariteit ... Het maakt niet uit of de oorsprong
van een gerechtelijk systeem islamitisch is, zolang dit systeem deze
doelstellingen nastreeft is het een islamitisch systeem. Een staat die
deze doelstellingen nastreeft is veel islamitischer dan sommige zelf
verklaarde emiraten.”
Mooie afsluiter om elkaar te vinden:
In een land waar men streeft naar bovengenoemde doelen is
iedereen tevreden. Ieder ziet er zijn gedroomde samenleving in.
Dank voor het gesprek!.
(Isabelle Maes)

Pas verschenen boek voor de onderwijswereld :
Khalid BENHADDOU en Emilie le ROI , Halal of niet ? Alle vragen omtrent Islam en
onderwijs in Vlaanderen beantwoord.
Uitgever: Borgerhoff & Lamberigts - ISBN 9789089318756 - augustus 2018
224 pagina’s - 22,99 euro
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3. Antidemocratisch populisme en christendom
Vóór het te laat is
De democratie kan niet meer stuk. Dat was toch wat we dachten enkele tientallen jaren geleden met
- het einde van het kolonelsregime in Griekenland: 1973
- de Anjerrevolutie in Portugal: 1974
- de dood van Franco in Spanje: 1975
- het herstel van de democratie in Argentinië: 1983
- het einde van de militaire dictatuur in Brazilië: 1984
- de val van de Berlijnse Muur in 1989
- de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991
In eigen land hadden we al die jaren alleen maar partijen die de democratie hoog in hun vaandel droegen.
Tenminste, tot zwarte zondag, 24 november 1991, met de eerste overwinning van het Vlaams Blok. Maar dat
was toch maar een betreurenswaardige uitzondering in een door en door democratisch Europa. Of niet soms?
*

*

*

Antidemocratisch populisme
We zijn een goede kwarteeuw later. Timothy Garton Ash, docent Europese studies aan de universiteiten van
Oxford en Stanford, schetst een beangstigend beeld van de huidige situatie in Europa (1). Het antidemocratische
populisme doet een greep naar het hart van Europa en bedreigt zelfs de troon van de Duitse bondskanselier
Angela Merkel. Vroeger had je de breuklijn tussen links en rechts. Een nieuwe politieke breuklijn splijt
de bestaande partijen en doet nieuwe ontstaan. Ja, ze zijn er nog, de politieke verantwoordelijken die
de internationale samenwerking binnen en buiten de EU voorstaan. Maar steeds meer politici en partijen
propageren ook ondemocratische, nationale oplossingen. Ze bedrijven een zondebokpolitiek, waarbij ze
mensen die etnisch of cultureel als ‘de anderen’ worden gedefinieerd, uitsluiten of buitenzetten.
Wil je namen? Aan de ene kant: bondskanselier Angela Merkel, president Emmanuel Macron van Frankrijk,
de Spaanse premier Pedro Sanchez en de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk. Maar de andere
kant oogt ook al indrukwekkend: de Beierse CSU, de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz, Jaroslaw
Kaszynski’s Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) in Polen en natuurlijk de Hongaarse leider Viktor
Orban en de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Die participeren, nota bene, in hun
eigen land allen aan de macht! En, wat pijnlijk opvalt: ze noemen zichzelf overtuigde katholieken.
Op 26 mei 2019 krijgen we Europese verkiezingen. In eigen land zal, op 14 oktober 2018, de uitslag van
de gemeenteraadsverkiezingen in de grote steden en de provinciale verkiezingen een onmiskenbare invloed
hebben op die van 7 maanden later. De strijd tussen de twee richtingen zal bepalen hoe er het komende jaar
aan politiek zal worden gedaan. Zo klampt de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) waar CD&V deel
van uitmaakt, zich schaamteloos vast aan de partij van Orban, ook al zijn er veel dissidente stemmen. Terwijl
de NV-A aangesloten is bij de Europese Vrije Alliantie (EVA), een Europese politieke partij, die streeft naar
maximale autonomie voor de volkeren en regio’s in Europa.
Het migratieprobleem
Het team Orban-Salvini staat op dit moment op voorsprong.
Het migratieprobleem waarrond het zijn troepen verzamelt, is
zowel een feitelijke als een symbolische kwestie. Italië, Spanje
en Griekenland hebben echt hun best gedaan, met weinig hulp
van hun Noord-Europese partners, om de grote toestroom op te
vangen, van zowel klassieke vluchtelingen als van mensen die,
in de hoop op een beter leven, de verdrinkingsdood riskeren in
de Middellandse Zee. Maar migratie is ook een symbolische
kwestie. Ze trekt angsten over cultuur en identiteit aan, zoals een
magneet metaalvijlsel. Alhoewel illegale migratie in de EU sinds
2015 dramatisch is gedaald, vindt in 2017 een gemiddelde van 50
procent over de hele EU dat ‘er zo veel buitenlanders in ons land
zijn, dat ik me zelf soms een vreemde voel’. In Vlaanderen is de
angst voor buitenlanders dikwijls groter op het platteland waar ze
met weinig zijn dan in de grote steden.
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Liberalisering, europeanisering en globalisering hebben alle drie tot voelbare verandering in de Europese
samenleving geleid. Te veel mensen hebben die niet als iets positiefs ervaren. Populisten exploiteren die
angst en onzekerheid en vertellen een simplistisch verhaal: een ingebeeld gouden verleden met goede jobs,
gelukkige gezinnen en een meer traditionele gemeenschap zal terugkomen door de nationale ophaalbrug op
te trekken.
Gemeenschap en identiteit
Ondertussen zal de digitale revolutie tot nog meer ontwrichtende verandering leiden, vooral op de
werkplek. Democratisch Europa moet manieren vinden om om te gaan met de diep emotionele behoefte aan
gemeenschap en identiteit. Bij elk voetbalpubliek kan je zien dat nationale identiteit een buitengewone bron
is van passie en verbondenheid. Als we de natie niet willen overlaten aan de nationalisten, hebben we een
positief burgerpatriottisme nodig, van het soort dat Macron in Frankrijk propageert.
Overal elders hebben democraten terrein verloren aan meer ondemocratische strekkingen. In Oostenrijk en
in Nederland hebben centrumrechtse partijen alleen de macht kunnen behouden door tegemoet te komen
aan de meer ondemocratische verzuchtingen van hun populistische coalitiepartners. (Voor Nederland klopt
deze uitspraak van Garting Ash niet: de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid zit niet in de huidige
coalitie.) De tegenaanval van het democratisch Europa zal heel wat jaren in beslag nemen. Timothy Garting
Ash gelooft niet dat we getuige zijn van de dood van het democratische Europa, maar het herstel zal lang en
zwaar bevochten zijn.
*

*

*

De democratie in gevaar
De Verenigde Staten zijn ons altijd een stapje voor. Blijkbaar ook wat de bedreiging van de democratie betreft.
Ian Buruma is docent democratie en mensenrechten aan Bard College (New York) en hoofdredacteur van
‘The New York Review of Books’. Hij stelt de vraag: “Wanneer verkeert de democratie – en daarmee onze
vrijheid – in wezenlijk gevaar?” (2) Hij gaat hierbij uit van een Amerikaanse president die democratische
bondgenoten beledigt, aanpapt met dictators, de vrije pers als ‘vijanden van het volk’ bestempelt en kinderen
van vluchtelingen in kampen opsluit. Is het geen tijd om alarm te slaan?
Want dit zijn allemaal dingen die enkele jaren geleden nog ondenkbaar waren. Het is haast altijd onverstandig
om eigentijdse volksmenners met Hitler te vergelijken. En toch. Stukje bij stukje, haast zonder dat veel
mensen het merkten, werden in die tijd hun levens door de fascistische staat beknot, tot het te laat was. Zij
waren niet in staat om rampen te zien aankomen. Ze aanvaardden de dictator, juist omdat alles gebeurde
in naam van de wet. Toen staken de meesten hun kop in het zand. Ook nu kunnen we, in landen met een
democratische traditie, in de waan verkeren dat het ons nooit zal overkomen.
Blindheid kan net z0 goed van links als van rechts komen. Wie weigeren een verschil te zien tussen Trump
en Hillary Clinton of Obama, leggen de schuld van alle ellende bij het neoliberale systeem. Ook zij weigeren
de reële gevaren van het autoritaire populisme te onderkennen. Politici die angst en onbehagen bespelen
hebben meestal meer succes dan kalmere figuren die appelleren aan ons verstand. We zullen onze vrijheid
moeten verdedigen. Dit kunnen we alleen door de gevaren onder ogen te zien. Pas als mensen gaan geloven
dat zij niets meer kunnen doen om aan de grote en kleine demagogen weerstand te bieden, weten we dat het
te laat is.
*

