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1. REDACTIONEEL
FLINK FLINKER FLINKST
Ik was in Frankrijk toen daar eind juli de 84-jarige priester Jacques Hamel werd vermoord door twee jonge
jihadisten. Er ging opnieuw een schokgolf door de natie. De Franse Kerk reageerde erg waardig: ze deed
nooit mee aan het opbod ter rechter- en linkerzijde om ‘gepast te reageren’. Er vonden gebedsdiensten plaats
waar christenen én moslims elkaar tegemoetkwamen in hun verdriet en pijn om zoveel zinloos geweld.
Ondertussen straalt het gebeurde wel af op een hele grote groep mensen. Het is nóg moeilijker geworden
om tot dialoog te komen. Franse badplaatsen vaardigden een boerkiniverbod uit en moslima’s werden daar
prompt op aangesproken door de politie. Mogelijk presidentskandidaat Sarkozy maakte het tot speerpunt van
zijn campagne en ook bij ons sloegen de stoppen door bij het gild van twitterzieke politici aan beide kanten
van het spectrum, ongetwijfeld alweer vooral druk met de volgende verkiezingen. Het is te midden zoveel
‘lawaai’ dat gelukkig ook verstandige stemmen klinken, ook al beschikken die meestal niet over dezelfde
mediamegafoon. Ons blad wil een bescheiden bijdrage leveren aan een samenleving waar mensen elkaar
verder dragen. Dat is meer dan verdragen. We waren met velen die de voorbije weken hebben zitten kijken en
luisteren naar de roedel huilende wolven in het bos. Hun spelletje flink – flinker – flinkst biedt geen toekomst.
Naïviteit doet dat ook niet, maar wél concrete grote en kleine daden en initiatieven waarbij mensen elkaar in
de buurt waar ze wonen, bij de sportclub waartoe ze behoren, in de school waar hun kinderen les krijgen, op
plaatsen waar gebeden wordt, vinden. Het is niet de vraag óf we wel
samen verder kunnen, maar hoe? Mensen die daarover reflecteren
verdienen onze steun. Zij die heel concreet de hand aan de ploeg
slaan minstens evenzeer. Ik verwijs dan o.a. naar de beklijvende
bijdrage ‘Getuigenis van een voogd’ in deze Nieuwsbrief.
(Bart Pieters)
Kathedraal Rouen, 31 juli 2016

KOKEN KOST GELD BIS
Bedankt aan alle abonnees die spontaan reageerden op onze oproep om hun abonnementsgeld voor dit jaar te
regelen. Wie dat nog niet deed, kan dat nog doen door €15 of méér over te schrijven naar ons rekeningnummer.
Het staat in het ‘briefhoofd’. Dank jullie wel!
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2. Getuigenis van een voogd
van Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen
Najaar 2015, De Afspraak op Canvas. Komiek Bert Gabriëls
vertelt er over zijn voogdijschap van Niet- Begeleide Minderjarige
Vreemdelingen. Achttien heeft hij er al begeleid, met wisselend
‘succes’. Een van z’n pupillen is mee op De Afspraak en getuigt
dat Bert voor hem van ontzettend groot belang geweest is. “Dankzij
hem ben ik kunnen blijven, zonder hem was ik nooit zo goed
terechtgekomen” vertelt Souleyman Sow, een jongeman die 11 jaar
geleden vanuit Mauretanië in België terechtkwam. Het getuigenis
houdt me die nacht wat uit m’n slaap… Ondertussen beslisten we in de
2de graad van het Sint-Jozefscollege in Torhout dat we dat schooljaar
de vluchtelingenproblematiek als focus zouden nemen. Met de werkgroep lezen en informeren we ons, kijken
we film, bezoeken we opvangcentra en horen getuigenissen. We integreren dit in onze lessen en organiseren
ook acties. Het raakt me diep. In het jaar 2015 zouden er uiteindelijk bijna 4000 Niet-Begeleide Minderjarige
Vreemdelingen in België aankomen. Regelmatig verschijnt in de pers dat er een tekort is aan voogden om deze
jongeren te begeleiden en ik besluit om me kandidaat te stellen. Omdat niets doen misschien geen optie is.
Er volgt een informatiesessie op de dienst Voogdij van het ministerie van justitie. Daar wordt uit de doeken
gedaan wat de verschillende taken zijn van een voogd. Samengevat komen ze hierop neer: ten eerste de juridische
kant van de asielaanvraag begeleiden: bijstand aanvragen van een advocaat, de verhoren op DVZ (Dienst
Vreemdelingenzaken) en CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen) voorbereiden en
bijwonen, enz. Ten tweede toezien op het algemeen welzijn van je pupil (psychologisch, medisch, hoe gaat het in
het opvangcentrum, op school, enz.) en ten derde mee zoeken naar duurzame oplossingen voor de minderjarige.
Na deze informatiesessie werd ik uitgenodigd op een sollicitatiegesprek waarna ik aanvaard werd als voogd.
Voor je effectief een voogdij kan opnemen zijn er dan nog 5 volledige opleidingsdagen in Brussel waar alle
facetten van de voogdij grondig bestudeerd worden en je toegerust wordt om je taak zo goed mogelijk op te
nemen. Je wordt ook begeleid door de dienst Voogdij en moet verslag uitbrengen aan de vrederechter.
Na Pasen kreeg ik m’n eerste pupil toegewezen. Hamid* (ik gebruik ter bescherming van de privacy een
schuilnaam) is een 17-jarige Afghaanse jongen die in oktober in België aangekomen is. Hij verbleef een maand
in WTC III in Brussel en verblijft nu in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Wingene. Na 6 maanden
kreeg hij dus eindelijk een voogd en kon z’n procedure verdergezet worden. Ik moet je niet vertellen dat hij daar
ongelooflijk blij mee was. Want het is toch vooral wachten… Hij is analfabeet en spreekt alleen Pashtu. Hij volgt
OKAN (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers) sinds januari maar zijn Nederlands is na enkele maanden
toch nog heel beperkt. Het is ook niet evident natuurlijk: nooit naar school geweest en op je zeventiende leren
lezen, schrijven en spreken in een andere taal. Maar hij is supergemotiveerd en blij met elke vooruitgang die
hij boekt, al is hij niet zo talig en gaat het wat traag. Bij onze ontmoetingen moet ik dus ook een tolk voorzien.
