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1. REDACTIONEEL

De Mol en Rob
Onze columnist Pieter was de voorbije maanden niet uit het nieuws weg
te slaan. Als ‘De Mol’, weet je wel; het succesvolle televisieformat van
Woestijnvis. Het spel leek hem op het lijf geschreven. Hij voelde zich als
een visje in het water en heeft er zelf veel plezier aan beleefd. En, niet
onbelangrijk, hij heeft er het imago van een duffe kerk wat mee opgefrist.
Zijn interview in HUMO van 22 mei deed stof opwaaien. Pieter vertelde
nochtans geen opzienbarende dingen. Zijn bezwaren tegen de kerkelijke
celibaatswetgeving worden thans door zowat iedereen gedeeld. Ongewoon
was dat hij het expliciet op zichzelf betrok. Dat heeft te maken met zijn
authenticiteit: geen algemene maar persoonlijke uitspraken.
Zoals ze dat gewoonlijk plegen te doen hebben de media die ene uitspraak uit het geheel gelicht en alle
aandacht gegeven. Het is goed het artikel in zijn geheel te lezen: het bevat heel wat andere lezenswaardige
dingen over christenzijn in de 21-ste eeuw.
We spreken de hoop uit dat Pieter nog een hele tijd als een gelukkig priester-leraar mag blijven functioneren
én dat we zijn column nog lang in ons blad mogen opnemen.
Er is, beste lezers, met betrekking tot de opmaak van dit tijdschrift
gelukkig niets dat aan de aandacht van onze medewerker Rob
Debels ontsnapt. Toch zal hij niet weinig verwonderd zijn over
tenminste 1 bijdrage die hij de voorbije weken, in verband met
de eindredactie van ons blad, niét heeft zien passeren. Met
dank aan zijn broer Piet trouwens. We willen Rob namens de
redactie én de lezers van deze Nieuwsbrief bedanken voor zijn
tomeloze inzet voor dit tijdschrift en bij uitbreiding Evangelie
Levensnabij. Rob is onlangs 75 jaar geworden, is nu als pastoor
met emeritaat maar blijft zich inzetten voor wat hij belangrijk
vindt en daar maakt dit blad deel van uit. Rob, van harte!
(Isabelle, Lieven en Bart)
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2. Over Rob Debels
Kortrijk, 1 juli 1943

1943-1968-2018

Als derde kind in een gezin van vijf, komt de kleine Robert ter wereld midden
de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een traditioneel katholiek, ja zelfs
een diepgelovig gezin, waar de religiositeit eerst samen met de moedermelk,
naderhand met de paplepel wordt toegediend. Het kan geen toeval heten dat de
kleine Robert opgroeit op amper 15 meter van de O.-L.-Vrouwekerk. Zijn bedje
staat op pakweg 25 meter van de galmgaten van de kerktoren. Het klokkengelui
wordt hem dan ook zo eigen als wat.
Aan de Zusters van St.-Vincentius à Paulo, plaatselijk beter gekend als ‘De
Paulientjes’, wordt zijn kleuteropleiding toevertrouwd en voor zijn basisonderwijs
staan de Broeders van de Christelijke Scholen aan het Plein in.

Tussendoor weet de koster van de O.-L.-Vrouwekerk hem op te leiden tot volwaardig misdienaar, met
inbegrip van een perfecte beheersing van alles wat door een misdienaar luidop én in het Latijn hoort te
worden geciteerd. Het wordt een van kindsbeen af aangeleerde vaardigheid die hem naderhand nog goed
van pas komt. De Paulientjes krijgen daar evenwel lucht van, toevallig op het ogenblik dat ze op zoek
zijn naar een misdienaar. Voor de ogen van de verbouwereerde koster wordt op Robert zondermeer beslag
gelegd om bij hen voortaan dagelijks de mis te komen dienen. Dat is, stel u voor, in het gezelschap van alle
meisjesinternen. Hij keert hen echter – zoals toen gebruikelijk – steevast gedurende de volledige duur der
Eucharistievieringen de rug toe, voorwaar een heilzame voorbereiding op het celibaat. Hij houdt dat zelfs
vol tot hij naar Brugge uitwijkt, maar daarover later meer. Om onze brave koster toch enigszins tegemoet
te komen, verbindt onze Robert er zich toe om iedere zondag, bovenop zijn uitgevoerde opdracht bij de
Paulientjes, er nog de mis van 11 u in de O.-L.-Vrouwekerk bij te nemen. Hij tekent er ook al eens present
voor een huwelijk of een begrafenis om nog te zwijgen over regelmatig eens een lof, een kruisweg of een
processie. Zodoende ontgaat hem geen enkel bijhorend ritueel. Met broers en zussen worden die rituelen
thuis op zolder ook nagepeeld, tot hij die volledig onder de knie heeft. Van predestinatie gesproken.
In het Sint-Amandscollege wordt goed en wel gekozen voor de toen zogeheten Oude Humaniora, een prima
voorbereiding op wat volgt. Want inderdaad, zo rond de 100 dagen, die toen nog niet gevierd werden,
staat zijn besluit vast: hij wil priester worden. Op enkele onverbeterlijke kwatongen uit zijn onmiddellijke
omgeving na, wordt dit door al wie hem genegen is met volle (geloofs-)overtuiging gesteund.
Aldus geschiedde. Hij gaat filosofie en theologie studeren plus nog een heleboel andere zaken in het
Grootseminarie aan de Potterierei te Brugge. Niet dat hij figuurlijk met kop en schouder boven zijn
medestudenten uitsteekt, maar letterlijk blijft hij daar alvast iets onder. Samen met zijn jonge uiterlijk, dat
hem tot op vandaag siert, krijgt hij van mensen die hem niet persoonlijk kennen al eens de vraag of men nu
ook dergelijke snotneuzen als seminarist toelaat. Maar niet getreurd, naderhand krijgt hij nog de gelegenheid
een licentie te volgen aan de KU te Leuven. Hij grijpt deze kans met beide handen aan en met dermate
veel overtuiging dat hij het in zijn eindverhandeling dan maar meteen heeft over het godsbeeld bij jongeren.
Allicht rekent hij ook nog zichzelf als hiertoe behorend.
Kortrijk, 21 juli 1968
We zijn eigenlijk nog volop in de tijd van de contestatie, wat
ik bij Rob heel toepasselijk ook geen toeval zou noemen.
Vertrekkende van alweer De Paulientjes is er een ongewone stoet
naar alweer de O.-L.-Vrouwekerk. Daar stappen ondermeer in
op: Monseigneur Emilius Josephus De Smedt en, zo fier als een
gieter, de ouders van Rob. Die wordt er straks tot priester gewijd
in het vaste voornemen een ‘Goede Herder’ te worden, wat, zo
mag blijken, hem niet onaardig is gelukt.