*

*

The Movement
Steve Bannon, de controversiële ex-adviseur van president Donald Trump en boegbeeld van radicaal rechts in
de Verenigde Staten, zegt aan The Daily Beast de komende jaren te willen werken aan een rechtse beweging
in Europa. (3) Bannon wil met zijn nog op te richten beweging The Movement naar eigen zeggen ‘een
rechtse revolutie in Europa ontketenen’ en dat met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement
in de lente van 2019. De 64-jarige Amerikaan is daarvoor van plan na de tussentijdse verkiezingen in de VS
van begin november de helft van zijn tijd in Europa door te brengen.
Bannon streeft naar een ‘rechts-populistische supergroep’ in het Europees Parlement, waarvan na de
verkiezingen van 2019 tot een derde van de afgevaardigden deel zou moeten uitmaken. Een verenigd blok
van die omvang zou grote invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen binnen het parlement. Bannon
voerde hierover vorig jaar al gesprekken met de Britse eurocriticus Nigel Farage, partijgenoten van Marine Le
Pen, de Hongaarse premier Viktor Orban en Poolse populisten. Bannon zal waarschijnlijk zijn hoofdkwartier
in Brussel vestigen. Vanuit onze hoofdstad wil hij bestaande rechts-populistische groeperingen adviseren die
zonder professionele politieke structuren of aanzienlijke budgetten opereren.
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Hij zal hiervoor samenwerken met topjurist en voorzitter van
de Belgische Parti Populaire, Mischaël Modrikamen (4). Diens
partij haalde in 2014 één zetel in het federale parlement. Met een
aanloopje via de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018
hoopt hij in 2019 echt door te breken. Wie zal deel uitmaken
van The Movement? Modrikamen antwoordt: “Nigel en zijn
Ukip horen er zeker bij, net zoals de Ware Finnen, de Zweden
Democraten (SD), FPÖ (de Vrijheidspartij van Oostenrijk), AfD
(Alternative für Deutschland), Salvini en Orban en natuurlijk mijn
eigen Parti Populaire. En dan zijn er nog andere partijen waarmee
we kunnen discussiëren. Waarom de N-VA niet? Kernwaarden
die we allemaal delen, zijn het respect voor de soevereine staat,
een pleidooi voor sterkere grenzen en de strijd tegen de radicale
islam.” Het zou ons evenwel verwonderen indien Bart De Wever zich aan dit gezelschap wil verbranden.
* * *
De grondimpuls van Jezus
Het valt op dat politici die zich antidemocratisch opstellen, dikwijls zichzelf als katholiek of christen
bestempelen. Volgens Yvonne Zonderop (5) hebben de populisten de ‘joods-christelijke traditie’ als nationaal
erfgoed binnen het publieke debat gekaapt, om daarmee de uitsluiting van vreemdelingen, immigranten en
moslims te legitimeren. Herwaardering van de christelijke traditie en het sociale denken vanuit katholieke
en protestants-christelijke zijde, is volgens haar hard nodig.
De katholieke kerk zelf noemde zich nooit een democratie. Herman De Dijn stelt dat religie, net als domeinen
zoals ethiek, kunst, geluk, wetenschap en techniek, ongeschikt lijkt voor democratie. Dit belet niet dat ze,
vanuit haar christelijk karakter, een democratiserende opdracht heeft ten aanzien van de samenleving. De
drie grote Westerse waarden – vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid – zijn zonder meer schatplichtig aan
het christelijk erfgoed. Opvallende uitspraken in het Nieuw Testament zijn in die zin:
“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven.” (Galaten 5, 1)
“Jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters.” (Matteüs 23, 8)
Als besluit van de parabel van de barmhartige Samaritaan: “Doet dan voortaan net zo.” (Lucas 10, 37)
Dit zijn geen citaten om een ander mee om de oren te slaan. Ze vertolken wel de grondimpuls van Jezus’
boodschap en prediking (6). Alle levensoriëntaties en –projecten, die niet uitgaan van de prioriteit van Gods
toekomst voor de mens, worden door Jezus bekritiseerd. Zijn kernboodschap luidt: “De Godsheerschappij is
nabij gekomen.” Dit is verblijdend nieuws. Voor Jezus betekent dit de nabijheid van Gods onvoorwaardelijke
heils-wil, van tegemoetkomend erbarmen en toekomende genadigheid, daarin tevens verzet tegen alle
vormen van kwaad: lijden en zonde. Deze grondimpuls uitte zich in Jezus’ zorgend verwijlen bij mensen.
Alsook in een bevrijding van de mens uit een benauwend Godsbeeld. Hij predikte de op menselijkheid
bedachte Godsheerschappij, die een corresponderende praxis eist, door hemzelf voorgeleefd.
De partijkeuze van de christen
Op het einde van zijn twee magistrale boeken ‘Jezus, het verhaal van een levende’ en ‘Gerechtigheid en
liefde’, trekt Edward Schillebeeckx volgende besluiten voor de politieke partijkeuze van de christen (7):
Christenen mogen, vanuit het evangelie, door hun bepaalde politieke keuze – zij het door neutraliteit –
geen partij trekken voor een politiek waarin door structurele of persoonlijke dwang zwakkeren worden
opgeofferd en ongerechtigheid wordt bestendigd. In de Pastorale Constitutie ‘Gaudium et Spes’ heeft het
Tweede Vaticaans Concilie duidelijk in die richting gewezen. Christendom heeft wezenlijk te maken met
progressieve bevrijding van mensen. Vanuit de evangelische invalshoek moeten de christenen partijgangers
en pleitbezorgers zijn van de armen, de ontrechten, de nergens vertegenwoordigden.
Het is dan ook een heilige plicht van de christenen in het algemeen en van de kerkelijke verantwoordelijken
in het bijzonder, om partijen die angst en onzekerheid exploiteren, en die het zondebokmechanisme hanteren
ten aanzien van vreemdelingen, immigranten en moslims, te ontmaskeren als fundamenteel onchristelijk en
dus ook onmenselijk.
(Rob)
-----------------------(1) Timothy Garton Ash, Laat de natie niet over aan nationalisten, De Standaard 12 juli 2018, p. 34-35
(2) Ian Buruma, Wanneer is het te laat om alarm te slaan?, De Standaard 13 juli 2018, p. 30-31
(3) Belga 21 juli 2018, Voormalig adviseur Trump wil ‘rechtse revolutie’ ontketenen in Europese Unie
(4) Stijn Cools, Interview. Mischaël Modrikamen en Steve Bannon, één strijd, De Standaard 28-29 juli 2018, p. 10-11
(5) in TGL jg.74/4, juli-augustus 2018, p. 106
(6) Edward Schillebeeckx, “Jezus, het verhaal van een levende”, H. Nelissen Bloemendaal, 1975, p. 114. 221
(7) Edward Schillebeeckx, “Gerechtigheid en liefde”, H. Nelissen Bloemendaal, 1982, p. 724
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4. In memoriam Patrick Perquy (1942-2018)