En dan komt zijn verhaal. Z’n vader werd zo’n 2 jaar geleden gedood door een granaatscherf in de gevechten
tussen de Taliban en het (Amerikaanse) leger. Hij trekt met z’n moeder, jongere broer en twee jongere zussen
in bij z’n oom in een naburig dorp. Maar de Taliban laat hem niet los. Als hij info heeft over stellingen van het
leger moet hij die melden. In de moskee worden video’s getoond van (zelfmoord)aanslagen en strijd. Naarmate
de tijd vordert willen ze hem ook met vuurwapens leren omgaan. Dat is de grens. Dat wil hij niet. De Taliban
zeggen hem dat hij de dood van zijn vader moet wreken, dat dit zijn goddelijke opdracht is. Dit is een tactiek
die vaak wordt gebruikt door de Taliban: eens het vaderlijk gezag er niet meer is en moeder er met de kinderen
alleen voor staat bedreigen ze dat gezin en proberen nieuwe strijders te rekruteren. De druk wordt steeds groter
en uiteindelijk beslissen ze dat hij moet vluchten. Een stuk granaatappelboomgaard wordt verkocht en ook een
deel van de bruidsschat van z’n zus wordt gebruikt om een mensensmokkelaar in te huren. Een tocht van 45
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dagen over Pakistan, Iran, Turkije, Griekenland, Macedonië, Servie, Kroatië, Oostenrijk en Duitsland bracht
hem uiteindelijk in Brussel. Stukken te voet, in een auto(koffer), met een boot of soms een trein geregeld door
de autoriteiten. Nooit goed wetend wat er hem te wachten stond. Onzekerheid. Angst en opluchting. Blij dat
hij heelhuids in een veilig land terechtgekomen is. Onzeker over de toekomst. Heimwee naar thuis. Maar het
dromen van een nieuwe veilige toekomst overheerst. Ondertussen mochten we ook voor het eerste gehoor bij
DVZ. Het is nu weer wachten… wachten op de uitnodiging voor het 2de gehoor op CGVS. Hamid is bijzonder
positief ingesteld en gaat er ook voor. Zo vond ik voor hem een vakantiejob bij de groendienst (hij was gewoon
om mee te helpen op het veld of in de boomgaard in Afghanistan) waar hij echt uitstekend werk levert en zijn
vakantie ook zinvol invult. Hij volgt ook nog een taalkamp voor anderstalige nieuwkomers. Als je vraagt hoe
het met hem gaat zie je een glimlach op z’n gezicht: “ja goed ja.” Het gaat goed dus maar veel vragen en
onzekerheden blijven toch bij mij. Binnen een jaar is hij meerderjarig en staat hij er alleen voor. Eens erkend
moet hij op zoek naar een woning. Nu wordt hij schitterend opgevangen en begeleid in Wingene. Hij leert
wel wat Nederlands maar zal dit binnenkort voldoende zijn om een opleiding te volgen? Of kan hij met de
kennis die hij nu heeft een praktische cursus volgen en zo aan een job geraken? En wat met alle papieren, van
(ziekte)verzekering tot bank, huur en belastingen..? En hoe evolueert de vijandige of argwanende houding
van onze maatschappij tegenover vreemden? Zien we alleen nog bedreiging? Officieel eindigt de voogdij bij
zijn meerderjarigheid maar als hij dat zelf wil laat ik hem natuurlijk niet los. En zal hij dan verder omringd
worden met mensen die het beste voorhebben met hem? Ik ben ervan overtuigd dat deze bijzonder kwetsbare
minderjarige vluchtelingen altijd een extra duwtje in de rug nodig zullen hebben om staande te blijven in
onze maatschappij. Hamid start hoe dan ook met een achterstand waar hij niet voor gekozen heeft. Tegelijk
is hij bijzonder veerkrachtig en positief ingesteld. Ik hoop dat dit niet de kop wordt ingedrukt door negatieve
ervaringen…
Begin augustus. Telefoon van dienst Voogdij. Of ik nog een pupil wil bijnemen. Abdullah* verblijft ook in
Wingene en wacht al negen (!) maanden op een voogd. Door een administratieve fout (er was nog iemand met
exact dezelfde naam in België aangekomen) was men hem wat uit het oog verloren… Abdullah bleef geduldig
wachten, ook toen hij op oudercontacten telkens moest zeggen dat er nog geen voogd was. Ook toen anderen
uit het centrum met hun voogd op interview mochten naar Brussel. Ook toen men dit navroeg en men zei ‘dat
alles nu eenmaal tijd vraagt’ en men dus moest… wachten… Ik stapte weer in een nieuw verhaal. Over z’n
broer die hoogstwaarschijnlijk lid was van de Taliban. En meer en meer van huis wegbleef. Tot op een bepaalde
dag de strijders kwamen zeggen dat hij dood was en daar geen vragen over te stellen waren. Was het een
zelfmoordactie? Is hij gedood in de strijd? Nooit hebben ze z’n lijk gezien of afscheid kunnen nemen. Maar:
die broer zou aan de Taliban gezegd hebben dat, mocht hij sneuvelen, z’n jongere broer z’n plaats zou innemen
en strijder worden. Abdullah was niet thuis. Maar volgende keer als ze zouden terugkeren was het om hem mee
te nemen. Waar Abdullah ook is in Afghanistan, de Taliban heeft z’n netwerk en zou hem vinden. Z’n vader
heeft hem uiteindelijk met hulp van de buurman naar Kabul gestuurd en daar werd een mensensmokkelaar
ingeschakeld. De rest van het verhaal denken we te ‘kennen’ maar kunnen we ons toch niet voorstellen. De
stokslagen in Iran omdat hij niet in een overvolle auto wilde. Het dagenlang wachten in een duistere kamer
met een minimum aan eten en sanitair tot een volgende smokkelaar hen zou ophalen. Om na bijna 2 maanden
onderweg “uitgeschud” in Brussel op straat te worden afgezet en uiteindelijk een Afghaan te ontmoeten die
hem de weg naar WTC III en de asielprocedure kon tonen. Nu ik voogd ben van Abdullah loopt zijn procedure
eindelijk (!) verder en mochten we reeds op eerste interview bij DVZ.