Het is in die tijd helemaal geen zeldzaamheid dat een nieuwe
priester met zijn loopbaan van start gaat in een bisschoppelijk
college. Dat is hier niet anders. Rob komt terecht in het O.-L.Vrouwecollege aan de Vindictivelaan te Oostende. Kennelijk is
O.-L.-Vrouw hem meer vertrouwd dan onderwijs en opvoeding.
Alhoewel hij in voldoende mate de wetenschap van beide laatste
bezit, blijken hem de vereiste vaardigheden te ontbreken. Rob
beschouwt het na verloop van tijd en vooral na meer vallen dan
opstaan voor bekeken en zijn bisschop vindt dat gelukkig ook.
Hij treft het om het ambt van onderpastoor te mogen opnemen in de Sint-Maartensparochie met bijhorende
kathedraal te Ieper. In grote tegenstelling tot de romantiek van de Guldensporenslag te Kortrijk, waar de
helden de overwinnaars waren, wordt hij in Ieper geconfronteerd met de nog heel levendige en realistische
erfenis van de Eerste Wereldoorlog. Daar waren de helden in de loopgraven te vinden of liepen ze volkomen
haveloos verloren tussen de Ieperse ruines. Hier kan hij met en tussen de mensen gestadig werken aan de
opbouw van zijn sociaal engagement dat hem tot op de dag van vandaag typeert. Haast als een rode papaver
komt hij in Flanders Fields ten volle tot bloei. Trouwens, hij werd toen reeds door sommigen aanzien als een
halve rooie. Ook op het meer spirituele vlak is Rob in het progressieve kamp te situeren. Bovendien slaagt
hij er langzaam maar zeker in zijn toehoorders te laten ontdekken dat ze aan het evangelie geen boodschap
hebben als ze dat letterlijk blijven interpreteren, maar dat de blijde boodschap enkel wordt gehoord door wie
de boodschap die erachter steekt zoekt.
Naderhand kan hij zijn verworvenheden in niet mindere mate verder in de praktijk brengen, eens hij tot
kapelaan wordt benoemd op ‘De Goede Herder’ te Torhout. Ja, hij beleeft er mogelijk de meest harmonieuze
periode van zijn leven. Hij draagt er niet enkel zijn schapen op zijn handen, maar wordt er ook door zijn
schapen op handen gedragen. Juist: we hebben het over een goede herder. Het is een heel vruchtbare periode
inclusief een omzeggens perfect evenwicht tussen eerder wereldlijke en meer geestelijke belangenbehartiging.
Het is dan ook met een meer dan volle rugzak dat hij tenslotte de grote pastorie van Zarren in beslag mag
nemen en er een ruim publiek vindt dat zijn stijl best kan smaken. Dat er van ontkerkelijking beduidend
minder sprake is en/of dat er een beduidend tragere terugval is dan in vergelijkbare parochies hoeft dan ook
weinig verbazing te wekken. In tegenstelling tot het dak van het parochiaal centrum stortte de parochiale
wereld van Zarren helemaal niet in elkaar.
Zarren, 1 juli 2018
Er is er eentje jarig. Rob wordt vandaag 75 – Proficiat!
Er gaat er eentje met pensioen.
We lezen op Kerknet, Bisdom Brugge: Rob Debels heeft met ingang van 1 juli 2018 eervol ontslag bekomen
als pastoor in de federatie Kortemark-Krekedal. (Gepubliceerd op woensdag 11 april 2018 - 9:19) – Proficiat!
Er wordt er eentje 50 jaar priester. Op 21 juli is Rob aan zijn gouden priesterjubileum toe – Driewerf proficiat!
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3. Rob gezien door de ogen van Jan Vandenberghe
Jan Vanden Berghe, die in ons blad instaat voor de vaste en gesmaakte rubriek ‘Partenia’, zette sámen met
Rob al lang geleden méé de schouders onder Evangelie Levensnabij. Hun verhaal gaat nóg verder terug in
de tijd…
We trokken naar Leuven na onze wijding in 1968 en na serieuze gesprekken met de bisschop: we wilden
niet in het H.-Geestcollege gaan wonen, waar alle priester-studenten samen zaten, maar zoals het een herder/
priester past, vonden wij: tussen de schapen, de medestudenten, in een kleine gemeenschap (2 of 3 ...). Het
‘compromis’ werd: in een zijvleugel van het Leo XIII-seminarie, met een eigen ingang aan de straatkant
(Vesaliusstraat).
Rob was vol van prof Baert – hij maakte ook bij hem een thesis, na veldonderzoek, over godsbeeld bij jonge
adolescenten…
Rob kwam mee met mij naar Oostende na ons afstuderen in 1970; ik moest er iemand vervangen die
uitgetreden was, hij kwam er ongevraagd aan – men vond voor hem wel iets: catechese in lager middelbaar
en subregent voor (half)externen in de afdeling Molenstraat. We zagen elkaar toen niet zo vaak (ik woonde in
een apart gebouw, tussen internen laatstejaars) maar herinner me toch enkele wandelingen (of fietstochten?)
op het strand, ‘s avonds laat.
We waren allebei actief in SEIN, hij ook bij de ‘Zonnewijzers’ dacht ik (werking van Sein bij mensen met
een beperking.
Na een jaar verliet Rob het college. Te Ieper was hij van 1971 tot 1988 als medepastoor aan de slag in de
Sint-Maartensparochie. Hier werkte hij samen met o.a. Marcel Cloet (ACW) en Georgette Verstaan. Hij was
zeer maatschappelijk betrokken en deken Karel de Wilde liet hem begaan, allicht met een zeker sympathie. In
1988 werd Rob benoemd tot kapelaan op de Goede Herder in Torhout (met deken Jos Verstraete toen – spirit
van Charles de Foucauld, Jesus Caritas o.a.).
Blijkbaar hielden we contact, ook nog in het begin van de jaren-80 (Rob en ik waren, samen met Aurel
Chanterie, de enigen van de groep van een stuk of acht die vanuit Brugge in Leo XIII zaten en NIET
uitgetreden waren).
Het was te Roeselare dat we bij mij, in de Molenstraat 7, bijeenkwamen om te kijken hoe we zouden reageren
op die ‘nieuwe evangelisatie’ die onze bisschoppen onmiddellijk met een “Geloofsboek” zouden aanpakken.
Wij dachten dat het anders moest ...
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RADICAAL MENS
Bijbels leerhuis in Roeselare
In het leerhuis ontwikkelen we een leerproces waarin 3
dimensies permanent met elkaar in dialoog gaan, namelijk: de
deelnemersgroep, de samenleving en een levensbeschouwelijke
bron (een tekst uit Thora, Evangelie, Koran, ...). De teksten uit
religieuze bronnen worden in Motief ‘contextueel’ gelezen.
Dat wil zeggen dat we leren onderzoeken in welke tijd en
maatschappelijke context deze teksten tot stand kwamen en
(zowel toen als nu) gelezen werden. Dat betekent dat we ook
onze eigen samenleving en onze eigen interpretatiebril kritisch
onder de loep nemen.
Thema
De figuur van Jezus wordt vaak als een wat schaapachtig glimlachende pacifist voorgesteld. De warme
kindervriend, de empathische heler van zieken, de troostbrenger voor verschoppelingen, de hoopbrenger in
duistere tijden… Toch dreigen we, indien we de context waarin Jezus en zijn beweging actief waren niet voldoende
kennen, uit het oog te verliezen hoe ‘radicaal’ die opstelling van ‘nabije menselijkheid’ was. Radicaliteit is
vandaag een omstreden term –het roept meteen beelden op van fundamentalistische geloofsgekken en
van terreuraanslagen. Toch werd in die eerste eeuw na Christus ook de Jezusbeweging door het Romeinse
imperium als ‘gevaarlijk radicaal’ beschouwd. We gaan op zoek in het Nieuwe Testament naar verhalen die
meer inzicht geven in die radicale menselijkheid van de Jezusbeweging, om van daaruit ook de vraag te stellen
wat het betekent om vandaag ‘radicaal mens’ te zijn. Want in onze sterk gepolariseerde samenleving van
vandaag is ‘radicalisme’ ook een bezette term die een interessant verhaal over machtsverhoudingen en verschil
in maatschappelijke posities bloot legt…
Leeswijze
In dit leerhuis hanteren we een contextuele en bevrijdende lezing van de bijbel. Dat betekent dat we pogen om
de context waarin een bijbeltekst werd geschreven, én de context waarin wij vandaag een bijbelverhaal lezen,
ten volle ernstig te nemen. Dat betekent ook dat we niet ‘letterlijk’ gaan lezen, maar de tekst leren begrijpen
binnen de joodse verhaaltraditie, tegen de historische achtergrond van het maatschappelijke debat waarin de
tekst tot stand kwam en proberen te lezen met de ‘bevrijdende bril’ waarmee de god van de bijbel, JHWH, ons
uitdaagt te kijken -ook naar onze eigen leefomgeving en onze samenleving vandaag. Daarbij maken we dus
ook gebruik van actuele visies omtrent maatschappelijke polarisering en radicalisme.
Aanpak
In het leerhuis staat het zoeken van de deelnemers, vanuit hun eigen leefwereld, centraal: we vertrekken
steeds vanuit hun concrete ervaringen, vragen, opstelling met betrekking tot het thema. De bijbelverhalen en
actuele visies die we in het leerproces binnenbrengen doen daarbij dienst als ‘blik-openers’ die onze zoektocht
kunnen inspireren, helpen verdiepen, bevragen…
In het leerhuis ontwikkelen we een leerproces waarin 3 dimensies permanent met elkaar in dialoog gaan,
namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving en een levensbeschouwelijke bron (een tekst uit Thora,
Evangelie, Koran, ...).
Begeleider: 		
Elke Vandeperre, leerhuisbegeleider en coördinator vzw Motief
Tijdstip reeks:
5 dinsdagavonden, telkens van 19.30 tot 22.00 uur
			
16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november, 11 december 2018
Locatie : 		
ACW-gebouw, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
Organisatie : vzw Motief i.s.m. Evangelie Levensnabij
Inschrijven : vzw Motief (015/20 03 01- info@motief.org - www.motief.org)
Deelnameprijs:
volgens inkomen
Dit leerhuis kan pas doorgaan indien er 10 deelnemers ingeschreven en betaald hebben, uiterlijk op 6 oktober
2018
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‘IEDERS STEM TELT’ IN VLAANDEREN
Campagne voor een lokaal beleid waarin iederéén meetelt