Op dinsdagavond 29 mei 2018 is Patrick Perquy na een
korte ziekteperiode overleden. Hij was omringd door
vrienden en familie. Met het oog op zijn uitvaart koos hij
uit de honderden films die hij had gezien trefzeker voor de
finale scène uit Nostalghia van Andrej Tarkovski, waarin het
hoofdpersonage Domenico in een ruïne door het kniehoge
water waadt met in zijn ene hand een brandende kaars
waarvan hij het waakvlammetje moeizaam met zijn andere
hand afschermt opdat het toch maar zou blijven branden.
Een metafoor voor het beschermen van de zwaksten, zij die
geen of nauwelijks een stem en een gezicht hebben. Zo was
Patrick zelf, en zo wilde hij zijn. Hij bracht mensen samen,
leerde hen vertrouwen in de ‘kleine goedheid’, daagde hen uit om behoedzaam maar beslist telkens weer
over het water te wandelen naar de overkant – ‘Je kùnt het, als je maar durft…’
Geen wierook, geen tranen had hij met nadruk gevraagd voor zijn uitvaart. Wel een unieke, creatieve viering
waarin veel gezongen zou worden, met een laatste keer om hem heen talrijke kringen van mensen die hij had
bezield en begeesterd. Uit dankbaarheid wederzijds, voor zoveel. Een levende gemeenschap van hoop en
krachtig geloof in ‘Dan zal ik leven!’.
Bijna alles van hem geleerd…
Ik had het geluk lang genoeg met Patrick te mogen samenwerken, om heel dankbaar, na jarenlange goede
verstandhouding, te getuigen van zijn beste en soms verborgen kant, en nu dit ‘in memoriam’ voor hem te
mogen schrijven.
In 1976, het jaar van mijn eerste benoeming in het Klein-Seminarie van Roeselare, leerde ik hem echt kennen
(ik had eerder al van hem gehoord en hem een paar keer ontmoet). Hij was de allereerste die mij opbelde toen
ik benoemd werd. Hij heette mij uitbundig welkom en zei meteen dat er zeer veel van mij verwacht werd…
Maar hij beloofde meteen ook zijn onvoorwaardelijke steun en een goeie samenwerking tussen ons en die
zijn er ook altijd geweest.
Wij wilden op onze manier op school nieuwe liturgie maken, ànders Kerk zijn en de bijbel ontsluiten. We
zochten samen om de vieringen beter te laten aansluiten bij het leven van de studenten en de leerkrachten.
Wat wij beproefden mocht niet alleen maar een select publiek van geïnteresseerden aanspreken – het was
ons te doen om àlle (jonge) mensen en we wilden hun leven raken. Zo herinner ik mij vele bijeenkomsten
op mijn kamer in het college, met het werkgroepje liturgie van het toenmalige schoolparlement. Lange tijd
werden suggesties over en weer gedaan qua thema, vorm en inhoud – Patrick leidde altijd het gesprek. Zelf
kwam ik vooralsnog niet tussenbeide, ik liet hem met zijn ‘natuurlijk gezag’ en zijn typische manier van wat
uitdagende vragen stellen liever het terrein ontginnen. Na enige tijd werden allerlei beeldende associaties
gemaakt, er werden mappen opgediept met eerder uitgeknipte artikels uit de krant, geklasseerd volgens de
ervaringen van het menselijk bestaan: tranen, vreugde, strijd, nederlaag en overwinning. De boeken die we in
de vakantie hadden gelezen kwamen van pas. En wanneer dat moeizame werk in de ‘arbeidskamer’ geleverd
was, mocht ik dan altijd een beetje ‘vroedman’ en ‘verloskundige’ spelen om de ‘boreling’ proberen naar
buiten te halen.
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Patrick zat ondertussen zalig te glimlachen en ijverig te noteren. Een halfuurtje na de werkgroep viel
hij dan weer op mijn kamer binnen, met een uitgewerkt scenario en een ‘orde van dienst’ pasklaar in
de hand. Soms werden het op het laatste nippertje nog spannende uren om de vieringen tijdig klaar te
krijgen. En ’s avonds aan tafel konden we nagenieten en uitwisselen hoe verrassend een boeteviering, een
gebedsviering of een 100-dagenviering wel waren geweest.
Dat waren tijden! Soms denk, wanneer ik daar naar terugkijk – het is altijd omkijken in verwondering!
– dat ik daar en toen alles van Patrick heb geleerd. Maar nee, we hebben het sàmen gedaan, en het was
alleen maar zo dat Patrick mij altijd het gevoel gaf dat ik het zelf allemaal ter plekke uitgevonden had,
en dat hij alleen maar een beetje had moeten helpen om het op papier te krijgen. Zo was hij wel: bij
momenten nadrukkelijk aanwezig, maar soms ook heel bescheiden op de achtergrond.
Wij maakten samen plannen voor de Kerk van morgen. Zelf startte ik met Jolitur, liturgie met en voor
jonge mensen op zaterdagavond; Patrick bouwde daar gretig op voort met Jonge Kerk Roeselare. Van dat
pionierswerk worden nu nog steeds de vruchten geplukt. Het was voor ons beiden - ieder op zijn manier
en met zijn eigen accenten - het begin van een gemeenschappelijke hartstocht voor een bevrijdende
omgang met de Schrift, een passie die ons vanaf dat moment nooit meer heeft losgelaten.
Meester in het tekenen van perspectief
Wie in perspectief wil tekenen, trekt best eerst een lijn dwars over het blanke blad – dat is de horizon.
Daarmee is op zichzelf al een klein wonder gerealiseerd. Want meteen verschijnt op dat blad een vóór- en
achtergrond; er duikt diepte op en vergezicht. Door het tekenen van die horizon heb je zonder het te weten
iets wezenlijks toegevoegd aan het oppervlakkige van het blanco blad. Er komt reliëf in al wat verder op
papier wordt gezet; er groeit een geheimzinnige derde dimensie in het geheel, waardoor alle banaliteit
en oppervlakkigheid geweerd wordt. En via die horizon en dat perspectief wordt haast vanzelf ook het
verlangen geboren, die onmisbare ‘motor’ en drijfkracht van alle menselijk doen en laten.
Aan de overkant van die horizon is voortaan meer dan plaats genoeg voor vergezichten, dromen en
visioenen. Duid je dan nog een punt aan op die horizon (het vluchtpunt, het verdwijnpunt), en ga je
voortaan consequent alle lijnen van je tekening of schilderij naar dat éne punt richten, dàn ontstaat er
‘perspectief’.
Wat een geniale uitvinding toch! Sinds die horizon er is en dat punt, staan wij allen in een Groots
Perspectief. Ons kleine verhaal van alledag wordt van nu af aan trefzeker gesitueerd in het landschap van
het Grote Verlangen…
Het ontbreken van een ‘Derde Dimensie’ in het leven van vandaag is mede veroorzaakt door de afwezigheid
van alle perspectief in ons bestaan. Er is geen hier meer en geen verder. Geen toekomst, geen verleden
– alleen maar het banale ‘nu’. Misschien is het dat wat Nietzsche bedoelde, toen hij de Dolle Mens liet
uitroepen: ‘We hebben de horizon uitgewist.’ Het is dan ook letterlijk van levensbelang dat elke (jonge)
mens in zijn leven minstens één mens mag ontmoeten die de horizon voor hem of haar op-nieuw wil
uittekenen. Patrick was zo’n mens. Een technisch tekenaar, een ingenieur-architect (al wist hij nauwelijks
iets van wiskunde en wetenschappen af), in elk geval: een man met een (goddelijk) plan voor elke (jonge)
mens…
Hoeder van het verlangen
Zo heeft Patrick het ons altijd voorgeleefd: de echte tijd van ons bestaan is niet te meten of te regelen.
Op school bijvoorbeeld gaf hij niet om de telbare en dateerbare trimesters – hij sprak liever van
de getijden van het schooljaar, bewegend op het ritme van de seizoenen en de zich aandienende
gebeurtenissen (die soms onverwacht ‘geboortenissen’ konden worden).
(lees verder op blz. 15)
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Wat is er van Jacques Gaillot geworden?
Op 31 januari van dit jaar kwam een kort portret van Jacques Gaillot op een regionale tv-uitzending van
France 3. Dit hoorde thuis in een rubriek “Mensen van bij ons”, met vier portretten van Normandiërs die ooit
heel erg in de kijker stonden, maar nu een quasi anoniem leven leiden. Tussen een syndicalist, een winnaar
van Olympische medailles 100 en 200 meter zwemmen en een gewezen burgemeester bevond zich ook een
gewezen bisschop! “Wat is er van hen geworden?” was de vraag.
Het hele interview is te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=KjTIJfPtpaI
Maar via Google vind je het ook wel via deze woorden: France 3 Que sont-ils devenus ? Mgr Gaillot, ancien
évêque d’Evreux.
Als men wat ouder wordt – ik ben ondertussen 82 – dan zijn twee attitudes heel belangrijk: sereniteit en
vertrouwen. Ik schrijf geen boeken meer, ik ga minder naar een of andere activiteit van organisaties. Ik blijf
in contact met Palestijnen, Tunesiërs, met Iraniërs uit het verzet. Ik ben nog altijd in leven, en gelovig.
Mgr. Gaillot is officieel nog altijd bisschop. Maar hij heeft geen contact meer met de Kerk noch met zijn
collega’s.
Ik heb geen contact met hen. Gezien het feit dat ik niet word uitgenodigd op hun ontmoetingen in Lourdes,
in commissies… Ik ontvang geen post van de bisschoppenconferentie… Ik ken mijn collega’s eigenlijk niet.
Hij weigert verbitterd te worden of heimwee te koesteren – alhoewel hij toch al 23 jaar in een soort ballingschap
leeft. Maar hij distantieert zich op geen enkele manier van de weg die hij heeft afgelegd en waarvoor hij zich
geëngageerd heeft. (…)
De kracht en de gezondheid van de Kerk, die ligt in haar band met de armen en de uitgeslotenen, de zieken,
de migranten, de gevangenen. Sommigen zeggen: “Je vergist je als je dat doet voor die, dat dient tot niets,
dat is iemand die drinkt…”. Ik vind dat je nooit aan iemand mag wanhopen.
Zijn tegenstanders noemen hem ‘de rode bisschop’. Hij is 53, een onhandelbaar schaap, bevoorrecht doelwit
van de integristen, als hij het opneemt voor de homoseksuelen, via een jonge katholiek, erg geëngageerd, die
het moeilijk vindt om naar het evangelie te leven zonder te durven uitkomen voor wie hij is. “De homoseksuelen
gaan ons voor in het koninkrijk van God” zegt hij, verwijzend naar een uitspraak van Christus: “De prostituees
gaan u voor in het koninkrijk van God”.
Op zijn kleine kamer beantwoordt hij tegenwoordig brieven van zijn vrienden, die hij ontmoet heeft tijdens
zijn actief leven als militant; ook gaat hij nog vaak gevangenen bezoeken, maar één bladzijde van zijn leven
is voorgoed omgedraaid. (…)
Toen ik ontslagen werd uit het bisdom Evreux was ik innerlijk in grote vrede, het was een genade die me te
beurt viel. Ik was op niemand kwaad, ik was tegen niemand. Ik kwam in opstand tegen bepaalde situaties
– zoals vandaag nog – en ik zei dat, maar ik was in vrede met mezelf. Zoals vandaag. In elk geval, ik zocht
niet om op goede voet te staan met de machtigen, de machthebbers, dat heb ik nooit gezocht, eerbewijzen
waren aan mij niet besteed, ik stond altijd aan de kant van de eenvoudigen.
Twee jaar geleden werd Jacques Gaillot ontvangen door paus Franciscus die hem aangemoedigd heeft in
zijn zending bij de armsten – een vorm van erkenning, maar geen eerherstel. Hij is vandaag in harmonie met
zichzelf – op de achtergrond, maar niet op pensioen.
Ik ben blij wat afstand te nemen, stilte te kennen. Zo is dat. Je kan best op een andere manier invloed
uitoefenen, zonder in de media te komen Wie door de liefde bewoond wordt, straalt hoe dan ook iets uit,
dan is er een vruchtbaarheid en die hoef je niet te kennen. Je leeft. Iemand die wat ouder wordt, mag weten
dat er één iets is wat niet ouder wordt, en dat is de liefde. Liefde veroudert niet. Ze kan verdwijnen, maar ze
veroudert niet.
Mgr. Gaillot houdt eraan in herinnering te brengen dat de Christus waarin hij gelooft niet gekomen is voor
de welgestelden en de weldenkenden. Zijn levensloop illustreert meteen een ander spreekwoord: “Niemand
is sant in eigen land!”
*********
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In 1996, één jaar na de afzetting van Jacques Gaillot als bisschop van Evreux, publiceert Jean-Marie Muller het
boek “Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés”. De auteur wordt door wikipedia voorgesteld als “Frans
filosoof, specialist inzake Gandhi en geweldloosheid”. Hij heeft een eigen website: www.jeanmariemuller.
ch. Uit dat boek presenteer ik opnieuw wat vertaalwerk (een fragment van blz.76-78 en een samenvatting
van blz. 149-156).