Het is nu weer: wachten. Maar ook hij is hoopvol. Een vriend maakte
voor hem een facebookaccount en zo vond hij iemand in het dorp van
z’n ouders waardoor hij nu af en toe contact heeft met z’n thuisfront (wat
helaas vrij letterlijk te nemen is). “Ze zijn zo blij dat ik nu in veiligheid
ben en een toekomst ga uitbouwen” zegt Abdullah. En hoe gaat het nu
met zijn ouders, broers en zussen? Is de Taliban nog terug geweest? Zijn
er nog veel gevechten en aanslagen? “Daar vertellen ze niets over. Ik
denk dat ze me niet ongerust willen maken. Ze zijn vooral blij dat het
goed gaat met mij.”
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Mijn twee pupillen maken het al bij al goed. Ze voelen zich goed in hun vel in het opvangcentrum en op school,
ze zijn leergierig en proberen de kansen die ze krijgen te grijpen. Dat is ook niet altijd zo, voor sommige
minderjarige vluchtelingen is het verhaal niet zo positief. De traumatische ervaringen die ze meemaakten wegen
zwaar. Sommigen geraken in contact met een crimineel milieu of vluchten in drugs en alcohol. Het ‘klikt’ ook
niet altijd tussen voogd en minderjarige. Of het lukt gedragsmatig of intellectueel helemaal niet op school… Een
voogdijschap is dus niet altijd gemakkelijk en kan ook voor de voogd heel belastend zijn. Maar het blijft toch
ongelooflijk belangrijk dat alle vluchtelingen iemand hebben die aan hun kant staat en echt voor hen supportert,
mee-draagt waar kan. En dat geldt zeker voor die kwetsbare groep van de niet-begeleide minderjarigen.
Wie meer informatie wil over voogdij voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen vindt alle informatie
op de website van justitie: justitie.belgium.be -> zoek naar thema’s en dossiers -> kinderen en jongeren -> niet
begeleide minderjarige vreemdeling. Je mag natuurlijk ook altijd met mij contact opnemen
(Rik Cloet, Bruggestraat 23, 8820 Torhout. 050 23 15 19 rik@cloet.eu).

3. Schaalvergroting van de parochies (deel 2)

We ontvingen twee reacties op het artikel over de samenvoeging van parochies in pastorale eenheden. Daniel
Vanhoutte plaatst ze, zoals we dat van hem gewoon zijn, in een bredere context. Het huidig geknutsel met
samenvoeging van parochies is immers een gevolg van een achterhaalde theologische visie op het priesterschap.
Rik Devillé van zijn kant vertrekt vanuit de plaatselijke parochie. Hij schreeuwt het uit: “Laat parochianen toch
hun eigen gemeenschap leiden en koesteren.”
Beide reacties leiden tot de vertwijfelde vraag: “Hoelang nog?” Mogen we van de nieuwe bisschop van Brugge
moedige beslissingen verwachten?
I.

Priesterschap

Jezus en zijn apostelen waren geen priesters. Toch heeft zich in de katholieke kerk geleidelijk aan een priesterkaste
gevormd en is de kerk geëvolueerd tot een tweestandenkerk van leken en gewijde ambtsdragers. Dit structurele
dualisme werd in de loop der tijd stevig onderbouwd door de theologie en het kerkelijk recht, twee domeinen
die tot diep in de vorige eeuw het monopolie van de mannelijke clerus waren. Paus Johannes-Paulus II heeft ook
werk gemaakt van een herziening van het kerkelijk wetboek en de redactie van een algemene catechismus voor
de wereldkerk (de RKK van 1992). Bovendien heeft hij de discussies over het celibaat en het priesterschap van
de vrouw definitief afgesloten.
Dat alles wil zeggen dat de hogere kerkleiding hardnekkig vasthoudt aan het klerikale
kerkmodel. Er is daar inderdaad reden toe want als de kerk het priesterschap openstelt
voor vrouwen, mag logischerwijze verwacht worden dat er ook vrouwelijke bisschoppen
en kardinalen komen en op termijn misschien zelfs een vrouwelijke paus. Op dezelfde
manier zouden gehuwde priesters in één twee drie ook aanleiding geven tot de aanstelling
van gehuwde bisschoppen, gehuwde kardinalen en een gehuwde paus. Dat is dus des
duivels want dat zou een onaanvaardbare breuk in de traditie zijn. Toch is er reden om aan
de boom te blijven schudden want uit zichzelf zal de kerkelijke overheid waarschijnlijk
nooit afstand doen van haar klerikale privileges.
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In Vlaanderen zijn er nog altijd duizenden mannen en vrouwen die zich als onbezoldigde vrijwilliger inzetten
voor de plaatselijke kerk en toch zijn er jaarlijks maar een handjevol priesterwijdingen. Hoe komt dat? Wat is
de oorzaak van de weerstand tegenover het gewijde ambt? Is het alleen maar het probleem van het verplichte
celibaat? Of heeft het ook te maken met het kerkelijke concept van het priesterschap? En wat is er fout met dat
concept?
Als we proberen te omschrijven wat de specifieke taak van een priester is, kunnen we drie grote componenten
onderscheiden: de priester is leider, bestuurder en voorganger van de lokale gemeenschap. Dat roept drie
vragen op. Ten eerste: waarom moet het een man zijn? Ten tweede: waarom moet het een celibatair zijn? En
ten derde: waarom moet een priester gewijd worden?