‘IEDERS STEM TELT’ STELT SOCIALE THEMA’S OP SCHERP
De wachtlijst voor een sociale huurwoning, de hoge water- en energiefactuur,
hulp van het OCMW, de zoektocht naar werk, een toereikend inkomen, de
schoolrekening. Mensen die het moeilijk hebben, liggen hier wakker van.
Verkiezingsprogramma’s gaan zelden over deze thema’s, of ze krijgen een
plaatsje in de marge.
‘Ieders stem telt’ doet daar iets aan. De campagne stelt de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
centraal, ook bij de lokale verkiezingen van 14 oktober. ‘Kies voor beleid waarin iederéén meetelt’ doet
een appèl op beleidsmakers én kiezers.
‘Ieders stem telt’ geeft een megafoon aan de stem van de mensen, die het moeilijk hebben. In de Vlaamse
provincies en steden slaan Samenlevingsopbouw en vele partners de handen in elkaar om te ijveren voor
een socialer beleid. We mengen ons actief in het verkiezingsdebat en schuiven beleidsprioriteiten naar
voren die we op de politieke agenda willen van de komende legislatuur.
‘IEDERS STEM TELT’ DOET EEN APPÈL OP BELEIDSMAKERS
De afgelopen maanden maakten we samen met mensen in armoede en met mensen in projecten van
Samenlevingsopbouw en van partnerorganisaties de balans op van het gevoerde beleid de voorbije zes jaar
in hun gemeente of stad. Welke prioriteiten uit de campagne ‘Ieders stem telt 2012’ werden gerealiseerd?
Welke niet? Wat kan of moet beter? Dit resulteerde in prioriteitennota’s met concrete maatregelen voor
sociaal beleid, op maat van specifieke steden en gemeenten.
Nog voor de zomer gaan we hierover in dialoog met de politieke partijen.
Zo willen we onze voorstellen vertaald zien in concrete engagementen in de lokale verkiezingsprogramma’s
en later, na de verkiezingen, in de beleidsplannen.
In vele steden is er in september een lijsttrekkersdebat gepland.
‘IEDERS STEM TELT’ DOET EEN APPÈL OP ALLE VLAAMSE KIEZERS
De campagne wil ook het brede publiek bewegen tot sociaal stemmen en zo de solidariteit bevorderen
tussen sterke en zwakkere groepen in de samenleving.
In september lanceert ‘Ieders stem telt’ een webapplicatie waarmee elke Vlaming kan ervaren wat
uitsluiting en leven in armoede betekenen. De app confronteert de gebruiker met de gevolgen van
beleidskeuzes op basisbehoeften in het persoonlijk leven: een dak boven het hoofd, een kwaliteitsvolle
job of een goede gezondheid. De tool geeft ook de verschillende partijstandpunten hierover weer.
‘IEDERS STEM TELT’ IS EEN CAMPAGNE MET VELE PARTNERS
Samenlevingsopbouw is initiatiefnemer van de campagne en kan rekenen op de steun en medewerking
van vele nationale en lokale welzijns- en middenveldorganisaties.
De nationale partners zijn: Netwerk tegen Armoede, Welzijnszorg, Welzijnsschakels, Vluchtelingenwerk
Vlaanderen, Uit de Marge, Decenniumdoelen, Caritas, Centra Algemeen Welzijnswerk en het
Minderhedenforum.
Provinciale partners zijn CAW, huurdersbond West-Vlaanderen, Open School, verenigingen waar armen
het woord nemen, VormingPlus, Welzijnsschakels
Daarnaast zijn er nog vele lokale partners.
MEER INFO: www.iedersstemtelt.be
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4. @padre84

De Mol
Padre84 is De Mol. Spread the word! Het was weken – wat schrijf ik – màànden op m’n tong
bijten om niet te mogen zeggen dat een jongensdroom waar geworden was. Dat ik – na een
ellenlange inschrijving – geselecteerd was om mee te doen met het zotte spelprogramma
en dan nog wel als De Mol. Maar nu mag het gezegd zijn: ik ben De Mol 2018 – voor eeuwig
en altijd.
Ook al vóór het programma, maar zeker erna, blijken heel wat mensen verbaasd dat de
Mol een priester kan zijn. Anderen vinden het een bevestiging van de onbetrouwbaarheid van priesters. Ik moet
zeggen dat ik zelf wel wat schrok van de reacties van mensen. De media vloog er meteen op dat ik priester ben,
terwijl ik voor de programmamakers maar één van de 10 kandidaten was. In De Mol is het overigens niet echt van
belang welk beroep je hebt of welke levensinvulling. Voor de media was dit reden genoeg om zelfs Rik Torfs op te
bellen met de vraag ‘of een priester mag liegen’. Hét antwoord is natuurlijk heel eenvoudig: niemand mag liegen
of bedriegen. Maar in deze ging het om een spelformat en daarin neem je een rol op - in mijn geval die van De Mol.
Wat me wel opviel in alles wat ik las na de finale van De Mol is dat veel mensen een verdeeld beeld hebben over
priesters. Sommigen hangen nog vast aan het beeld dat priesters ‘heilig’ zijn en nooit fouten mogen maken. Dat
is natuurlijk een aloud beeld dat er alleen maar voor kan zorgen dat mensen vroeg of laat ontgoocheld raken.
Priesters zijn ook maar mensen en die menselijkheid zou soms nog meer naar voren mogen komen. Anderen kennen
‘de priester’ dan al lang niet meer en zijn van de kerk vervreemd. Voor hen was het fijn om te zien dat niet alle
medewerkers van het kerkverhaal ‘wereldvreemde’ wezens zijn, integendeel.
De benadering van het priesterschap heeft er ook voor gezorgd dat sommige mensen echt boos op me waren - ik
haalde het ‘verheven beeld van de priester’ naar beneden. Zo’n soort priester wil ik überhaupt niet zijn - dan sta je
niet te midden de wereld en tussen de mensen...
Dit is geen betoog om het hele programma te analyseren. Wie wil weten hoe alles in z’n werk ging,moet maar eens
een pint met me gaan drinken. Of kijken naar de allerlaatste aflevering van dit seizoen natuurlijk.
Laat me het hier even hebben over ‘geloof en De Mol’ – of liever: over hoe je wel degelijk authentiek en toch
een immense ‘speler en acteur’ kan zijn. Herinner je je nog de scene van het gebed of de zegen aan tafel met alle
kandidaten – net na het spel waarbij Joke afgeknald werd. Is Joke dood – die quote? De vraag die velen hadden:
is dit in scene gezet of authentiek?
Het is en blijft opvallend hoe vaak mensen buiten de context van liturgie of vieren met geloof bezig zijn. Hoe vaak
gebeurt het niet dat er op café bij één of andere discussie plots gepeild wordt naar je visie op geloof - of je nu gelovig
bent of niet. Bij deze scène was dit uiteindelijk hetzelfde. De camera’s zijn nooit ver weg tijdens de opnames van
De Mol - ook als er eigenlijk niet meer officieel gefilmd wordt. Op een bepaald moment zaten we aan tafel en ik
zat daarbij toevallig aan het hoofd. Al snel werd de link met het Laatste Avondmaal gelegd, ging het over samen
tafelen, het brood breken, ‘of ik bid voor het eten’,… en kwamen we uit bij de vele kandidaten die vroeger met de
jeugdbeweging allerlei liedjes zongen aan tafel. Het was trouwens één van de kandidaten die toen - heel gemeend
- vroeg: ‘Zouden we dat niet nog eens doen?’. Het had niets geënsceneerd of lachwekkends; het was gewoon vlot
en oprecht.
We konden niet anders dan vroeg of laat over geloof bezig zijn - zeker met
een ‘priester’ in de groep.
Tijdens één van de vele pauzes ging het uitdrukkelijk over geloven, over
kinderen al of niet laten dopen, over naar de kerk gaan, over de visie op
geloof... Bahador is moslim, ook al praktiseert hij niet. Ik vier dan weer elke
week de mis en heb m’n leven van het katholieke geloof gemaakt.
Anderen kregen geloof mee via het onderwijs en sommigen hebben
er bewust voor gekozen om hun kinderen te laten dopen. Zo’n rijke
verscheidenheid brengt geloof ter sprake - zeker als je dan nog eens in één
van de katholiekste landen ter wereld bent: Mexico - waar het katholieke
geloof heel dogmatisch en cultisch beleefd wordt.
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(lees verder op blz. 13)

Partenia
ACTUALITEIT
De mars van de solidariteit met de migranten
Op maandag 30 april laatsleden, om 10 uur, vertrok in Vintimille, een Italiaans stadje op de grens met Frankrijk,
de “Mars van de solidariteit met de migranten”. Via Lyon, Parijs, Rijsel, Grande Synthe en Calais gaat de mars
verder naar Dover, om uiteindelijk op 8 juli in Londen aan te komen. Dat betekent iets van 1.400 km, verspreid
over 59 etappes. Bij elke halte wordt een debat georganiseerd om de lokale bevolking te informeren.
Het initiatief hiertoe gaat uit van een organisatie uit Calais, “L’Auberge des Migrants” (de migrantenherberg).
Alle info op het internet (in het Frans): www.laubergedesmigrants.fr. Ook mogelijkheid om nog in te schrijven: op
1 juli komt de mars aan in Rijsel, op 3 juli vertrek vanuit Rijsel.
Ze waren met een zestigtal die op maandag 30 april aan de start verschenen, onder een stralende zon (terwijl we
hier in Vlaanderen een zware regendag kenden, daags voor 1 mei!). Een van die zestig was Mgr. Jacques Gaillot!
Hij werd bij de start geïnterviewd door France Info.