Dreigen met atoomwapens ?
In de herfst van 1982 (nvdv: Jacques Gaillot werd in de kathedraal van Evreux tot bisschop gewijd op 20
juni van dat jaar) begeven drie militanten van MAN1 van Normandië zich naar het bisdom van Evreux waar
ze aan tafel genodigd zijn met Jacques Gaillot. Ze krijgen alle tijd om hem hun overtuigingen uit te leggen,
hun analyses en hun voorstellen. Ze hebben het met hem in het bijzonder over de campagne voor een
andere vorm van landsverdediging die MAN gelanceerd heeft in mei van dat jaar en die erop gericht is
om de publieke overheid te vragen om bestaansrecht te verlenen aan een zoektocht naar een vorm van
geweldloze landverdediging met medewerking van de bevolking. Jacques Gaillot luistert heel aandachtig
naar hen en zegt hen dat hij hun wil deelt om de publieke opinie de waarde te laten ontdekken en de
mogelijkheden die geweldloze acties bieden. Hij is onmiddellijk bereid om de petitie te ondertekenen die
MAN voorstelt om haar campagne voor een andere vorm van landsverdediging te ondersteunen. Zo tekent
Jacques Gaillot op 6 november 1982 zijn eerste petitie, waarvan hier de integrale versie:

Voor een andere vorm van landsverdediging

De wapenwedloop brengt het overleven van de mensheid in
gevaar en garandeert helemaal niet de veiligheid van de volkeren
en de vrede in de wereld. De VNB, bijeenkomsten van experten,
de Kerken, internationale organisaties houden niet op ons eraan
te herinneren. Deze wapenwedloop, in stand gehouden door de
rijke landen, voedt de conflicten van de derde wereld en verergert
de onderontwikkeling. De beslissing van de Franse regering om
haar nucleair arsenaal te moderniseren, met name door de bouw
van een zevende atoomonderzeeër en het verderzetten van het
onderzoek voor een neutronenbom toont duidelijk aan dat ook ons
land deelneemt aan deze vlucht vooruit.
Maar een uitweg vinden uit de wie wapenwedloop zonder zich over
te geven aan de goede wil van een eventuele agressor? Hoe de imperatief van de ontwapening
verzoenen met de noodzakelijke verdediging van de mensenrechten en de democratische vrijheden
tegen een staatsgreep of een buitenlandse invasie?
We zijn van mening dat we in Frankrijk diepgaand onderzoek moeten opstarten naar andere vormen
van landsverdediging die niet het gebruik van wapens veronderstellen, de ‘geweldloze verdediging
door het volk’, die erop gericht is een eventuele agressor te ontmoedigen en te doen mislukken door
een gemeenschappelijke organisatie van niet-medewerking, burgerlijke ongehoorzaamheid en alle
middelen van geweldloze acties, moet burgerrecht krijgen in ons land.
1
MAN, voluit: Mouvement pour une alternative non-violente (Beweging voor een geweldloos
alternatief). Deze beweging werd opgericht in 1974 en kent op dit moment een 20-tal lokale groepen in
Frankrijk. De organisatie promoot geweldloosheid in het dagelijks leven, in de opvoeding en in de sociale
en politieke strijd, door studiewerk, acties en een vormingsaanbod. Zie https://nonviolence.fr.
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We vragen aan de regering
-

Het oprichten van een nationaal instituut en van regionale centra, belast met het bestuderen
van de mogelijkheden van geweldloze burgerlijke landsverdediging.

-

Het stichten van een commissie binnen het Planbureau, belast met het uitwerken van een
coherent reconversiepogramma voor de wapenindustrie naar de productie van goederen die
sociaal nuttig zijn.

In september 1982 heeft MAN alle Franse bisschoppen aangeschreven om hen voor te stellen deze petitie te
ondertekenen, maar de bisschop van Evreux is de enige die aanvaard heeft dit te doen. In de schoot van de
nationale commissie van MAN, die deze campagne animeert, en waarvan ik deel uitmaak, zeiden we onder
elkaar dat het wel interessant zou zijn die bisschop, die ons volledig onbekend was, maar die – klaarblijkelijk
– anders was dan de anderen, te ontmoeten. François Vaillant en ikzelf maken een afspraak met Jacques
Gaillot en de 17e maart 1983 gaan we met hem aan tafel op het bisdom in Evreux. Hij verwelkomt ons met
een brede glimlach en van meet af aan is de conversatie zeer hartelijk.
We hebben het natuurlijk over de petitie van MAN, en tot onze verbazing vernemen we van hem dat hij,
net als alle andere bisschoppen, vanwege het secretariaat-generaal van de bisschoppenconferentie een
aanbeveling heeft ontvangen om de petitie niet te ondertekenen. De reden daarvoor is ongetwijfeld het feit
dat de tekst a priori de verantwoordelijkheid van de Franse regering in de atoomwapenwedloop aanklaagt,
en dat het secretariaat van de bisschoppenconferentie, die een tekst over het dreigen met atoomwapens
voorbereidt, niet wenst dat de bisschoppen publiekelijk hun persoonlijke stellingname zouden bekendmaken,
die die tekst zou kunnen tegenspreken. Daarop vraag ik aan Jacques Gaillot of hij, met het oog op dat veto,
het niet vervelend vindt dat zijn ondertekening bekend gemaakt zou worden. En ik zie nog hoe hij kalmweg
met een trek op zijn gelaat en een beweging met zijn hand duidelijk maakt dat daarvan geen sprake is.
Op die manier, door het ondertekenen van die petitie, stelde de bisschop van Evreux zijn eerste daad, los
van het Franse episcopaat. Vervolgens hadden we het met hem over de eventuele stellingname van de
bisschoppenconferentie i.v.m. atoomwapens. Jacques Gaillot laat ons weten dat hij vastbesloten is zich te
verzetten tegen elke verklaring die in zekere zin ten gunste zou kunnen zijn van de nucleaire afschrikking.
Maar de hantekening van de bisschop van Evreux onder de petitie van MAN veroorzaakt niet veel ophef en
blijft bij het grote publiek onbekend.

Waar situeerde de Kerk zich in dit debat?
11 juni 1982
Kardinaal Casolari leest in de plenaire vergadering van de VN een boodschap van Johannes-Paulus II: “In
de huidige omstandigheden kan afschrikking, gebaseerd op evenwicht, niet als doel op zich, maar als een
etappe op de weg naar een geleidelijke ontwapening, nog als moreel aanvaardbaar beschouwd worden.”
Dezelfde maand
Plenaire bijeenkomst van de Amerikaanse bisschoppen, die zich buigen over een eerste ontwerp van
pastorale brief rond dit onderwerp. Op een volgende algemene bijeenkomst in november beslissen ze, na
lectuur van een tweede ontwerp, tot een derde versie.
6 november 1982
Jacques Gaillot ondertekent de petitie van MAN (zie hierboven).
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18-19 januari 1983
In Rome vindt een bijeenkomst plaats met afgevaardigden van Amerikaanse en Europese bisschoppen en
diverse leden van de curie. Jan Schotte, secretaris van de commissie ‘Rechtvaardigheid en vrede’, schrijft
in zijn verslag dat alle deelnemers te kennen hebben gegeven dat ze in deze materie de boodschap van
de H. Vader (van 11 juni 1982) zouden volgen. Tijdens deze bijeenkomst overhandigt de Franse delegatie
een ‘zeer vertrouwelijk’ document met als titel ‘De Kerk in Frankrijk en de nucleaire of conventionele
wapens’.
2-3 mei 1983
De Amerikaanse bisschoppen keuren tijdens hun algemene vergadering in Chicago de derde en finale
versie van hun pastorale brief goed (238 stemmen pro, 9 contra). In de tekst staat dit: “Ook al erkennen
wij de noodzaak van de afschrikking, toch zijn niet alle middelen daarvoor moreel aanvaardbaar. Er
zijn morele grenzen aan de afschrikkingpolitiek net als aan de politiek i.v.m. het gebruik van wapens.
Om preciezer te zijn, het is vooral niet aanvaardbaar onschuldigen te willen doden in het kader van
een nucleaire afschrikkingstrategie. Elke vorm van represailles, nucleair of conventioneel, die zonder
onderscheid te maken talrijke totaal onschuldige mensen zou doden, het leven nemen van mensen
die op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor de ondoordachte acties van hun regering, moet
eveneens veroordeeld worden.”
5-6 mei 1983
In Parijs vindt een buitengewone plenaire zitting plaats van de Franse bisschoppen. Voorzitter Mgr.
Vilnet geeft te kennen dat hij graag zou hebben dat de Franse Kerk zich uitspreekt over de nucleaire
afschrikking. Jacques Gaillot stelt voor dat ze zich laten inspireren door de werkwijze van de Amerikaanse
bisschoppen en de tijd nemen om in gesprek te gaan met het christen volk. Tijdens de persconferentie
op 6 mei laat Mgr. Vilnet weten dat de Franse bisschoppen inderdaad een document over de vrede
voorbereiden, maar dat hij een reflectieperiode wil inbouwen en daarvoor “de middelen en de tijd”
nemen. Daarop wordt beslist een voorbereidend document op te stellen dat aan de plenaire vergadering
van november zal voorgelegd worden. Het team dat daarvoor wordt samengesteld bestaat uit vier
bisschoppen: Eugène Ernoult, voorzitter van Pax Christi Frankrijk, Jacques Fihey, vicaris bij het Franse
leger, Jacques Gaillot en Jacques Julien, voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor het gezin,
samen met Gérard Desfois, secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie. In feite zal Jacques
Gaillot geen enkele keer deelnemen aan deze werkgroep; zijn uitleg (in Jacques Gaillot, Lettre ouverte
à ceux qui prêchent la guerre et la font faire aux autres, 1991): “De eerste bijeenkomst vond plaats toen
ik niet vrij was. De andere bijeenkomsten volgden elkaar op tot aan de conferentie van Lourdes [nvdr.:
nov. 1983] waar de tekst ons werd voorgesteld – goddelijke verrassing! – als een afgerond document.”
17 juni 1983
Jacques Gaillot publiceert in het parochieblad van zijn bisdom Evreux een editoriaal over deze kwestie:
“Vrede en ontwapening” (wordt vervolgd!)
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(vervolg van blz. 10)