Historisch gezien lijkt het er zeer sterk op dat het christelijke priesterschap geen nieuwe creatie is maar eerder een
verchristelijkte versie van het priesterschap dat in de begintijd van het christendom in alle andere godsdiensten
aanwezig was. Het achterliggende probleem is dat van de koppeling van de religie aan een dualistisch wereld
beeld van natuur en bovennatuur. Ook in het christendom wordt de priester op het domein van liturgie en
sacramenten nog altijd beschouwd als de sacrale bemiddelaar tussen twee zijnsorden. Daarmee onderschrijven
we de uitspraak “dat het christendom nog altijd veel niet-christelijke ballast meesleept” of – sterker nog – “dat
het christendom bol staat van heidendom” of “dat er in het geloof nog altijd veel bijgeloof zit”.
De teksten van de Rooms-katholieke wereldcatechismus van
1992 over het wijdingssacrament zijn in dit opzicht veelzeggend
(§ 1536 - 1571). Even citeren: “De opname in een ordo geschiedde
door een ritus die ordinatio werd genoemd, een li
turgische
handeling die een wijding, een zegening of een sacrament was.
Tegenwoordig wordt het woord ordinatio voorbehouden aan
de sacramentele handeling waardoor iemand in de orde van
de bisschoppen, priesters of diakens wordt opgenomen. Deze
handeling stijgt uit boven een gewone verkiezing, aanwijzing
of aanstelling door de gemeenschap, daar ze een gave van de
heilige geest verleent, die het mogelijk maakt een “gewijde
macht” (sacra potestas) uit te oefenen die slechts van Christus
zelf kan komen via zijn kerk. De wijding wordt ook consecratio genoemd, want ze houdt een afzondering in
en een bekleding met het ambt door Christus zelf ten bate van zijn kerk. De handoplegging door de bisschop,
samen met het wijdingsgebed, is het zichtbare teken van deze wijding” (§1538).
Dergelijke teksten bevestigen dat de priester door zijn wijding in een afzonderlijke stand wordt opgenomen en
een exclusieve macht verwerft als vertegenwoordiger van Christus zelf. Luther en de protestantse Reformatie
hebben dit soort priesterschap samen met de andere sacramenten afgeschaft door te stellen dat elke gelovige
zonder gewijde bemiddelaar een directe en persoonlijke band met God kan hebben. Maar dat heeft niet veel
opgelost want het protestantisme heeft vandaag de dag even sterk als het katholicisme met ontkerkelijking te
kampen. Er moet dus méér aan de hand zijn.
Het basisprobleem van de kerken in de westerse wereld is de geruisloze verdamping van het godsgeloof. Deze
“godsverduistering” heeft au fond alles te maken met de implosie van het achterhaalde wereldbeeld van het
ontologisch dualisme. En als er geen dubbele werkelijkheid is, is er ook geen behoefte aan gesacraliseerde
bemiddelaars tussen beide zijnsorden.
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Voor Hans Küng zijn er in de Kerk drie grote problemen: de middeleeuwse structuur, de middeleeuwse
theologie en de middeleeuwse liturgie. In de middeleeuwen heeft de Kerk onmiskenbaar een indrukwekkende
bloei gekend en een stempel gedrukt op de westerse cultuur en beschaving maar ze heeft de confrontatie met
de opkomende moderniteit slecht verwerkt en is blijven steken in hooghartige eigenwaan. Het was trouwens
de Brugse bisschop De Smedt die op het concilie van de jaren zestig de Kerk opriep om afstand te doen van
“juridisme, klerikalisme en triomfalisme”. Dat klonk beloftevol maar we zijn intussen een halve eeuw verder
en van echte vernieuwing is er niet veel in huis gekomen. De katholieke kerk heeft nog altijd een overwegend
tridentijns profiel.
Eén van de grote problemen van het huidige kerkbestel is de conservatieve theologie. Het is voldoende gekend
in welke mate de theologie van de kerkvaders verweven was met denkbeelden die aan de Griekse filosofie van
de hellenistische tijd waren ontleend. Dat heeft het christendom een intellectueel kader geboden om zijn leer
scherper te profileren tegenover allerlei ketterse dwalingen van die tijd. De christelijke theologie was bij haar
opbouw sterk beïnvloed door een specifieke historische context maar met de opkomst en de doorbraak van de
westerse moderniteit is deze context zodanig veranderd dat de klassieke theologie voor een groot deel haar
zeggingskracht heeft verloren. De kerk is theologisch in premoderne concepten blijven steken. Het gevolg
daarvan is dat de kloof tussen de kerk en de moderne wereld in de voorbije eeuwen altijd maar breder en dieper
is geworden. Met de huidige leegloop is een voorlopig dieptepunt bereikt.
De huidige kerkcrisis is in wezen een geloofscrisis, die het gevolg is van de taaie verankering van het geloof
in een voorbijgestreefde theologie, die afstraalt op alle domeinen van het kerkelijk leven zoals de sacramenten,
de liturgie, de moraal, de catechese en de visie op de kerkelijke ambten. Ook de kerkstructuur zit nog altijd
verankerd in het dualisme van leken en gewijde ambtsdragers. De kern van het roepingenprobleem is niet het
celibaat maar de theologische onderbouw van het vigerende priesterconcept.
Er is dus grote nood aan een nieuw priesterconcept maar dat is onmogelijk te realiseren zonder grondige
theologische vernieuwing. En daar zijn we nog lang niet aan toe want veel theologische concepten zijn door
de traditie zodanig gesacraliseerd dat ze als het ware voor eeuwig vastliggen. Daarmee heeft de katholieke
kerk zichzelf schaakmat gezet. Het is tragisch hoezeer de kerk van vandaag moet boeten voor de klerikale
hoogmoed van het verleden.