Waarom neemt u deel aan deze mars?
Dat maakt deel uit van de strijd die ik gewoonlijk voer om solidair te zijn met de mensen zonder papieren. Bij
mijn aankomst hier sta ik in bewondering bij het zien van zoveel mannen en vrouwen die zich solidair tonen
met de migranten, die hun hart, hun armen en hun huis openstellen om hen te verwelkomen. Overal zijn er
medeburgers die opstaan om migranten te begeleiden en te helpen. Dat is mooi.
Moet dit een antwoord zijn aan de militanten van extreemrechts die sinds een week actie voeren op de Col
l’Echelle, boven Briançon?
Ik geef hen de raad om vluchtelingen te ontmoeten, hun gezicht te zien, hen een hand te geven, met hen te praten
en er zich bewust van te worden dat ze gekomen zijn met hun waardigheid, die niemand hen kan afnemen. Die
hoort bij hen. Ze komen om te werken, om zich in te schakelen in ons land. De miserie van de wereld, die blijft in
hun land van herkomst. Ze komen echt naar hier met hun initiatieven. Dat is goed voor Frankrijk.
Is het onthaal hier zoals het zijn moet?
Nee, helemaal niet. Ik ben beschaamd over de manier waarop men hen onthaalt in Parijs. Er is geen migrantencrisis,
er is een onthaalcrisis. We weten niet meer hoe je iemand onthaalt, we zijn geen land meer waar mensen
welkom zijn. Helaas.
Wat moet er dan gebeuren?
Wat zoveel burgers vandaag de dag tonen, dat moet gebeuren. Ze stellen hun hart en hun armen wijd open om
migranten te verwelkomen. In de gemeenschap waarin ik in Parijs verblijf ontvangt men regelmatig migranten
die de vereniging Welcome naar hen stuurt en ik kan je verzekeren dat de migranten een zegen zijn voor hen die
hen welkom heten.
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UIT LANG VERVLOGEN TIJD …
Praktisch een jaar lang was de bisschopszetel in het Franse bisdom Langres vacant in 1981. Als vicaris in dat
bisdom was Jacques Gaillot o.a. de man die elke week het editoriaal schreef voor het bisdomblad (vergelijk
met ons “Kerk en Leven”). In zijn boek “Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés” citeert Jean-Marie Muller
fragmenten uit die teksten, waaruit blijkt dat men toch goed wist “welk vlees men in de kuip had” toen men
Gaillot in het voorjaar van 1982 tot bisschop van Evreux benoemde. Hier nog vijf van die editorialen, gevolgd
door wat commentaar van Muller en enkele woorden die te horen waren op Jacques Gaillots bisschopswijding.
10 april 1981, Witte Donderdag
Vooraleer hij ons aan de eucharistische tafel uitnodigt, dringt Jezus er bij ons op aan ons ten dienste te stellen
van de anderen en van de armsten. Daarin ligt heel de betekenis van de voetwassing. Er is geen echte eucharistie
zonder de dienst aan de broeders. Deze dienstbaarheid doet ons risico’s nemen. Ze vereist dat we geloven in de
waardigheid van de mens, vooral van hen die het meest uitgebuit worden. Ze laat zien dat een meer menswaardig
leven mogelijk is voor iedereen.
Kardinaal Etchegaray herinnert eraan dat “de immigrant vandaag een van de betrouwbaarste plekken is om te
testen hoe trouw de Kerk is aan het Evangelie”. Onder die immigranten bevinden zich die jonge Algerijnen en
Marokkanen die uit het land gezet worden of daarmee bedreigd. Hun kreet wordt vaak versmoord.
Door deel te nemen aan de Maaltijd des Heren erkennen we onze verbondenheid met de zonde van de wereld:
de wereld met haar onrechtvaardigheden, haar geweld, haar verdeeldheid. Wanneer het leven van elk van ons
op die manier verbonden is met het leven van al onze broeders, sluit het zich aan bij Jezus’ unieke offerande
aan zijn Vader voor het heil van de wereld. Jezus heeft zich overgeleverd voor ons en voor de menigte. Hij heeft
zich overgeleverd voor de vrienden en de vijanden, voor de rijken en de armen, voor de bezitters en voor de
verdrukten, voor de beulen en voor de gefolterden. Hij heeft zijn bloed vergoten opdat mensen nooit meer het
bloed van hun broeders zouden vergieten. Hij heeft zijn leven gegeven voor allen zonder uitzondering.
De apostel Paulus nodigt ons uit om in elk van de meest misprezen mensen “die broeder voor wie Christus
gestorven is” te zien (1 Korintiërs 8). De maaltijd des Heren verplicht ons tot handelen. Alles kan gered worden.
Geen enkele situatie onder mensen is uitzichtloos. Niets is voor eens en altijd voorgoed verloren. “Niemand is te
ver van God verwijderd, er is geen enkele kwetsuur die zijn hand niet geneest” (hymne in de vasten).
11 september 1981, begin van een nieuw werkjaar
Deze periode, waarin we de draad weer oppakken, is er niet om alleen maar eenvoudig te herhalen wat de
mensen al eens gezien hebben, is er niet alleen maar om voorbije activiteiten te hernemen. Het leven wisselt.
Dingen die gebeuren kunnen ons uit ons lood slaan.
Bij ons blijft de werkgelegenheid zorgen baren. Iedereen kent de moeilijkheden van de houtindustrie, met alle
gevolgen vandien: boeken worden neergelegd, ontslagen volgen.
Breder gezien is er de wereld van de armen die ons uitdaagt. De conferentie in Parijs over de minst ontwikkelde
landen toont aan hoe dringend de nood is aan een engagement tot solidair delen. In de richting van solidariteit
gaan, van relaties tussen gelijkwaardige partners, is dat niet zich inzetten om de wereld te veranderen? […]
Vandaag gaat het er niet meer om gedurfde daden van vroeger te gedenken. Het gaat erom ons af te vragen
waartoe we vandaag worden uitgedaagd.
25 september 1981, bij de 800e verjaardag van de geboorte van Franciscus van Assisi
Franciscus wil arm zijn omdat Jezus arm is. Omdat hij niets meer bezit, ontvangt hij alles. Nu hij arm is, kan hij
voortaan alles met open armen ontvangen. Met open armen ontvangt hij de weldaden van de schepping: hij
bezingt het water, de zon, de vogels die zijn broeders zijn. Zijn vreugde straalt; zijn leven zingt. […]
Welke boodschap brengt Franciscus ons vandaag?
In deze tijd van efficiëntie en techniek, nodigt hij ons dan niet uit om de innerlijke dimensie van alles te
herontdekken? Om de schoonheid van de schepping te bewonderen, en de pracht van het beeld van God dat in
elk van ons verborgen ligt?
In ons leven dat oververzadigd is, getekend door de consumptiemaatschappij, nodigt hij ons daar niet uit tot de
eenvoud van het Evangelie en tot het delen dat ons tot broeders maakt?
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16 oktober 1981, in de ‘missiemaand’
De zending van de kerk situeert zich tegen de achtergrond van haar dienstbaarheid aan een nieuwe wereld.
Het Goede Nieuws kenbaar maken is de grootste dienst die we de mens kunnen bewijzen. […] Die zending
kent geen grenzen omdat het Evangelie geen grenzen kent. De liefde van God richt zich tot iedereen, op alle
plaatsen en in alle tijden. Veel christenen denken nog dat God veraf is, terwijl Hij dichtbij is, dat Hij ver van
het leven staat, terwijl Hij erin staat, dat Hij plechtig is terwijl hij heel familiair is, dat Hij moeilijk te vatten is
voor het verstand terwijl Hij heel eenvoudig is voor het hart. Die zending is overal waar mannen en vrouwen
zijn om lief te hebben. […]
Die zending is niet iets waar je al of niet kan voor kiezen. Het geloof is geen privézaak. Laten we toch niet
geloven dat alle opinies evenveel waard zijn, en dat het volstaat van goede wil te zijn. Wie God binnenlaat
in zijn leven wordt naar de anderen gezonden. Wie bewoond wordt door de Geest wordt door de Liefde
getransformeerd. De gave Gods houdt een zending in. De Geest brengt bijeen om uit te zenden en zendt uit
om bijeen te brengen. Zo groeit de Kerk op het ritme van de Geest.
13 november 1981, naar aanleiding van de jaarlijkse nationale dag van Secours Catholique (Caritas Frankrijk)
Caritas Frankrijk vraagt onze aandacht voor de vormen van armoede die er bij ons zijn, in onze steden, onze
wijken, onze dorpen. Die vormen van armoede hebben een naam en een gezicht:
- Alleenstaande vrouwen: in de steek gelaten, gescheiden, ongehuwde moeders, weduwen. Ze
komen soms op straat terecht met een heel klein inkomen. Hun eenzaamheid is verschrikkelijk.
- Werklozen: we kennen er allemaal. We meten elke dag de gevolgen van de werkloosheid. Jonge
mensen hebben geen structuur meer, gezinnen worden kapotgemaakt.
- Jongeren uit migrantengezinnen: het zijn jongeren van de ‘tweede generatie’, want geboren in
Frankrijk. Ze voelen zich als vreemdelingen in hun land en slecht geïntegreerd bij ons. Nog meer dan
anderen hebben zij het moeilijk om werk te vinden. Ze weten zich aan de kant gezet. Wat zal hun
toekomst zijn?
- Jonge druggebruikers: er zijn er bij ons.
Al die armen zijn niet “zoals de anderen”. Ze worden door de samenleving aan de kant gezet. Je vindt ze overal,
in alle milieus, op het platteland even goed als in de stad. Materiële hulp volstaat niet. Zij hebben honger naar
vriendschap, contacten, broederlijke houdingen. Ze hebben er behoefte aan beluisterd te worden.
Delen, dat is aan de anderen hun plaats geven, het mogelijk maken dat ze die innemen. Delen, dat is de
waardigheid van de ander erkennen. Delen, dat is samen vooruitgaan.
Secours Catholique is een organisatie die ons aanzet om die vormen van armoede tegemoet te gaan en actie
te ondernemen. Als we eenmaal gevoelig zijn geworden voor wat zich hier bij ons afspeelt, treden we binnen
in de wereld van het delen. En dan vinden we ook aansluiting bij de vormen van armoede die de derde wereld
kent: onderontwikkeling, ondervoeding, honger, uitbuiting, foltering.
Overal in de wereld engageren mensen zich ten volle voor een betere wereld. Ze leggen zich niet neer bij het
onrecht. Laten we met heel de Kerk aan hun zijde staan in die strijd die altijd opnieuw wordt aangegaan. Zij
die het meest weerloos in het leven staan, zijn Gods lievelingen. Het kan niet dat men elke dag vijf miljard
(Franse) frank uitgeeft voor bewapening in de wereld, terwijl 800 miljoen mensen niets te eten hebben.
(Aldus een Boodschap van de Bisschoppen aan de katholieken van Frankrijk)
Er zijn volkeren die arm zijn. Het delen kent geen grenzen.
Madeleine Delbrêl zei ooit: “Wij zijn het enige Evangelie dat de mensen aandachtig lezen. Hopelijk ontgoochelt
deze lectuur hen niet.”
Deze 15de november nodigt ons uit tot delen. Laten we toe dat de armen ons bekeren: er zijn er zo een 800
miljoen in de wereld. Laten we toe dat de armen ons bekeren: ze zijn altijd Gods lievelingen.
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15 november is de vaste datum waarop in Frankrijk “Secours Catholique” campagne voert.
Madeleine Delbrêl (1904-1964) is op haar 17e is een overtuigd atheïste. Wanneer
haar verloofde bij de dominicanen intreedt, neemt ze de tijd om op zoek te
gaan naar de diepste bron van liefde. Zo komt ze op 20-jarige leeftijd tot geloof.
Als maatschappelijk werkster gaat ze wonen en werken in Ivry-sur-Seine, op dat
moment de enige communistische gemeente van Frankrijk. Tussen de atheïsten
verkondigt ze het evangelie door ontmoeting, vriendschap en onderlinge steun.
Over haar leven en werk verscheen onlangs bij Uitgeverij Averbode een boek in het
Nederlands, “Betoverd door God”. Auteurs: Piet Raes en Ann-Sophie Noreillie. Je
kan ook met haar kennismaken via het tijdschrift “Adem-Tocht”, het gespreksthema
voor de maand mei 2018 (zie www.kerknet.be/organisatie/adem-tocht-vlaanderen).