Hij wilde mensen niet behagen maar sprak ze aan op hun oneindig verlangen, voorbij alles wat systemen en
ideologieën als definitieve invulling en afsluiting beloven, met veel ‘opening’ (dat is ook al een term uit de
‘arbeidskamer’!) voor niet te voorziene momenten van heiligmakende en dadelijke genade.
Hij geloofde in grensovergangen en initiatie, in het wijkende perspectief van wat zich telkens weer als
verruimend en nieuw aankondigt. Zo ging hij ons ook voor in zijn eigen overgang naar het ‘derde leven’.
Als een man die zich durfde te wagen aan het koude water, en geloofde dat je er in vertrouwen over kan
wandelen, zonder er in te verdrinken. ‘Je kùnt het, als je maar durft…’
Een beetje eigenwijs, een tikkeltje eigenzinnig..?
Waar hij zich engageerde – en dat was nogal wat – was Patrick zeer aanwezig. Dankzij zijn présence, zijn
charisma, zijn luisterend oor, zijn woord van begeestering. Nu eens een tikkeltje uitdagend en wat ‘gespeeldchargerend’, dan weer eigenwijs en eigenzinnig, maar toch vooral altijd met de nadruk op ‘wijs’ en ‘zinnig’.
Waar hij op een vergadering of overleg verscheen, kondigde hij zijn komst meestal van verre al zingend
aan. Hij bracht graag een gesprek op gang met vragen als ‘Hoe is ‘t?’ en ‘Waar ben je mee bezig..?’ ‘Welk
boek ben je aan het lezen, welke film heb je laatst gezien?’ Typerend waren zijn hartelijkheid, zijn galmende
schaterlach en zijn klaterende stem. Hij las veel, schreef sinds 2004 wekelijks een bijdrage die hij naar vele
‘supporters’ verstuurde; hij preekte en leerde overal waar het kon, meestal te pas en soms ook wel eens te
onpas… Via ‘De Andere Film’ bracht hij schitterende en vaak nauwelijks door het brede publiek gekende
films tot in West-Vlaanderen (ja zelfs tot in de Brugse gevangenis!): met passie, dwars door alle weerstanden
heen, onvermoeibaar, met grote liefde voor schoonheid en kunst.
Hij hield van het mengen van stijlen in de liturgie. Soms liet hij heel bewust de traditionele ernst van
de klassieke viering omslaan in een speelse buiteling van humor en creativiteit, in het experimenterend
uitproberen van nieuwe taal en hedendaagse rituelen. Hij vond dat dit fundamenteel bijbels was, en wist
daar ook altijd wel de juiste argumentatie voor te vinden: vanuit een pas gelezen Frans (en voor ons meestal
moeilijk!) boek, een fragment uit een nieuwe film, een debat op de televisie, een opiniestuk in de krant.
Onvermoeibaar strijder tegen idolen en ideologieën
Onvergetelijk voor zijn toehoorders blijven de vragen klinken die hij vanuit een bijbelverhaal, een kunstwerk,
een schilderij in de catacomben, een lied van Oosterhuis of een filmfragment naar hun eigen leven toe en
naar de hedendaagse samenleving kon stellen.
Hij hanteerde onvermoeibaar een stijl van confrontatie en uitdaging. Hij was steeds op zoek naar de diepte
van een mensenleven die dreigt verloren te gaan onder schijn en geweld. Hij leed erg onder het toenemend
aantal zelfdodingen bij jongeren; hij schuwde het pesten op school en op het werk als… de pest. Zijn denken
en doen lagen in het bijbelse spoor van de profetische
strijd tegen fascinerende idolen en ideologieën. Zijn
stijl van omgaan was gevormd in de lijn van de vaak
heel moeilijke maar altijd oproepende dialoog. In de
ziel van vele mensen heeft hij stukken gesprek of stilte
geschreven die wegen openden voor nieuw leven.
Met zijn intense en tegelijk bescheiden aanwezigheid
was hij niet altijd ‘gemakkelijk’, niet voor zichzelf
en niet voor anderen. Maar hij was uiteindelijk ten
diepste creatief, scheppend en bevrijdend. En dat is
waar het volgens het evangelie op aan komt: ‘Ik ben
gekomen opdat ze leven zouden hebben – en wel in
overvloed…’ (Joh. 10,10)
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Vanuit zijn intense waakzaamheid bij het geheim van het menselijk bestaan, vanuit zijn respectvolle
betrokkenheid bij elk-ander en bij dé Andere, heeft hij zeer veel (vooral jonge) mensen wakker gemaakt
en gestuwd tot het besef dat leven geen evidentie is maar ook geen noodlot, veeleer een gave én een
opgave.
Die mij droeg op adelaarsvleugels…
In onze beste momenten durven wij met Patrick te hopen dat er een God bestaat die niets dan Liefde is,
draagkracht en gastvrije, onvoorwaardelijke opvang. Zoals in de Schrift te lezen staat:
‘Die mij droeg
op adelaarsvleugels
die me hebt geworpen
in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht…’
(H. Oosterhuis – naar Deut. 32,11)
In een reportage van RKK-NL van 27 december 2014, vertelt Stef Bos wandelend aan zee met Leo Fijen
over zijn 92-jarige vader die in de loop van dat jaar overleden is.
‘We hebben zo’n volle reis met elkaar afgelegd’, zegt hij. ‘Toen hij begraven werd zei ik tegen mijn broer
en zus: We moeten vieren dat hij er is geweest, en niet alleen rouwen omdat hij er niet meer is… Kijk, dit
heeft mijn vader mij nagelaten toen hij vertrok (wijzend naar de zee achter zich). Sommige mensen, als
ze doodgaan, laten een lèègte na en daar dwaal je in rond, en je weet niet wat je er mee moet. Want je zit
met vragen of met een schuldgevoel of wat dan ook… Mijn vader echter heeft ruimte nagelaten – ruimte
om zelf in te vullen…’
De dankbaarheid en de grote aanvaarding bij het afscheid van Patrick hebben velen van ons heel erg
ontroerd. Het mooiste cadeau dat hij achterlaat, is de ruimte, en het vertrouwen dat hij ons schenkt om
verder te doen wat gedaan moet worden, ook zonder hem. En wanneer we het op onze levensweg even
niet meer weten, zal altijd weer zijn weldadig woord weerklinken ‘d’outre-tombe’: ‘Je kùnt het, als je
maar durft…’
Tot ziens, Patrick, hopelijk in een ontmoeting en voltooiing die ons bevatten ver te boven gaan. ‘A-Dieu!
Lechajim - Op het leven!’ Kome wat komt, maar zò en niet anders moge het zijn.
(Geert Dedecker)
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Bijbels leerhuis in Zedelgem

Thema: Wat zeg ik als ik vandaag God zeg?