Godsdiensten zijn nochtans menselijke cultuurproducten en zijn als zodanig getekend door historiciteit en
dus vatbaar voor verandering en vernieuwing. Het begrip “historiciteit” heeft immers niet alleen betrekking
op historische waarheid maar ook op de verwevenheid van de cultuur met de concrete context van tijd en
ruimte. Als we bovendien erkennen dat geschiedenis en traditie geen statische gegevens zijn maar een com
plex samenspel van continuïteit en discontinuïteit, hebben we een bijkomend argument om te pleiten voor
verandering en vernieuwing. En verder moeten we ervoor oppassen dat we de projecten van “herbronning”
en “nieuwe evangelisatie” niet interpreteren als “terugkeer naar vroeger”. De uitdaging is er vandaag de dag
vooral in gelegen het christelijk geloof te ontdoen van zijn historische ballast. Als er ooit nog een nieuw
concilie komt, kan dat bijna niet anders zijn dan een theologisch concilie want veel oude formuleringen zijn
tot op de draad versleten.
(Daniel Vanhoutte, Torhout)
Erratum bij vorig artikel van Daniel Vanhoutte (Nieuwsbrief 2016, nr. 2, blz. 7, eerste alinea): Het schoolpact
is van 1958 en de betreffende wet van 1959.
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II.

Hoe levensnabij is Levensnabij?

"Hoe op een adequate manier met deze situatie omgaan?"
Met die vraag eindigt Rob Debels zijn waardevolle beschouwing in de vorige Nieuwsbrief Evangelie
Levensnabij onder de titel 'Schaalvergroting van de parochies: oplossing of probleem?’.
Bij mijn weten heeft nog geen enkele gelovige (priesters uitgezonderd) een dossier voorgelegd waarin deze
kerkelijke schaalvergroting een oplossing biedt, voor welk probleem dan ook. Deze ingreep brengt voor de
gelovigen - vanouds parochianen genoemd - enkel problemen met zich mee. Lees gewoon de feiten of luister
naar de verklaringen van betrokkenen.
Zolang men parochies blijft herorganiseren vertrekkend vanuit een zogenaamd priestertekort wordt het
Godsvolk - de plaatselijke geloofsgemeenschap - niet naar waarde geschat en miskend. Met de voorspelbare
gevolgen: het afsterven van de lokale parochiale geloofsgemeenschap. De boven-structuur wordt groter en
logger: een reus op lemen voeten. Veel studiewerk is niet meer nodig. De feiten bewijzen voldoende.
Ik blijf mij verwonderd afvragen, als het kalf toch al verdronken is, waarom men dan zo'n angst blijft hebben
om aan iets nieuws te beginnen? Gewoon beginnen, meer is echt niet nodig. Laat dat klagen en zagen over een
niet-buigzame clerus stoppen. En mislukt het nieuwe project 'parochies zonder priesters', dan staan we nog
maar even ver als we nu staan: in vele plaatselijke parochies 'mag' toch niets meer gebeuren. Zo is van bovenaf
gedicteerd.
Ook in het eerste nummer van deze jaargang van de Nieuwsbrief kwam onder de titel 'Evangelie voor kerkelijk
daklozen' ditzelfde ongenoegen ter sprake. Het moet dus wel een hoge nood zijn. Maar waarom niemand
(tenzij men tot in den treure telkens enkel naar Buizingen blijft verwijzen) in Vlaanderen die zogenaamde
kerkelijk daklozen dan niet bijstaat of ze carte-blanche geeft om zelf iets te ondernemen, kan er bij mij niet in.
Laat parochianen toch hun eigen gemeenschap leiden en koesteren.
Wie niet de daad bij het woord voert produceert enkel praat voor de vaak. Wat mij betreft: in 2009 heb ik al
mijn bevindingen en ervaringen op een rijtje gezet (cfr. ‘Het Misverstand’, uitgeverij Van Halewijck Leuven).
Hoe kan je anders nieuwe projecten evalueren als je ze niet eerst een kans geeft? Niet voor even, maar minstens
een decennium lang.
Misschien dat je tot de verbijsterende vaststelling komt dat na tien jaar die zogenaamde schaalvergroting en
centrumkerk alweer met een andere centrumkerk is moeten fusioneren, bij nog groter gebrek aan priesters
en dat die kleine plaatselijke Buizingenachtige gemeenschap nog elke zondag geniet van een lokaal en warm
evangelisch en eucharistisch 'levensnabij' gebeuren, op mensenmaat.
(Rik Devillé, Tollembeek)
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4. Preken Jan van Kilsdonk overhandigd aan de paus
Evangelie Levensnabij heeft financieel bijgedragen tot de publicatie van een boek met de naar het Italiaans
vertaalde preekteksten van wijlen Jan van Kilsdon, sJ. Initiatiefnemer Pierre Valkering, pastoor te Amsterdam,
heeft het hem inmiddels overhandigd. Een persoonlijk verslag van onze correspondent ter plaatse, Pierre…
“Je kunt het zo gek niet bedenken of het is hier wel”, dat zei een Duitse geestelijke schuin achter mij op het
plein voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Hij droeg een glanzend paars overhemd met priesterboord. Het
zag er duur uit en hij was vast een monseigneur. Es gibt hier nichts was es nicht gibt. Hij zei het, de Duitse
monseigneur, op het moment dat een Pόolse priester, in een motorpak, vlak achter mij, samen met een compagnon een witte motorhelm, een wit motorjack en een kruis-in-een-kist aan paus Franciscus aanbood - die
op dat moment dus al vlakbij mij stond. Op de helm: de bekende afbeelding van Jezus met de veelkleurige
stralen die uit zijn handen komen. Op het jack: het embleem van de Wereldjongerendagen te Krakau. En het
kruis in de kist was gemaakt van motorkettingen en tandwielen. Es gibt hier nichts was es nicht gibt, dus.