Commentaar van Muller (blz 75)
Wie aandachtig luistert naar deze woorden die Jacques Gaillot een na een liet passeren in de loop van dat jaar
1981, dan ziet die reeds hoe het portret van de bisschop van Evreux zich daarin aftekent. Hij affirmeert al heel
duidelijk zijn visie op een Kerk die zich laat bevragen door wat zich afspeelt; die teken van bevrijding is voor
de armen; die de onrechtvaardigheden en het geweld waarvan de verdrukten het slachtoffer zijn aanklaagt en
bestrijdt; die heel in het bijzonder aandacht heeft voor de kreten van ongeduld en verwarring bij de jongeren;
die blijk geeft van geen enkele beperking, van welke aard ook, bij haar zending om het Evangelie te verkondigen
…
Op 20 juni 1982, bisschopswijding van Jacques Gaillot
Wanneer Jacques Gaillot op 20 juni 1982 in de kathedraal van Evreux tot bisschop gewijd wordt, klinken nog
andere duidelijke woorden. Ook hieruit citeert J.-M. Muller.
Mgr. Léon Taverdet, bisschop van Langres, die hem tot bisschop wijdt:
“Wees niet verwonderd en niet geschandaliseerd wanneer uw bisschop, wanneer bisschoppen stelling nemen
in profane, familiale, sociale, culturele kwesties waarin het over de mens gaat. […]
Zullen wij vandaag ook de oproep horen om nog méér lief te hebben?
Zullen wij voldoende liefhebben om in ons menselijk bestaan dat zoveel onrust kent te bevestigen, in daden,
nog meer dan in woorden, dat niets onomkeerbaar is? Om het geweld te bezweren, de verdachtmaking, en
het verstoorde evenwicht van een samenleving die zichzelf verslindt omdat de mens een wolf dreigt te worden
voor zijn evenmens? Om de rijke landen wakker te schudden, die verzinken in egoïsme, die de vreemdeling de
rug toekeren, die niet lijken te weten dat miljoenen mensenbroeders lijden en in eenzaamheid sterven? […]”
Kardinaal François Marty die assisteert bij zijn bisschopswijding:
“Blijf uzelf, zoals ik u gekend heb. Wees heel aandachtig voor de onverwachte zaken waartoe God en de mens u
roepen, en heb een hart dat heel sterk durft ingaan op de vragen van de mannen en de vrouwen van deze tijd,
in het bijzonder van hen die beproefd zijn, en van de jongeren. U zal zich helemaal laten in beslag nemen door
het bisdom dat de Heilige Vader aan u toevertrouwt. Neem alle bochten in met zekerheid, met durf. De Heilige
Geest wacht u op in Normandië. Hij zal u vergezellen.”
En Gaillot zelf:
“Ik citeer voor u wat iemand die hier onder ons aanwezig is mij schrijft en die goed samenvat wat velen hebben
gezegd en geschreven: ‘De economische situatie is moeilijk: velen zijn onzeker wat de toekomst betreft en zijn
aan wanhoop ten prooi. Onze Kerk heeft er ook behoefte aan zich te vernieuwen om een licht te zijn in de
nacht.’
Ik stel mijn episcopaat onder het teken van de zalige Jacques Laval, die oude Normandische dokter die
priestermissionaris is geworden. Eerst als pastoor in dit bisdom, in Pinterville, waarna Jacques Laval zou vertrekken
naar het eiland Mauritius. Hij werd er Mauritiaan met de Mauritianen en zou er blijk geven van zijn tederheid
en zijn respect voor de allerkleinsten. Hij zou er protesteren tegen de onrechtvaardige omstandigheden waarin
ze moesten leven.”
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(vervolg van blz. 8)
Eigenlijk voelt zo’n groep wel goed aan, want je krijgt er een
weerspiegeling van de gelovige diversiteit van de samenleving. En
telkens weer mocht iedereen heel respectvol zijn verzuchtingen,
pijnpunten en vooral ook sterke momenten en herinneringen
inbrengen. Ik herinner me dat we tijdens één van de eerste dagen
- net na de opdracht - een stadje bezochten, bij een kerk bleven
hangen en ik honderduit mocht vertellen. Soms over beelden en de
verhalen erachter, maar ook over een aantal gebruiken. Dat is fijn...
Door mijn lesgeven is dat natuurlijk de sfeer waar ik wel altijd wat
in vertoef: alle opvattingen en visies op geloven samen… Dat verwijt
ik de Kerk wel eens: dat ze niet genoeg in het leven staat om aan te
voelen hoever het geloofsverhaal soms van mensen af staat – maar dat betekent niet dat ze er niet voor zouden
openstaan of aan geïnteresseerd zijn.
De vragen die interviewers stellen – in de nasleep van de finale en vooral de onthulling als Mol – zijn
vaak, zo niet altijd dezelfde. De Thomas-site van de KULeuven stelde evenwel een vraag waar ik even over moest
nadenken. “In ‘De Mol’ zagen we dat wie zijn hart of zijn geweten volgt, verliest en naar huis wordt gestuurd. Denk
maar aan het lot van Joke. Het lijkt erop dat alleen strategische mensen die altijd voor zichzelf kiezen het in deze
wereld kunnen maken. Is dat wel of niet het mensbeeld dat de Mol aan het licht brengt en hoe kijk je daar als
christen tegen aan?”
Ik denk dat het een foute opvatting is dat je keihard moet zijn en liegen en bedriegen om het echt goed te doen
in het spel. Dat spel draait natuurlijk om een portie bedrog, maar behalve de Mol hoeft eigenlijk niemand zichzelf
te verliezen of de ander ‘de duivel aan te doen’. Kijk maar naar Pascale. Zij was vanaf het begin een bijzonder
integere vrouw die steeds haar hart en vooral haar geweten volgde. Toch is ze ver geraakt. In het spel komt het er
vooral op aan om oog en oor te hebben voor details… meer zelfs: ik denk dat mensen met een heel groot hart en
heel veel empathie verder raken in het spel dan anderen, want het is precies belangrijk om de medekandidaten
goed te kunnen lezen.
‘De Mol’ is natuurlijk een spel en heeft niet de bedoeling om te reflecteren op een levenshouding. Deze maatschappij
wekt soms de indruk van een ratrace te zijn waarbij je vooral aan jezelf moet denken. Carrière maken, promotie
nastreven op de rug van een ander, meedoen met de torenhoge verwachtingen van de samenleving en de tijdsen werkdruk. Het is misschien een ietwat negatieve analyse van de samenleving, maar ik zie toch mensen om me
heen - zeker in de privésector – bezwijken onder de torenhoge druk. Als godsdienstleraar én als christen kan je
daar niet in meegaan. Het is onze taak om blijvend op te roepen - onze leerlingen, maar ook in onze verkondiging
en dagelijks bezig zijn - dat de maatschappij ook anders kan. Dat we niet hoeven vooruit te raken ten koste van
elkaar, maar gewoon ‘samen’ voor elkaar kunnen zorgen en zo ook vooruit geraken. Het klinkt soft, maar het zijn
gesprekken en onderwerpen die we na het filmen van ‘De mol’ in Mexico vaak naar boven lieten komen.
Zo vaak hoorde je na de uitzendingen dat mijn deelname en vooral het feit dat ik ‘uitgesproken voor geloof sta’
ervoor zorgden dat de Kerk weer eens positief in het licht kwam. Jammer dat de Kerk zich dat niet realiseerde
toen ze me een week later onder mijn voeten gaf omdat ik van mijn tijdelijke BV-schap gebruik had gemaakt
om een aantal problemen – waaronder het verplichte celibaat – aan de kaak te stellen. Het klinkt gek, maar
niettegenstaande ik in ‘De Mol’ telkens de bedrieger moest spelen – anders moest doen dan ik normaal zou doen
– voelde het bevrijdend om in die ‘bubble’ een samenleving aan te voelen waar openheid was naar alles: waar
iedereen – zeker wanneer de camera’s weg waren – zichzelf mocht zijn, zonder vooroordelen. Even was ik niet het
gezicht van het instituut maar gewoon Pieter, met mijn inspiratie en overtuiging. Dat voelde bevrijdend aan.
Of ik de Kerk even weer in een positief daglicht gesteld heb, zal mij worst wezen. Laat het duidelijk zijn: het is tof
dat er positief gereageerd wordt naar priesters en in verband met gelovig zijn, maar wat ik vooral zalig vind is dat
een grote groep in Vlaanderen geïnteresseerd geworden is ofwel opnieuw geprikkeld wordt door wat mij drijft en
stuwt – in mijn taal: naar het Bijbels-profetische visioen. Dat mocht ik uitspreken in de HUMO, daarover werd ik
bevraagd, daarover mocht ik her en der al gaan spreken. Stiekem hoop ik dat ik mijn ‘molschap’ – de titel die ik
nog een jaar met trots mag dragen – daartoe nog kan aanwenden. Om een verschil te maken in de samenleving,
voor mensen die het nodig hebben, wiens stem gehoord moet worden, voor de goede zaak… kortom om mee het
visioen handen en voeten te geven. Wie weet…
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5. Bij de verkiezingsoverwinning van Orban