		
		
		
		
		
		

– Ons persoonlijk Godsbeeld en zijn vragen .
– Zoektocht naar een stuk eigentijdse geloofstaal .
– Hoe maakt de Bijbelse God mensen vrij ?
– De God van de vrije markt en zijn eisen : presteer , concurreer , consumeer
– De betekenis van het Bijbelse Beeldverbod
– De Elia-verhalen uit het boek 1 Koningen

Begeleiding:		

Roger Vandenberghe en Egbert Rooze

Tijdstip:

zaterdagnamiddag van 13.45 tot 16.15 uur

		
		

20 oktober, 24 november, 15 december 2018
19 januari, 16 februari, 23 maart, 27 april, 18 mei 2019

Locatie: CM-lokaal , Groenestraat 90 , 8210 Zedelgem
Organisatie: Motief VZW i.s.m. Bijbelgroep “De Vlaspit”
Deelanameprijs: 30 euro/volgens inkomen
Inschrijven - 050/24.02.51
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5.1 Paulus veroorzaakt ophef
voetnoot bij de brief aan de efeziërs 5, 21-32
“Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag
van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw,
zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft…” Zo
begint de tweede lezing van de eucharistie van de 21ste zondag door het jaar
in het B-jaar, hier in de Bijbelvertaling van 2004 (Katholieke Bijbelstichting,
’s-Hertogenbosch/Vlaamse Bijbelstichting, Leuven). De meeste kerken
gebruiken nog de oude Willibrordvertaling “Broeders en zusters, weest elkaar
onderdanig uit ontzag voor Christus. Vrouwen, weest onderdanig aan uw
man…”
Bisschop Johan Bonny stelt in ‘TerZake’ van 27 augustus nog een andere
vertaling voor: “Ondersteun elkaar…” Mooi gevonden, best bruikbaar in de
liturgie, en toch. Waarom niet gewoon erkennen dat de Bijbel en ook de Koran
geschreven werden in een paternalistische cultuur. Enkele verzen verder zijn
ook niet van de poes: “Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag,
respect en oprechtheid” (Ef. 6, 5).
Nog geen vrouwenemancipatie in de Bijbel dus, en evenmin een kritiek op de instelling van de slavernij. Wel
krijgen we in de daaropvolgende verzen een stevige aanbeveling om zowel met vrouwen als met slaven respectvol
om te gaan. Voor de huidige mens is dat natuurlijk onvoldoende.
De brief aan de Efeziërs werd niet eens door Paulus zelf geschreven, maar door een latere leerling (1). Maar
ook in zijn authentieke brieven, zoals zijn eerste Korinthiërbrief, is Paulus wel eens vrouwonvriendelijk. Hierbij
merkt de Studiebijbel op: “Hier suggereert Paulus dat alleen de man beeld van God is, en de vrouw niet. Dit is in
tegenspraak met Genesis 1, 26-27 waar staat dat man en vrouw het evenbeeld van God zijn.” (2)
Dit moet ons niet verontrusten. Integendeel. Yves Congar schreef het reeds halfweg de vorige eeuw: Jezus heeft
niet alleen zijn apostelen gezonden, maar ook zijn Geest. En die Geest waait waar Hij wil. Hij houdt ons in
beweging. Zoals je in deze Nieuwsbrief ook kunt lezen in het artikel over Brian McLaren. Het is een verouderde
opvatting dat met de dood van de laatste apostel de Openbaring is afgesloten. De Geest des Heren maakt iedere
tijd opnieuw een nieuw begin. We mogen hem aan het werk zien in de verschillende emancipatiebewegingen
doorheen de menselijke geschiedenis.
In Jezus’ tijd dachten de religieuze machthebbers ook dat zij de waarheid in hun bezit hadden. Dank zij zijn innig
contact met zijn Abba-Papa en met uitgesloten medemensen legde Jezus andere accenten dan zij. Gods Geest
blijft zich ook ontvouwen in onze tijd.
Annemie Dillen, hoogleraar pastoraaltheologie en empirische theologie aan de KULeuven, bespreekt deze
“onvoorstelbaar moeilijke passage” uit de Bijbel op een voortreffelijke manier in het artikel ‘Lastige Bijbelteksten
moet je tegendraads lezen’, De Standaard, 28 augustus 2018, blz. 36. ‘De meeste katholieken gaan op een
symbolische manier met de Bijbel om. Het zijn vaak buitenstaanders die dergelijke teksten moeilijk kunnen
plaatsen.’ En ze besluit: ‘Het gaat hier over een Bijbeltekst die deel uitmaakt van het erfgoed en een plaats krijgt
in het geheel van de beleving van de eucharistieviering. De tekst verdient toelichting, reflectie, duiding, en juist
in het ‘worstelen met Bijbelse teksten’ ligt vaak de kracht – hoe moeilijk dit ook is.

----------

(1) NBV Studiebijbel, De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties, 1e druk, oktober 2008,
uitgeverij Jongbloed Heerenveen, blz. 2071
(2) idem, blz. 2038
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5.2 En wij hadden nog zo gelachten in de kerk
Het overkwam me zondag. Regelmatig ga ik naar de zondagsmis in de Don Boscokerk te Buizingen. Tot 2008 was
ik er pastoor. Sindsdien komt daar op zondag geen pastoor ‘een mis doen’ maar gaan een twintigtal mensen uit de
gemeenschap in beurtrol zelf de viering voor. Met alles er op en eraan. Om het nog eens ouderwets uit te drukken: een
echte mis. Met consecratie en communie incluis.
Pas thuisgekomen begon het al te gonzen op de sociale media. De radio-mis vanuit Grimbergen had voor verontwaardiging
gezorgd. Een lector had de gewone lezing van die zondag, - de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese
(Ef. 5,21-32) voorgelezen. Daarin staat het zinnetje ‘Vrouwen wees onderdanig aan uw man’. Zelfs minister van Cultuur,
Sven Gatz was meer dan verontwaardigd want hij opperde om meteen alle religieuze uitzendingen ‘door derden’ (lees:
religies) te bannen op de openbare zenders.
Ik werd mij er meteen van bewust. Ik had deelgenomen aan zo’n bijna verboden bijeenkomst. Was ik in de fout gegaan?
Samen met al die andere kerkgangers? Nochtans herinner ik mij dat wij allemaal - ik durf het bijna niet te schrijven gebulderd hebben van het lachen in de kerk toen deze Bijbeltekst werd uitgerold. Hoe het zover is kunnen komen?
Wel, lector Katrien - had voor ze aan die brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese begon – daar wellicht
eerst over nagedacht want ze begon te vertellen dat ze nu een tekst ging lezen die al een paar duizend jaar oud was; dat
zij de context van toen was gaan opzoeken van hoe mensen in Efese toen leefden. Ik wist niet dat Efese toen een stad was
waar vooral vrouwen het voor het zeggen hadden. Nu ligt Efese in Turkije, op vandaag dan toch weer niet zo’n geweldig
land als het over vrouwenrechten gaat. Katrien vertelde ook dat ze de wenkbrauwen had gefronst bij het voorbereiden
van de lezing. Maar goed. We ondergingen de tekst samen met haar. Hier en daar werd er wat gegniffeld in de kerk of er
werden wat knikoogjes van links naar rechts verstuurd.
Maar het mooiste moest dan nog komen. Toen Katrien haar lezing beëindigd had ging ze zitten. Tijd voor een rustig
stukje Berberse muziek werd ons beloofd. Maar dat was buiten Freddy, de man van Katrien, gerekend. Ineens stond hij
voor de micro en zei ongeveer dit: ‘Wat ik nu ga zeggen is niet van te voren afgesproken met mijn vrouw, maar ik wil
jullie allemaal wel vertellen dat het er bij ons thuis helemaal niet zo aan toe gaat dan wat je zonet van Katrien gehoord
hebt’. De nadruk had Freddy overdreven duidelijk op het woordje “niet” gelegd. De kerk bulderde van het lachen.
Het dreigende onweer door de apostel Paulus aangekondigd was door de prik van de apostel Freddy ontkracht. Zachte
Berberse muziekregen spoelde de nare gedachten van de apostel Paulus weg.
En toen moest de voorganger Els aan haar preek nog beginnen. Die begon zo: “Toen ik de brief van Paulus aan Efese
en het Evangelieverhaal las heb ik vaak gedacht wat moet ik hiermee nu aanvangen. Het zijn beide teksten die me deden
zuchten en waar ik heel weinig voeling mee heb. Ik ben benieuwd of onze paus, die vandaag de mis in Dublin voorgaat,
ook heeft moeten zuchten toen hij deze lezingen las. Zeker het stukje over onderdanigheid aan de man … sorry dit ligt me
echt niet. Samen kracht vormen … daar voel ik me net iets beter bij en dan denk ik met plezier terug aan een interview
met Seyran Ates, vrouwelijke iman in Berlijn. Ik ging dus maar eens kijken op internet en eerlijk, toen werd het er niet
beter op. Het kwam niet binnen wat ik las, integendeel. Ik werd zelfs een beetje boos, geërgerd … Maar ik wil toch
proberen te verwoorden hoe ik deze verhalen liet binnenkomen.”
Wat voorganger Els daarna vertelde ga ik hier niet herhalen. Dat privilege blijft gereserveerd voor de aanwezigen. Het
waren in ieder geval zo’n warme woorden over durven kiezen om los te laten, maar ook over durven kiezen om rekening
te houden met elkaar. En dat geloven ergens iets te maken kan hebben met de kans grijpen om telkens door te gaan met
elkaar.
Maar het warmste stilleven waardoor ik verrast was zondagochtend in Buizingen,
was dat de altaartafel versierd was met allerlei kleurrijke babyschoentjes. Waarmee
de parochie aangaf dat ze die zondag deel nam aan de Babies Shoes Remenberactie(*) n.a.v. de doortocht van paus Franciscus in katholiek Ierland dat net als
menig ander katholiek land erg getroffen werd door het kindermisbruik door clerici.
Dat ik dus de hele tijd heb zitten schateren van het lachen zondag in de kerk is ook
wat overdreven.
(Rik Devillé 27/08/2018)