Direct naast mij stond een keurige priester in soutane met een groot borstkruis, de provinciale overste van
een congregatie die bijzonder is toegewijd aan de aanbidding van Christus’ bloed. Hij had een groot bronzen
beeld van de stichter van zijn congregatie meegenomen. Achteraan stond dat op een tafel opgesteld en de
paus zou het later zegenen en hij zegende ook een aantal trouwringen die pater-provinciaal in zijn hand had.
En toen was ik aan de beurt: de aanvankelijk wat angstig uit zijn ogen kijkende ongeschoren priester met
lang haar uit Holland.
Ik zei, in gebrekkig Italiaans: “Goedemorgen Paus
Franciscus. Ik ben pastor Pierre uit Amsterdam. Ik
wil u dit boek aanbieden dat een echte schat van ervaringen is die een medebroeder-jezuïet van u, pater
Jan van Kilsdonk, gedurende zestig jaar heeft gehad
met homoseksuele mensen in Amsterdam. Hij heeft
hen vergezeld in hun levens, in hun vreugdes, hun
liefdes en ook in hun lijden en in hun verdriet en hij
heeft ook veel over deze ervaringen nagedacht. Ik
wil u vragen, Heilige Vader, om dit alles in overweging te nemen terwijl u werkt ten bate van de ontwikkeling van het onderricht van de Kerk over het
thema homoseksualiteit.” Terwijl ik sprak, keek en
luisterde paus Franciscus heel aandachtig naar mij.
Hij pakte mijn hand en legde zijn andere hand op mijn arm. En hij zei: “Deze mensen gaan mij ter harte. Zij
hebben mijn aandacht. Ik draag hen in mijn hart.” En terwijl hij deze woorden sprak bracht hij ook zijn hand
naar zijn hart. En hij zei: “Ik wil u vragen om dit aan hen te zeggen en om hen van mij te groeten.” En ik zei:
“Dat zal ik doen Heilige Vader. Veel dank!”
De paus was het plein opgekomen in gezelschap van een twaalftal pikzwarte jonge mannen in eenvoudige
broeken, ongestreken hemden en T-shirts. Over hen zei hij in zijn toespraak: “Vandaag zijn deze jongens bij
me. Veel mensen denken van hen dat het beter zou zijn geweest als ze in hun eigen land zouden zijn gebleven.
Maar daar leden ze zo. Het zijn onze vluchtelingen, maar veel mensen beschouwen hen als buitenstaanders.
Per favore, sono i nostri fratelli. Alsjeblieft... zij zijn onze broeders. Een christen sluit niemand buiten, die
heeft plaats voor iedereen.” Dat zei de paus.
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Het viel mij op hoe krachtig en vastberaden paus Francíscus voortstapte aan het hoofd van die kleine schare
berooide zwarte jongens, have-nots, maar kostbare, prachtige mensenkinderen. Paus Franciscus heeft ze gezien.
Hij heeft hen opgemerkt. Hij heeft hen wérkelijk gezien. En wat heerlijk voor die jongens en voor al die mensen zoáls zij, dát de paus de mensen op het Sint-Pietersplein en via de media mensen over de hele wereld heeft
uitgenodigd om hen eveneens écht te zíen.
Frans Horsthuis, een priester van 94 jaar oud, schreef mij: “Het hedendaagse christendom is een voortdurend
compromis tussen God en de wereld: de kool en de geit. Daardoor zijn onze hedendaagse kerken futloos geworden. (Er heerst) Angst voor de islam. Waarom? Het christendom zelf is-lam.”
Welk antwoord kunnen wij als christenen, als individuele gelovigen en als kerk, als geloofsgemeenschap geven
op radicalisering? We zouden zelf moeten radicaliseren! Maar dan als christenen... Aan paus Franciscus zal het
niet liggen. Die wijst in dit verband helemaal de goede weg lijkt mij. Hij gaat ons op die weg voor. Want hij
maakt duidelijke keuzes. Vόόr die jongens! Hij komt voor ze op, heel duidelijk. Vόόr die jongens. En natuurlijk: tégen geweld. En zo zou het denk ik ook kunnen werken bij onze eigen radicaliserende jeugd en ouderen,
van welke soort dan ook: als jonge of oudere mensen aan ons voelen dat wij vόόr hen zijn, dat zij ons ter harte
gaan, dat wij aandacht voor hen hebben en dat wij hen meedragen in ons hart, dan nemen zij ons vast ook serieuzer, dan worden wij gezagvol voor hen. Dus daarom is het goed dat onze schepen op de Middellandse Zee,
ook afgelopen nacht nog, al die vluchtelingen opvissen. Weet u nog: “Ik zal u vissers van mensen maken.” De
zeelieden daar maken het letterlijk mee. Zij vissen de vluchtelingen op. Want dat moet volgens het internationale zeerecht. En dat moet nog meer en dieper omdat die vluchtelingen mensen zijn, precies zoals u en ik. En
zij zijn even belangrijk als wijzelf. Medemenselijkheid, geen mensen uitsluiten maar voor ze opkomen. Dát is
Jezus volgen. Dát is het koninkrijk van God verkondigen, niet met woorden maar met daden. En wie zegt, of
denkt: laat ze maar lekker verzuipen of als ze het overleven weer zo snel mogelijk ophoepelen, die keert zich
tégen dat koninkrijk en die volgt Jezus niet.

Werelddag van Verzet te Extreme Armoede en Uitsluiting,
17 oktober 2016
“Op deze dag bevestigen we onze toewijding om samen na te
denken, beslissingen te nemen en actie te ondernemen tegen armoede
en een betere wereld te creëren waarin niemand achterblijft. Onze
doelstelling moet welvaart voor iedereen zijn, niet voor een handvol
mensen”.
Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal VN, 17 oktober 2015

Activiteiten in Vlaanderen, zie : www.atd-vierdewereld.be en
www.17oktober.be

Vredeswakes 2016-2017
Met de zesde vredeswake op 29 mei werd de tweede ‘jaargang’ van Wakker
voor Vrede afgesloten. Een nieuwe jaargang is in voorbereiding.