In mijn kinderjaren bestond er eigenlijk maar één zonde: ongehoorzaamheid. Je moest gehoorzamen aan je
ouders en aan je leerkrachten. En als je dat deed, was zowat alles dik in orde. Dit werd in de godsdienstles
stevig onderbouwd met het verhaal van de zondeval van Adam en Eva. Ongehoorzaamheid was de oerzonde.
Dit werd uitgebreid tot gehoorzaamheid aan alle gezag. Kritisch zijn behield een kwalijke klank, ook veel
later. Wat natuurlijk in botsing kwam met de groeiende kritische geest van adolescenten en met de tijdsgeest
van – indertijd – de jaren zestig en zeventig.
Katholiek zijn en braaf gehoorzamen hoort bij sommigen ook nu nog samen. Terwijl we intussen geleerd
hebben hoeveel kwaad slaafse onderdanigheid aanricht. Ik moest eraan denken bij de berichten over de
verkiezingsoverwinning van de partij Fidesz van Viktor Orban in Hongarije. “Orban heeft geen respect voor
pluralisme en mediavrijheid, en hij is almachtig” zegt Agnes Urban, die voor de onafhankelijke denktank
Martek onderzoek doet naar het Hongaarse medialandschap. Het politiek beleid van Orban tegenover
asielzoekers is ronduit onchristelijk.
En toch beroept hij zich precies op de katholieke normen en waarden. Toen ik hierover onlangs van gedachten
wisselde met een van onze katholieke gezagsdragers zei deze: “Dit is niet alleen het geval in Hongarije, ook
in Polen en andere Oost-Europese landen. Daar preken de priesters niet over het evangelie.” “Waarover dan
wel?” vroeg ik. “Tegen de moslims en tegen Europa” was het antwoord.
Dit heeft op de eerste plaats ginder, maar ook bij ons, kwalijke gevolgen. Katholieken hebben de neiging
het kwaad van hun oversten toe te dekken. Soms uit angst voor de kwalijke gevolgen voor zichzelf. Maar
ook uit eerbied voor het gezag en een slecht begrepen gehoorzaamheid. In onze eigen kerk hebben we dat
meegemaakt bij de schandalen van het kindermisbruik. Maar het gebeurt ook nu nog: “Hij (meestal is het
een hij) is een van de onzen. Laten we dus dat potje gedekt houden.” En dus wordt onrecht gedoogd.
En tweede kwalijk gevolg: katholicisme wordt synoniem van huichelachtigheid. En verliest daardoor
zijn geloofwaardigheid. Wie zich moedig verzetten tegen allerlei vormen van racisme en dwingelandij
ontvangen respect, ook en vooral wanneer ze dat doen in naam van het evangelie. Dan wordt dit evangelie
gist in het deeg. Hoe is het mogelijk dat dit thans zo weinig gebeurt? Op de eerste plaats door kerkelijke
gezagsdragers, maar ook door gelovigen zoals jij en ik. Zijn we niet veel te braaf?
(Rob)
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6. Met de zweep in de shoppingmaLls
De terugblik van John Dekimpe in vorige Nieuwbrief (1) heeft me geboeid. We zaten naast elkaar op de
seminariebanken. Ik heb dat jaar (1962-63) heel wat opgestoken van zijn liturgische bezieling. Een bezieling
die hem heel zijn leven heeft gekenmerkt, niet enkel in de liturgie, maar ook als studentenpastor. Toch deed
één passage uit zijn artikel mijn wenkbrauwen fronsen:
Niet alles wat commercieel is, is per definitie slecht. Speelt hebzucht, machtzucht, heerszucht zo een grote
rol in het dagelijks leven van veel gezinnen ? Ik zie nu dagelijks de zorg voor bejaarden, soms in onmacht.
Als kerstmis als familiefeest - een grote oproep tot solidariteit - en nog een beetje als religieus feest zal
blijven bestaan is het een groot stuk te danken aan de commerce.
John had op de KULAK vooral te maken met jongeren uit de gegoede middenklasse. Voor hen is de huidige
consumptiemaatschappij geen groot probleem. Is hij daar niet te gemakkelijk in meegegaan? Het evangelie
is toch ook een kritische instantie? Wie, bijvoorbeeld via Welzijnsschakels, mensen in armoede persoonlijk
leert kennen, beseft hoeveel kwaad ‘de commerce’ aanricht bij wie minder geluk hebben. Hoe gemakkelijk
kwetsbare mensen zich bijvoorbeeld in de schulden steken. Met alle gevolgen van dien, voor henzelf en voor
hun kinderen.
Christus volgen is ook: zich daartegen verzetten. Ook al ondervindt men van ‘de commerce’ persoonlijk
geen noemenswaardige nadelen. De naastenliefde gebiedt dat we ons inleven in wie slachtoffer zijn en dat
we resoluut hun kant kiezen. Waarbij we de structurele oorzaken van het onrecht durven analyseren. Twee
citaten uit de opiniebladzijden van mijn krant illustreren dit. Het eerste gepubliceerd op Goede Vrijdag. Het
tweede 50 jaar na de moord op Martin Luther King.
Theoloog Jonas Slaats (2) stelt de vraag: wie zijn vandaag de machtige bezetters en de hypocriete hogepriesters
die met hen mee heulden? Zijn antwoord (sterk ingekort):
De werkelijke machthebbers zijn vandaag de transnationale bedrijven, hun aandeelhouders en hun ceo’s.
De bewindvoerders van de zogeheten ‘vrije markt’ die alle mensen reduceren tot human recources – tot
menselijke grondstoffen dus.
De hypocriete hogepriesters doen de financiering van buurtwerk, onderwijs en gezondheidszorg steeds
verder inkrimpen, omdat ‘de marktwerking’ hen tot besparingen dwingt – behalve dan op bedrijfswagens en
gevechtsvliegtuigen.
Jezus stelt nogal radicaal dat je niet tegelijkertijd de mammon, de geldgod, en de god van mededogen kunt
dienen. Voor hem was het duidelijk: handelen vanuit mededogen met de armen en onderdrukten leidt tot
bevrijding. Krampachtig streven naar rijkdom en de macht van de markt leidt tot onderdrukking. Als Jezus
vandaag zou leven, zijn boodschap luidop zou verkondigen en met de zweep zou tekeergaan in een van onze
torenhoge shoppingmalls, hij werd opnieuw aan het kruis genageld.
Gary Younge, journalist bij The Guardian, hekelt van zijn kant de selectieve vertekening van Martin Luther
Kings leven en werk. Keer op keer worden dezelfde woorden uit zijn ‘dream’-speech geciteerd alsof hij nooit
iets anders heeft gezegd.
King was, te midden van de Koude Oorlog, naar een kritiek op het kapitalisme geëvolueerd. In augustus 1967
wees hij op de noodzaak van een herstructurering van de volledige Amerikaanse maatschappij. “Waarom
zijn er 40 miljoen armen in Amerika? Als je die vraag stelt, stel je de vraag van het economische systeem,
van een eerlijke verdeling van de welvaart. Dan stel je de vraag van de kapitalistische economie. Van wie is
de olie? Van wie is de erts? Waarom moeten mensen voor water betalen in een wereld die voor twee derde
uit water bestaat? King spoort in een van zijn preken zijn gemeente letterlijk aan om zich niet door slimme
adverteerders te laten misleiden. “Met hun radde tong sporen ze jullie aan om te kopen. Ze zeggen dat jullie
deze of gene auto moeten hebben om de buren jaloers te maken, en jullie trappen erin.”
Vraagtekens zetten bij de vanzelfsprekendheden van wie in een bevoorrechte positie leven, behoort ook tot
de (studenten-)pastoraal.
(Rob)
(1) John Dekimpe, ‘Even terugblikken’, Nieuwsbrief Evangelie Levensnabij, 30ste jaargang, nr. 1, blz.
(2) Jonas Slaats, ‘Ook nu zou Jezus aan het kruis worden genageld’, De Standaard, vrijdag 30 maart 2018,
blz. 34-35
(3) Gary Young, ‘Martin Luther King deed meer dan dromen’, De Standaard, vrijdag 6 april 2018, blz. 34-35
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7 Stem vanuit de moslimgemeenschap 					Yassin El Attar
Beste lezers,
Zoals jullie ongetwijfeld weten is het voor moslims een erg belangrijke maand.
De maand ramadan staat bol van vasten, bezinning, gebed en zelfverbetering.
Moslims krijgen gedurende deze maand echter weinig vragen over het spirituele
aspect van de ramadan. De vragen beperken zich erg vaak tot de fysieke
aspecten: Is het niet ongezond om een hele dag niet te eten en dan ’s avonds
laat een royale maaltijd te nemen? Waarom mag je ook geen water drinken?
Heeft vasten geen impact op de schoolprestaties van leerlingen en studenten?
Het is uiteraard de taak van moslims om deze vragen op een vriendelijke manier te beantwoorden,
anders zijn we geen goede ambassadeurs van onze godsdienst en cultuur. Ondanks het feit dat dezelfde
vragen jaarlijks tientallen keren terugkomen. Uiteindelijk is het voornaamste dat de mensen, met vaak
oprechte vragen, een verhelderend antwoord krijgt.
Persoonlijk stoort deze vorm van vraagstelling mij wel. De onderliggende boodschap achter de vragen is
meestal waarom we iets “moeten” doen, waarom God van ons zou vragen om zo “af te zien”, waarom we
zo’n “middeleeuwse gebruiken” nog zo strikt naleven. Dit is volgens mij het gevolg van een modernistische
kijk op religie. Men reduceert religie tot enkele tradities en een irrationele, onvoorwaardelijke
gehoorzaamheid van gehersenspoelde mensen.
Uiteraard verreist religie een bepaalde vorm van irrationaliteit. Als je vraagt aan een gelovige welk gevoel
hem overvalt bij het gebed of het helpen van zwakkeren geraakt hij meestal niet verder dan “rust”. Meestal
gaat het om een vorm van berusting en gemoedsrust. Het is een gevoel waarvan geen enkel woord echt
de lading dekt, het is iets gevoelsmatig dat het rationele overstijgt. Het is transcendent. Daarnaast heeft
de islam ook heel wat rationele kanten. Het is een sociaal systeem dat gedurende eeuwen welvaart,
wetenschappelijke vooruitgang en beschaving heeft bijgebracht. Wist je dat de Europese verlichting, die
volgens modernisten haaks zou staan op islamitische normen en waarden, eigenlijk uit de islamitische
filosofie voortkomt? Eigenlijk gaat het over een sterk staaltje historische ironie: tussen de 10-de en de 16-de
eeuw was de islamitische wereld vooruitstrevend en was men hier in Europa hoofdzakelijk arm, weinig
gecultiveerd en religieus conservatief. Toen de Europese denkers tijdens de 15-de en 16-de eeuw de ideeën
leerden kennen die Arabische filosofen (die op hun beurt door de Grieken geïnspireerd waren) al eeuwen
propageerden vergaten ze gemakshalve de sterke Arabische/islamitische invloeden en noemden ze dit
renaissance of hergeboorte van het Griekse gedachtegoed. Europa, en sinds kort het Westen, ging met
deze ideeën aan de slag (in eerste instantie in weerwil van de Rooms-katholieke kerk) en bouwde er een
volledige politieke, sociale en economische beschaving rond. Door politieke verdeeldheid, de kolonisatie
en de recente geopolitieke ontwikkelingen zijn er in de islamitische wereld bijna geen randvoorwaarden
vervuld voor intellectuele ontwikkeling of economische en politieke vooruitgang. Net door die wanhopige
omstandigheden hebben religieuze populisten voet aan de grond gekregen en alles wat neigde naar
vooruitgang en niet strookte met de conservatieve islamitische leer ketters verklaard. ’t Kan verkeren,
wist Bredero al…
Dat is de crisis van de islamitische wereld vandaag, en dat is de tragiek van de vragen (en vooral de
antwoorden) waarmee ik dit stukje begonnen ben. Moslims kennen zelf vaak de diepe betekenis van de
islam niet meer, zij zien de ramadan zelf vooral als een maand van fysieke arbeid, zij staren zich blind
op tradities en durven niet meer deels rationeel met hun religie om te gaan. De conservatieven hebben
enigszins gewonnen. Daarbovenop is de scholingsgraad bij moslimjongeren en ouderen vaak erg laag. Hoe
geraken we hieruit? De visie van de jeugd is om de moslimgemeenschap te intellectualiseren. Hen kennis
te laten maken met hun eigen geschiedenis (die ze vaak nauwelijks kennen) en de verschillende richtingen
die de islam in het verleden uitgegaan is. Hen kennis te laten maken met hedendaagse kennis en hoe
die compatibel is met wat ze in de koran lezen. Hen ervan te overtuigen dat het Europese denken geen
tegenstander is van de islam maar een natuurlijk gevolg ervan. Ik gebruik altijd het volgende voorbeeld:
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een islamitische Amerikaanse professor liet een onderzoek uitvoeren naar wat de sharia nu precies
inhoudt. De 5 doelen van de sharia zijn volgens de mainstream islamitische jurisprudentie de volgende:
bescherming van eigendom, bescherming van leven, bescherming van voortplanting, bescherming van
godsdienstvrijheid en bescherming van intellectuele vooruitgang. Toen liet hij een onderzoek uitvoeren
naar welke landen een systeem hebben dat het dichtst aansluit bij de islamitische utopie. Nummer één
was Finland, de top-30 bestond voor 90% uit Westerse landen, het eerste overwegend islamitische land
was Maleisië op de 33-ste plaats… Zoals een Egyptische moefti zei na een bezoek aan Europa: “In Europa
heb ik geen moslims gezien, maar wel de islam. In Egypte zie ik veel moslims, maar geen islam”.
En nu zie ik u denken: “Interessant, maar wat kan ik daarmee aanvangen?”. Simpel, de volgende keer
dat je met een moslim in gesprek gaat over zijn religie stel je hem vragen over de spirituele betekenis van
zijn religie en de historische context waarin het islamitisch gedachtegoed ontstaan is en blijf je weg van
oppervlakkige vragen. De kans is groot dat die persoon je de antwoorden schuldig zal moeten blijven,
maar het zal door zijn hoofd spoken en hij zal de antwoorden gaan opzoeken en bestuderen. En zo,
geraken we met z’n allen een stapje vooruit richting een betere samenleving…