6. @padre84

In een nieuwe klas binnenkomen heeft altijd iets nieuws en onwennigs. De leerlingen
kennen elkaar nog niet zo goed en zelf weet je eigenlijk ook nog niet hoe ver je kan
gaan. Het herkenbare gevoel van het begin van het schooljaar…
Vandaag, het laatste lesuur, brachten de leerlingen het klasgesprek – helemaal anders
dan voorzien – op het hebben van kinderen en meteen maar al te persoonlijk op mijn
eigen verhaal. ‘Meneer, zou jij geen kinderen willen hebben?’ Het antwoord daarop
is eerlijk – zeker in deze fase van mijn leven – ‘ja, eigenlijk wel’. Uiteraard laat mijn
‘ambt’ – of liever het instituut waarvoor ik werk – dat jammer genoeg niet toe. Het
zouden geen puberleerlingen zijn als ze niet proberen om het lesuur te vullen met allerlei
betrokken vragen, maar het onderwerp past in mijn kraam en dus ga ik er graag op in. Ik vertel hun heel even
lekker persoonlijk dat het op dit moment wel een issue is in mijn leven omdat mijn eigen broer en zijn man via
een draagmoeder in verwachting zijn van een zoontje. Groot nieuws! De aandacht van de leerlingen is er meteen
en dus verantwoord ik deze zijsprong als maatschappelijk relevant. ‘Mens & maatschappij’ – zoals sommigen
graag de vervanger voor het vak godsdienst in de middelbare school zouden willen zien. Merkwaardig genoeg is
het een ethisch onderwerp dat deze 16-jarigen niet schuwen. Ze vragen honderduit en zijn oprecht geïnteresseerd.
Plots neemt één van de meisjes in de klas het woord. Ze vertelt over haar mama en mams – als kind van twee
gelijklievende moeders. Doodgewoon – geen vreemde reacties – maar vooral leerlingen die allemaal vanuit hun
eigen verhaal getuigen over hoe het er thuis aan toegaat. Heel even maakt het niet uit dat sommigen van hen
gescheiden ouders hebben, eentje twee lesbische ouders en een jongen doodeerlijk maar ook wel geëmotioneerd
toegeeft dat zijn ouders gescheiden zijn omdat zijn papa nu een man heeft leren kennen. Zelfs bij dat laatste
verhaal reageert de klasgroep vooral vanuit hoe hun klasgenoot zich voelt en niet echt vanuit een eventuele
verontwaardiging of het gevoel dit niet te begrijpen.
Deze week keek ik op Canvas naar de tweede aflevering van ‘Voor de mannen’ – de minireeks gemaakt door
journalist Xavier Taveirne. Pakkende verhalen over oudere mannen en hun outing destijds – over hoe moeilijk het
was. Puur kippenvel en ontroering – over hoezeer het worstelen was met hun gevoelens, de aanvaarding, wie ze
zijn en vooral wie ze altijd al hebben willen zijn. Zo’n verhalen raken me. Ik kan de gedachte niet loslaten dat dit
anno 2018 toch geen issue meer zou mogen zijn. Jongeren, of wie dan ook, zouden zich toch nooit schuldig moeten
voelen omwille van wie ze zijn. Dat zou oud nieuws moeten zijn. Bij dergelijke verhalen moet ik steeds terugdenken
aan enkele jaren geleden. Tijdens een oudleerlingenavond deed ik mijn ronde in de schoolgebouwen op zoek
naar achtergelaten pintjes en mogelijke baldadigheden. Terwijl ik om de hoek ga op één van de verdiepingen –
donker en verlaten – zie ik plots twee jongens wegschieten. Meteen was het me duidelijk – door hun lichaamstaal
en door wat er in de lucht hing – dat het niet om vandalen ging, maar om iets anders. Beiden hadden een rode
beschaamde blos op de wangen en wisten niet wat te zeggen. Van één van de jongens had ik al langer het gevoel
dat hij worstelde met zichzelf. God mag weten van waar de moed kwam, maar ik stapte op hen af en vroeg
hen prompt: ‘Hoe lang zijn jullie al samen?’ Twee zuchten, gevolgd door twee brede smiles. ‘Al een goed jaar’, zei
één van hen vol trots. Wat volgde was een kort gesprek, over hoe graag ze mekaar zagen, over hoe hun ouders
gereageerd hadden en over hoe ze nu samen op kot zaten. Toen ik hen naar beneden wilde sturen, gingen ze
beiden een andere kant op. ‘Waarom zou je dat doen?’, floepte ik er uit. ‘Meneer, we willen echt niet de roddel
van de avond worden.’ Daar schrok ik van. Heel even – tijdens ons gesprek – klonk het alsof de wereld klaar was
voor een algemene aanvaarding, om mensen te laten zijn wie ze zijn, hetero en homo of wat dan ook, en toch…
Nu zou het anders moeten zijn. Zo graag had ik dit verhaal willen vertellen onder de noemer “hoor eens hoe het
anders was vroeger”. Als ik zo’n les heb als vandaag, dan denk ik dat graag. Dan droom ik dat we stilaan het era
binnenstappen waarin verschillen opgeheven worden en jongeren opgroeien met een open wereldbeeld en vooral
ten volle zichzelf kunnen zijn. ‘Ik had een droom van een wereld…,’ zo zingen we al veertig jaar lang. Wel, ik heb
een droom van een wereld – één waarin die verschillen niet meer tellen.
Die droom wordt echter vaak doorprikt – pijnlijk genoeg vaak vanuit de eigen rangen. Enkele weken geleden
was ik aan het scrollen door de VRT-nieuws-app. Gewoon een avondlijk ritueel om nog even het nieuws van
de voorbije dag binnen te laten. ‘Paus verstaat ouders met homoseksuele kinderen’, kopt het artikel in de app.
Heerlijk gewoon – onze vriend Franciscus blijft verbazen. Zou het dan toch kunnen dat de aloude moeder de
Kerk een moderne plusmoeder begint te worden? Naïeve ik – zo voel ik me terwijl ik het artikel lees. Het artikel
verhaalt hoe de paus van mening is dat je respect moet hebben voor ouders met homoseksuele kinderen omdat
ze ‘een zwaar leed’ meedragen. Maar – zo gaat het artikel verder – dan moeten ze hun kinderen wel psychisch
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laten begeleiden. Ik krijg het koud bij het lezen van zo’n artikels. Wat bedoelt deze kerkvader dan? Dat die
kinderen ‘ziek’ zijn, maar dat we hen met de mantel der liefde moeten toedekken en aanvaarden? In een boze
bui dacht ik even: toch niet met dezelfde mantel der liefde waar we alle misdrijven in de Kerk mee toegedekt
hebben, maar die gedachte laat ik snel weer varen. Maar het neemt niet weg dat ik worstel met dat instituut…
Hoe kan ik dat gedachtengoed uitdragen?
Het programma ‘De wereld van Sofie’ op Radio 1 belt me op. Of ik wil deelnemen aan een gesprek omtrent
“beroepen met hoge verwachtingen”? Of ik het moeilijk heb met de verwachtingen van mensen tegenover mijn
beroep? Mijn antwoord is eerlijk: eigenlijk niet. Als mensen verwachten dat ik er ben voor hen, me inzet voor hen
en probeer om hen tijdens moeilijke of diepe perioden te dragen, dan kan ik alleen maar zeggen dat ik daar voor
gekozen heb. Het moeilijkste zit hem er echter in om vertegenwoordiger te zijn – bij wijze van spreken – van een
instituut dat absoluut niet bij de tijd is. Als mijn eigen leerlingen de variatie binnen hun klasgeroep omarmen en
als verrijking zien, als zoekende pubers niet vallen over op wie je verliefd wordt en door welke combinatie van
ouders je omarmd wordt, hoe jammer is het dan niet dat het instituut dat het geweten van de wereld poogt te
zijn, dat niet kan?
‘De poorten van Gods rijk staan voor allen open, als ze aan een kind gelijk bij Hem binnen komen.’ Zo klonk het
vroeger in de parochie – toen we het uit volle borst zongen. Als ouden van dagen en jongeren van hart en leeftijd
de variatie in het leven als een verrijking durven zien, dan kan ik blijven dromen… en anders niet!