Op zondag 6 november 2016 staat de vluchteling centraal – de ‘mens’
welteverstaan, niet ‘het probleem’.
De wake van zondag 5 maart 2017 focust op waardig werk als essentiële
bouwsteen voor een humane en vredevolle samenleving.
En op zondag 21 mei 2017 gaat alle aandacht naar kinderen en wat zij dromen
voor de wereld van morgen.
  
Vredeswakes Langemark 2014-18 brengt gedurende vier jaar mensen samen rond één doel: wakker blijven
voor vrede en vooral voor alles wat vandaag vrede in de weg staat.
Telkens om 15 uur in de Sint-Pauluskerk. Inzingen vanaf 14.30 uur.
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Partenia
Jacques Gaillot, tot bisschop van Evreux benoemd halfweg 1982, gaat in dit hoofdstuk van het interviewboek
“Ils m’ont donné tant de bonheur” (1986) dieper in op een thema dat toen heel erg aan de orde was - en
vandaag spijtig genoeg niet.
Het NAVO-dubbelbesluit van december 1979 hield o.a. in dat in vijf West-Europese landen niet minder dan
572 Amerikaanse kruisraketten zouden gestationeerd worden. Volop Koude Oorlog, met atoomdreiging
aan weerszijden van het IJzeren Gordijn! Protest hiertegen leidde in vele landen, ook in Brussel, tot enorme
massabetogingen in 1981 en 1983, en ook nog in 1985 en 1987.
Ook de kerk hield zich niet afzijdig in dit debat. Rome publiceerde een halfslachtig document, de Franse
bisschoppen volgden in “De vrede winnen” (zie verder in deze tekst) de daarin gevolgde ‘logica’: je mag
deze wapens nooit gebruiken, maar je mag er wel mee dreigen. Het moedigste document kwam toen van
de Amerikaanse bisschoppenconferentie, die liet verstaan dat je maar moeilijk kon dreigen met iets wat je
plechtig beloofde nooit te zullen doen!

Over de vrede
Hoe ik ertoe kwam me over dit onderwerp uit te spreken? Dat is begonnen in 1983, met het proces van een
gewetensbezwaarde, Michel Fache, een totaalweigeraar. Het is de eerste gebeurtenis geweest die mijn leven
als bisschop getekend heeft. Al heel lang leefden vragen in mij die met geweldloosheid te maken hadden,
vragen die langzaam gerijpt waren sinds de Algerijnse oorlog, toen ik mijn militaire dienstplicht vervulde. Hoe
zouden we kunnen maken dat de actieve geweldloosheid als een reële verdedigingsstrategie ingeburgerd zou
kunnen raken? Hoe maken we dat de idee dat men een land ook zonder wapens kan verdedigen ingang zou
kunnen vinden? Ik was de overtuiging toegedaan dat men andere wegen moest verkennen als alternatief voor
een verdediging met wapens.
Een totaalweigeraar: iemand die ook de burgerdienst weigert die hij als alternatief voor zijn legerdienst
aangeboden krijgt. Michel Fache, een jonge veearts, weigerde burgerdienst omdat hij daarmee helemaal geen
kans meer zou hebben om zich verder te bekwamen in wegen tot burgerlijk geweldloos verzet. Als motivatie
om legerdienst te weigeren had hij geschreven: “Omdat ik geloof in het voorbeeld van Jezus Christus die zijn
leven lang de Liefde predikte en het wapengeweld afkeurde: ‘Wie het zwaard opneemt, zal ook door het
zwaard vergaan.’ Omdat ik geloof in de mogelijkheid en de doeltreffendheid van burgerlijk geweldloos verzet
om een rechtvaardige zaak te verdedigen met behulp van rechtvaardige middelen en zonder het risico nog
erger kwaad te veroorzaken dan het onrecht waarmee het begon.”
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Ik kreeg de kans om naar het gerechtshof te gaan. Ik trok er resoluut naartoe. Mijn stilzwijgende aanwezigheid
bleef niet onopgemerkt. De zaal zat vol jongeren, een publiek dat ik niet gewoon was te zien. Ik zat tussen
hen. Het was indrukwekkend hoe aandachtig er geluisterd werd. Door naar het gerechtsgebouw te gaan trok
ik de aandacht op die kwestie van het geweldloos verzet, en op de noodzaak om echt een plaats te geven aan
gewetensbezwaarden die zich beriepen op de geweldloosheid. Maar in het gerechtshof zelf heb ik mijn mond
niet opengedaan!
Een aantal jongeren waardeerden de stap die ik gezet had en waren blij me dat te kunnen zeggen. Maar in de
daaropvolgende dagen kwamen talrijke sterk afkeurende reacties. “U respecteert onze doden niet, en evenmin
ons glorierijk verleden.” “U moedigt de totaalweigeraars, de lafaards aan. Men heeft ons geleerd bereid te
zijn om te sterven voor het vaderland. Wat doet u dan met de heilige Lodewijk en de heilige Jeanne d’Arc?” …
Overal waar ik in die periode kwam, op alle bijeenkomsten, werd ik terzijde genomen, en moest ik daarover
uitleg geven. Dit gebeuren heeft mijn leven sterk getekend. Het heeft me de ogen geopend. Vanaf die dag
besefte ik dat ik ook bisschop was voor hen die zich niet op de Kerk beroepen of die afstand van haar genomen
hebben – en misschien vooral voor hen.
“De vrede winnen”, een tekst van de Franse bisschoppen, heeft ook aanleiding gegeven tot tussenkomsten van
uwentwege?