8. Jeremiade - Stem en tegenstem

Op een dag vind je de job van je leven…
U heeft het misschien al geroken, de verkiezingscampagnes naderen. Hoeveel
keer heb ik al niet op zo’n vragen moeten antwoorden. “Is politiek echt iets
voor jou? Jij bent daar te eerlijk voor. Staat dat niet haaks op jouw waarden en
normen? Ik zou niet om kunnen met de hypocrisie. Ik wil te veel het goeie doen
voor de mensen.” In ieder gesprek met mensen die me al lang kennen, mensen
die zelf twijfelen over politiek,… komen deze elementen aan bod.
Terechte bezorgdheden, maar toch voel ik me niet helemaal aangesproken. Ja, het is een vreemd
wereldje, ja, sommige slechte voorbeelden of uitwassen doen me soms meewarig of ontgoocheld naar
mijn beroepsgenoten kijken. Maar ja, ik geloof nog steeds, iedere dag opnieuw, dat ik dit kan doen met
respect voor mijn normen en waarden, voor mijn christelijke inspiratie en de manier waarop ik in het leven
wil staan.
In dat opzicht is de politiek niet anders dan eender welke andere werk- en leefomgeving. Wakker
blijven voor de afgoden van deze wereld, focus houden op het goede, een pleidooi voor consequentie en
menselijkheid, durven samenwerken, er zijn wel meer plaatsen in de wereld die zo’n inspiratie kunnen
gebruiken. En ja, dat geldt dus ook voor de politiek.
Het is net andersom. Net vanuit die overtuiging en inspiratie kies ik dag na dag voor politiek. Kies ik
ervoor om daar een groot stuk van mijn leven(skwaliteit) aan op te offeren. Het is dat streven dat me
energie geeft. Omdat ik het niet los wil laten, een politiek van mensen, die oprecht beter probeert te doen,
die niet om de politicus, maar om de politiek draait. Op een manier die mensen, die vanuit eender welke
overtuiging mee die verantwoordelijkheid opnemen, met respect bejegent.
Ja, ik doe mee aan verkiezingen, ja, ik wil die winnen en vooral ja, ik wil binnenkort verder mee
verantwoordelijkheid nemen om mee te besturen. En dat is hoegenaamd niet in strijd met de mens die
ik wil zijn. Net niet. Die politiek zo durven veranderen, dat is de job van mijn leven. Vandaag toch. En
gelukkig ben ik niet alleen.