*****************
Het is niet onze gewoonte om artikels uit andere bladen over te nemen. Maar deze lezersbrief die verscheen
in Tertio op 29 augustus en in De Standaard op 30 augustus 2018 biedt een haarscherpe analyse van
misschien wel het allergrootste pijnpunt in de katholieke kerk.
Een reden om dit onverwijld te gronde aan te pakken.
Aan onze bisschoppen
De olifant in de kerk
Bij pedofilieschandalen reageert de kerk met zerotolerantie en bekommernis om slachtoffers. Dat is goed
en belangrijk, maar ook symptoombestrijding. De olifant in de kamer wordt niet benoemd: het fundamentele
onvermogen van de kerk om positief met seksualiteit om te gaan. Ze beschouwt seksualiteit op zich niet als
een intrinsiek goed. Volgens haar leer is seksualiteit alleen goed binnen het huwelijk én in een directe band
met voortplanting. Los daarvan is er alleen onthouding. Wordt die niet in acht genomen, dan spreekt de leer
van ‘onkuisheid’ of ‘ongeordende handelingen’. Het duidelijkst komt dat tot uiting in het kerkelijke verbod
van voorbehoedsmiddelen, ook voor gehuwden. De encycliek Humanae Vitae (1968) was een belangrijk gemist
keerpunt, beslist door een paus tegen de meerderheid van een adviserende commissie in.
De Bijbel spreekt nochtans positief over seksualiteit. Zo geeft het Hooglied, een tweespraak in dichtvorm tussen
geliefden, vaak met uitgesproken erotische toonzetting, een open en positieve duiding aan seksualiteit. In de
evangelies is er weinig sprake van seksualiteit. Een expliciete passage vinden we terug in een brief van Paulus
aan de Korintiërs. Daar antwoordt die op de vraag of het niet beter is in seksuele onthouding te leven: ‘Een man
moet zijn vrouw geven wat haar toekomt, evenals een vrouw haar man. Weiger elkaar de gemeenschap niet’.
In de loop van de geschiedenis heeft de kerk een zeer negatieve houding tegenover seksualiteit ontwikkeld.
Dit vormde een vruchtbare bodem voor wat nu bovenkomt. Bij de clerus leidt de ontkenning van seksualiteit
en affectiviteit als menselijke basisbehoefte tot een massieve ophoping van onbevredigde verlangens. Dat zoekt
een uitweg, soms in duistere hoeken. Het leidt ook tot een verwrongen referentiekader. Kindermisbruik of een
moeder van vier kinderen die de pil neemt, het valt voor de kerk onder dezelfde noemer van ‘onkuisheid’. Aan
wie ongehuwd samenwoont, moet de communie geweigerd worden, aan wie schuldig is aan kindermisbruik niet.
Het leidt tot een cultuur van schijnheiligheid. Overigens vreemd dat een groep celibataire mannen heeft gemeend
anderen gedrag te mogen voorschrijven op een terrein waar zij per definitie niet weten waarover ze spreken.
De kerk zal nooit kunnen zeggen dat ze de slachtoffers van seksueel misbruik ernstig neemt als ze haar
fundamentele uitgangspunt rond seksualiteit niet durft bij te sturen. Ze moet seksualiteit aanvaarden als
een intrinsiek goed. Dat leidt vanzelf tot de nodige verandering in houding tegenover voorbehoedsmiddelen,
homoseksualiteit en celibaat. Een andere omgang met seksualiteit zal de kerk gezonder en leefbaarder maken.
Zo kan ze ook haar meerwaarde voor mens en samenleving beter realiseren.
(Hans Duquet)
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7. Dominicus Gent

Een jaar geleden verhuisden wij na meer dan 40 jaar Roeselare, naar Gent.
We waren toen al een tijdje parochiaal en pastoraal dakloos. Na jarenlang meevieren in onze parochie
hadden we afgehaakt en waren we een paar decennia vaste gast in de zondagsviering te Tielt (SintPaulus, nvdr.) die ons aansprak en inspireerde. Toen de priester daar stierf en de gemeenschap uiteenviel
hadden we al het plan om naar het Gentse te verhuizen, dichter bij kinderen en kleinkinderen.
Mijn man Lieven kende de Dominicusgemeenschap van publicaties en van horen zeggen. We vatten
meteen na de verhuis het plan op eens een kijkje te gaan nemen op zondagmorgen.
Wat mij meteen opviel was de taal in de vieringen, rijk en eigentijds. Wij voelden ons aangesproken door
de Bijbelse duiding en de link naar ons leven en de samenleving.
Wekelijks komen er een 50 à 60-tal mensen samen om eucharistie te vieren, de gemiddelde leeftijd zal
wel ergens rond de 60 draaien. Soms zijn er jonge mensen, soms zijn er kleintjes met hun opa en oma…
In het moment van inbreng uit de gemeenschap viel meteen op dat veel van deze mensen al jarenlang
met elkaar op weg gaan en ook dat velen een engagement opnemen buiten de groep: voor vluchtelingen,
kansarmen, gevangenen, milieu … maar ook in interreligieuze groepen.
Na de eerste viering werden wij al vriendelijk aangesproken ter kennismaking. Er is kans om een glaasje
te drinken en wat bij te praten en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
Er is een wereldwinkelstandje, er liggen folders, er worden waardevolle initiatieven aangekondigd…
We zijn verhuisd om dichter bij de familie te wonen en op zondag gebeurt het al eens dat er een familiale
activiteit is of kleinkinderen bij ons logeren, dan krijgt dat voorrang, maar we gaan graag naar Dominicus
en halen er inspiratie voor ons leven en samenleven.
In zo’n groep helpt men elkaar om niet cynisch of ontmoedigd te worden maar positief mee te werken
aan initiatieven die verbinden. Of het nu om duurzaamheid, rechtvaardigheid of menselijkheid gaat.
Naast een tweetal Dominicanen zijn vooral leken voorganger, telkens in duo. Er wordt veel gezongen,
Oosterhuis vooral. Symbolen - licht aan de Paaskaars, gaven aan tafel brengen, vredeswens…- worden
zinvol geduid. Woorden, tonen en gebaren vormen een levensnabije viering.
De vieringen lopen lang uit, door het vele zingen, de inbreng van mensen uit de gemeenschap, de
mededelingen… het gezellige aperitief…
Het was voor ons ook de beste plek om ’goed volk’ te leren kennen want het is niet evident om na
een verhuis, als zestigers, weer een nieuw netwerk op te bouwen. Het is een plek waar we mensen
leren kennen waarbij we aansluiting vinden in waarden en visie én initiatieven leren kennen die ons
interesseren en inspireren.
Onze christelijke levensvisie krijgt er voeding en actualisatie.
De groep heeft ook een belangrijke functie in de buurt. Ze is eigenaar van de kerk en het is een hele
uitdaging om dat gebouw te onderhouden en te renoveren. Een werkgroep houdt zich daarmee bezig; ze
willen het gebouw ook aanbieden als ontmoetings- en vergaderruimte voor de buurt en andere groepen.
Een ander groepje, de Plezante Doeners, houdt elke maand op
zondagmorgen een opruimronde voor zwerfvuil, samen met
buurtbewoners en medewerkers van de aangrenzende school. Zoals u
leest, hebben we weer een dak boven het hoofd: warm, hartelijk en
christelijk inspirerend!
(Greta Courtens)
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8. Volgens de schriften

“Ik wil zingen van mijn vriend, het lied van mijn vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had een
wijngaard op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om, verwijderde de stenen en beplantte hem met
een edelwingerd. Hij bouwde een wachttoren en kapte er ook een wijnpers uit. Nu verwachtte hij dat
hij druiven zou dragen, maar hij bracht slechts wilde bessen voort. Welnu, bewoners van Jeruzalem,
mannen van Juda, doet uitspraak tussen Mij en Mijn wijngaard. Wat kon ik nog voor mijn wijngaard
doen dat Ik niet gedaan heb? Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort, waar ik verwachtte dat hij
druiven zou dragen? Welnu, Ik zal u vertellen wat Ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn omheining neem
Ik weg zodat hij kaal wordt gevreten; zijn muren verniel Ik, zodat hij vertrapt wordt. Een wildernis
maak ik ervan, hij wordt gesnoeid noch gewied, distels en doornen groeien er hoog en de wolken
verbied Ik hem met regen te besproeien. Ja, de wijngaard van Jahwe van de machten is Israëls huis, zijn
bevoorrechte zijn de mensen van Juda. Hij hoopte op recht, maar zag onrecht. Hij zag geen betrachting
van recht, maar verkrachting van recht.”(Jesaja 5, 1- 7)

Dit is het eerste Bijbelverhaal dat ik hoorde voordragen, ik was toen zestien. Het heeft niets te doen met
voor of tegen Joden, wel met het eeuwig gevecht tussen goed en kwaad. Daarom... zestig jaar later...
De wereld is moe en ik, ben het zat. Lang geleden droomden wij van “anders en beter.” “ ‘k Zou zo
geren willen leven”, zong ooit Walter De Buck, “in een wereld zonder pijn”. “Het heeft niet mogen
zijn! ”, is mijn refrein. Maar... waren het dan allemaal leugens, onze leuzen van het verleden? Alles
wat wij leerden?
Dag en nacht blijven wij elkaar, op grote of kleine schaal, onder de valbijl leggen, maar in het avondland
doen we dat voortaan vriendelijk: “Lig je gemakkelijk? Wees gerust, het duurt maar even: een trek aan
het touwtje en je hoofd rolt als vanzelf in het zachte zagemeel. Bovendien poetsen we alles netjes op.
Nergens een spatje vuil. Snel, lief en proper!” Even vlot als de glimlach van onze recepties: “Blij je
ontmoet te hebben!”, slap handje drukken, met of zonder camera bij de hand... en wég wezen. Eeuw
na eeuw trekken de sterken aan de touwtjes met een stijgend tekort aan mededogen, maar met meer
vriendelijkheid.
Toch is er vanuit onze oudste tradities een God die dat niet neemt, hand in hand met nog velen die dat
niet nemen. Zij het met uiterlijk stijgende naïviteit.
(Karel Staes)
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9. Rustpunt

Verzet
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die een sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen
Remco Campert
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