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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9. Levende preken

Uit de preek van Geert Dedecker, uitgesproken bij gelegenheid van Onze-Lieve-Heer
Hemelvaart in de Godelievekerk te Roeselare.
Ik lees in de krant dat er in
Vlaanderen en Nederland her
en der steeds meer Repair
Cafés ontstaan. Ze vervangen
zienderogen de stemmige
dorpscafés van vroeger.
Zo staat het er: ‘Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten, waarbij buurtgenoten
elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van
kleding tot elektrische apparaten, meubels, fietsen, zelfs computers en andere elektronica.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige)
deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden,… aan de slag. In het Repair Café
is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke herstellingen uit te voeren.
De bezoekers kunnen tijdens het herstelproces rustig een kop koffie of een pintje drinken en
een babbeltje slaan. Ze leren er dat herstelling een goed alternatief voor weggooien is, maar
vooral dat dit alternatief ook voor hen bereikbaar is. Het Repair Café helpt zo de afvalberg
te verkleinen. Daarnaast draagt het bij aan een mentaliteitsverandering, door mensen warm
te maken voor een duurzame samenleving. Tot slot is het Repair Café ook een sociaal
evenement: buurtgenoten ontmoeten elkaar op een nieuwe, verrassende manier. Dat leidt tot
nieuwe contacten en bevordert de sociale cohesie.’
En nog een bericht uit de krant: in een interview met Eurovisiesongkandidate voor België
Sennek, in Het Nieuwsblad Magazine – 14/04/2018, vraagt de interviewer haar op een
bepaald moment: ‘Is het ook niet gewoon heel jammer en pijnlijk als er iets kapotgaat in het
leven?’
Zij antwoordt: ‘Ja, maar alles gaat vroeg of laat kapot. Of het nu gaat over een mensenleven,
over de liefde, over een object dat je belangrijk vindt… Alles is tijdelijk. Maar we beseffen
het niet. Terwijl: als je wel beseft dat dingen tijdelijk zijn, ga je er meer waarde aan hechten
en intenser leven. In Japan bestaat de traditie om gebroken servies weer aan elkaar te zetten
met gouden lijm. Je ziet de craquelé van het kapotte, maar het goud maakt het mooier dan
het tevoren was. Dat vind ik een mooi beeld…’
Jazeker – dat vind ik ook: dit is een heel mooi beeld voor wat genezen en
heelmaken tot ‘heil-igheid’ is.
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10. Boekje (k)open

Luc VANKRUNKSELSVEN, Oases. Grond-kracht voor een nieuwe lente.
144 bladzijden, Wervel vzw (www.wervel.be/publicaties), 2016
ook in het Portugees uitgegeven
Luc VANKRUNKELSVEN, Vergetenen – Wees mijn gemeenschap. Interviews en andere teksten
121 bladzijden, Dabar-Luyten – Heeswijk, 2016
Luc Vankrunkelsven is een veelzijdig man. Norbertijn, ornitholoog, auteur, milieuactivist, vriend van
bevrijdingstheologen en van Braziliaanse boeren, stichter en bezieler van Wervel, gedreven door een geaarde
spiritualiteit en toch geen priester. Graag stellen we hier twee boekjes van hem voor.
Het grootste deel van ‘Oases. Grond-kracht voor een nieuwe lente’ heeft de vorm
van een reisverslag, maar de inhoud is anders. Het biedt analyses, observaties en
beschouwingen over wat ons in de globale landbouw- en voedselwereld overkomt.
Daarnaast komen drie Brazilianen en twee Belgen/Europeanen aan het woord. Het
wordt een hartstochtelijk pleidooi voor een lokaal geïntegreerde landbouw, maar wel
stevig gefundeerd in een overvloed aan informatie. Hoe je kunt wereldburger zijn en
tegelijk de coöperatieve en familiale landbouw verdedigen.
Leonardo Boff scheef Luc na lectuur: “Zeer interessant. Het is een vorm van mozaïek
waar de thema’s van ecologie elkaar opvolgen, maar met een verbindende rode draad.
Het toont ons de eenheid van de natuur en de vernietigende interventie van de mens.
Ik feliciteer je dat je een brug van overweging construeert tussen ons en Europa.”
Het boek leest erg gemakkelijk: de hoofdstukjes tellen slechts 2 à 3 bladzijden. Terwijl
ze, op een deskundige wijze, onderwerpen aansnijden die van levensbelang zijn voor
onze planeet.
‘Vergetenen – Wees mijn gemeenschap’ is een totaal ander genre. Luc ontmoette in de loop
van de tijd tal van markante figuren. Op de eerste plaats Dom Helder Camara, maar ook
geestverwanten zoals José Comblin, Marcelo Barros, Ivone Gebara, Eduardo Hoornaert
en Frei Betto. Heel andere persoonlijkheden die in dit boek aan het woord komen zijn:
Herman Verbeek, Marc Van Tente, Germain Dufour, Bernard Besret, Fernando Cardenal
en Mahatma Gandhi. Het boek telt 24 hoofdstukjes, dus weer erg kort en vlot leesbaar. De
meeste zijn interviews die hij deed voor een aantal tijdschriften waaronder Dabarbericht.
Het boek schetst de vele realiteiten die het leven van Luc tekenden. Om het met zijn eigen
woorden te zeggen: “Ze dagen me uit. Ze roepen me op.”

Op 14 september wordt vanaf 19.00 uur het nieuwe boek van Luc VANKRUNKELSVEN
gelanceerd in in Casa N’Ativa (huis van Braziliaanse kunstenaars) te Anderlecht: Grondelstraat
152.
Titel: ‘De kikker die zich niet laat koken. Klimaat in beweging.’
Hoofdspreker: Magda Aelvoet, Voorzitter federale Raad Duurzame Ontwikkeling.
Lokale groepen die geïnteresserd zijn dat Luc dit nieuwe boek (of Oases) komt voorstellen,
al dan niet in combinatie met de film Het ritme van de rups (22 min.), kunnen dit aanvragen
bij luc@wervel.be
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Richt mijn stappen
Koenraad Stappers was abt (van de Norbertijnen van Averbode, nvdr) toen ik schoorvoetend anno 1974
intrad. Een man die een vader voor mij was en die vooral ruimte gaf om te groeien in liefde. Zijn abtsleuze
luidde: ‘Richt mijn stappen’. Dat was voor hem het richtsnoer in de woelige jaren zestig en zeventig. Het
was ook zijn schild om de gemeenschap en de individuele broeders waar hij overste van was te begeleiden.
Abt Koenraad gaf me de kans om geen legerdienst, maar burgerdienst te doen en wel in ‘Het Schijnpoort’
te Antwerpen. Hij vond het prima dat ik in deze achtergestelde buurt woonde, samen met Julien en Martin.
Zo kon ik de Vierde Wereld, de generatie armen, op het spoor komen. Halfweg deze dienst, op 6 juni 1982,
op het feest van Sint Norbertus, ging ik naar zijn kamer en zei hem wat bedremmeld: ‘Ik denk dat ik priester
ben, maar als ik me laat wijden, kan ik het niet meer zijn.’ Hij schrok, maar hij begreep. In al die eeuwen
abdij was het nog niet gebeurd dat iemand de priesterstudies deed en vervolgens vroeg om geen priester te
worden.
Het was vlak voor de eucharistieviering, waarin iedereen samen kwam voor het feest; ook de medebroeders
die buiten woonden. Abt Koenraad was de laatste jaren van zijn abbatiaat slechtziende tot bijna blind. Hij
schreef dus zijn preken niet uit. Op dat Norbertusfeest zette hij ons gesprek gewoon verder in zijn preek en
wijdde uit over de spanning tussen de profetische dimensie van het religieuze leven en het priesterschap, dat
mee voor het instituut staat. Priesters kunnen deze kritische dimensie uiteraard overeind houden, maar het
vraagt meer energie. De vrijheid van het religieuze leven laat toe om in te gaan op de verborgen noden in
de plooien van de maatschappij.
Het was voor de meesten wennen, maar gaandeweg werd het gegeven van een norbertijn-niet-priester die
de studies had gedaan, aanvaard en gewaardeerd. Ik ben abt Koenraad voor zijn steun – na zijn eerste reflex
van teleurstelling – eeuwig dankbaar.
Ik laat de abt zelf aan het woord.
‘(…) Heel de geschiedenis door zijn er hervormingen geweest, aanpassingen als men wil. Altijd weer onder
impuls van het leven zelf. Leven is groei, is beweging. Wij weten, ook uit eigen ervaring, dat dit nooit een
probleemloos proces is en immer gepaard gaat met spanningen die vragen en twijfels oproepen. Kunnen wij
mensen zijn die twijfels en vragen ontwijken, zonder ontrouw te zijn aan het leven zelf? Zonder ontrouw te
zijn aan de plannen van God met de wereld en met ons in die wereld? Hebben de volgelingen van Christus
dat niet herhaaldelijk gepoogd? Zijn zij niet herhaaldelijk bezweken voor die zo aantrekkelijke bekoring niet
te willen zien en horen hoe de Christusboodschap niet meer verstaanbaar en zinvol klonk, omdat de wereld
onophoudelijk in beweging is, andere levensvormen en normen baart. Al wat in deze jaren gebeurt, in alle
bestaande vormen van gemeenschappen, in de relaties van mensen, volkeren en werelden tot elkaar, duidt
er op dat de mensheid zich nog eens op een kruispunt bevindt. Een kruispunt, waar moet gezocht worden en
van waaruit men na een eerlijk en grondig onderzoek, moedig en hoopvol en met gevoel voor evenwicht en
met respect voor het verleden – moeder van het heden en de toekomst – de weg van de toekomst moet gaan
opdat het leven niet zou sterven (…)’.
In: ‘Gedenkboek 1121-1971’. Orde van Prémontré, 850 jaar.
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