Dat gebeurde in oktober 1983, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Franse bisschoppen in Lourdes. We
hadden over die tekst gestemd in de laatste uren van de bijeenkomst, juist voor elk naar zijn eigen bisdom
zou terugkeren. Tijdens de debatten die aan de stemming voorafgingen kreeg ik de indruk dat we op een
autostrade terechtgekomen waren. We hadden de uitrit niet tijdig gezien, en waren dus verplicht door te rijden
… Ik was het niet eens met de procedure die men hanteerde. Waarom zich zo gehaast uitspreken op een zo
essentieel domein? Waarom het risico lopen zoveel gelovigen en andere mensen van goede wil, die van de
Kerk een hoopvol woord verwachten, te ontgoochelen?
Met die tekst hebben we onszelf in de voet geschoten. Ik wist dat tijdens dat debat in Lourdes er in het bisdom
Evreux een groep van de Beweging voor een Geweldloos Alternatief aan het vasten en het bidden was. Ik dacht
aan hen. Ik was met hen verbonden …
Het MAN : « Mouvement pour une Alternative Non Violente », opgericht in 1974 met Jean-Marie Muller,
wonend in het bisdom Evreux, als een van de stichtende leden. In de herfst van 1982 gingen drie leden van
deze Beweging voor een Geweldloos Alternatief op de koffie bij mgr. Gaillot en kregen ruim de tijd om hun
ideeën uiteen te zetten. Als resultaat van deze ontmoeting ondertekende Jacques Gaillot hun petitie ‘Voor een
andere defensie’ – hoewel het secretariaat van de Franse bisschoppenconferentie al een rondschrijven had
gestuurd met de vraag om dat niet te doen en te wachten tot de bisschoppen zich samen zouden uitspreken
op hun bijeenkomst in Lourdes het jaar daarop, in 1983.
Meer over dit alles in Jean-Marie MULLER, Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés, Desclée de Brouwer,
1996 – hoofdstukken 3 en 5.
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Ik had graag een werkdocument voorgelegd aan allen die de zaak van de vrede ter harte nemen. Een open
document, dat voorstellen bevat maar nog geen positie inneemt, en aan iedere tendens de kans zou geven
om zich uit te spreken. Maar de wind blies niet in die richting. En een trein breng je niet tot stilstand door te
remmen met je voet. Ik stemde dus tegen de voorgestelde tekst, zonder aarzelen, maar wel ontgoocheld. Ik
vond er geen profetisch woord in. De nucleaire afschrikking is niet alleen een feit, zij is vooral en op de eerste
plaats een keuze. Zoals op veel andere gebieden kunnen we ook hier niet zeggen dat dit nu eenmaal ons lot is.
Kunnen we het ons werkelijk permitteren om niet krachtdadig te pogen de nucleaire waanzin tegen te gaan?
Om de apocalyps te stoppen en te beletten dat we op de afgrond afstevenen? Zou er dan geen alternatief zijn
voor de nucleaire afschrikking?
Hoe bent u ertoe gekomen publiek te maken dat u het niet eens was met de tekst van de bisschoppen?
Toen ik Lourdes verliet was ik niet van plan gewag te maken van mijn tegenstem. Ik vertrok terug naar huis
met mijn ontgoocheling. Maar bij mijn terugkeer in Evreux belt een journalist van de krant Libération me op:
“Hier voor mij ligt een interview dat u onlangs aan de krant Ouest France hebt gegeven. Tijdens dat interview
zei u dat u niet wenste dat er vanuit de bijeenkomst in Lourdes een verklaring van de bisschoppen zou komen
met betrekking tot de vrede. Welnu, er is toch een verklaring gekomen over deze zaak. U moet ongetwijfeld
behoren tot die twee bisschoppen die neen hebben gezegd …” Daarop heb ik geantwoord: “Dat klopt, ik heb
neen gezegd.”
Vanaf dat moment heb ik mijn standpunt moeten verduidelijken in de pers. Ik heb het gedaan, denkend aan
alle groepen die zich inzetten voor de vrede, aan allen die geweldloos strijden, opdat die zich niet zouden laten
ontmoedigen. Als men immers alleen voortging op de nieuwsberichten en de krantentitels, dan hoorde je
maar één ding: de Franse bisschoppen zijn vóór de afschrikking met kernwapens. Ze zeggen ‘ja’ voor de bom.
Onnodig te zeggen dat ik tegen de politiek van de nucleaire afschrikking ben. We zitten als het ware opgesloten
in dat dogma. Wat men er ook over gezegd heeft, dit impliceert dat men uiteindelijk de mogelijkheid van
een atoomoorlog aanvaardt. Is dit echter niet een vorm van instemmen met een stap achteruit van de hele
mensheid? Het ontbreekt in ons land aan een groot debat over vrede en ontwapening. Meer dan ooit hebben
we nood aan nieuwe wegen, wegen die ons doen hopen.
Een van die nieuwe wegen is volgens u de geweldloosheid. Hoe spreekt u daarover?
Over geweldloosheid spreken, dat is rekening houden met het nieuwe van de situatie waarin we ons vandaag
bevinden. De geweldloosheid is inderdaad een alternatief, voor heel nieuwe omstandigheden.
In de loop van de geschiedenis heeft de Kerk vaak de indruk gewekt dat ze oorlogen gewettigd vond. Terwijl ze in
feite, rekening houdend met de conflicten die er nu eenmaal zijn, in haar reflectie vooral gezocht heeft om het
geweld en de effecten ervan te begrenzen. In alle verschijningsvormen van geweld zit een poging tot almacht
verborgen, vooral in het oorlogsgeweld. Tegenover deze bekoring tot almacht heeft de Kerk altijd wantrouwig
gestaan. Wanneer ze in conflicten betrokken raakte heeft ze zich altijd ingespannen om voorwaarden uit te
werken. Deze voorwaarden moesten maken dat men het geweld zoveel mogelijk onder controle zou kunnen
houden, door het te begrenzen (de theorie van de “rechtvaardige oorlog”, eerbied voor morele normen, enz.).
Dit voorjaar, van 11 tot 13 april 2016 vond in Rome een internationale
conferentie plaats onder de titel “Geweldloosheid en rechtvaardige
vrede: een bijdrage tot het beter begrijpen van de geweldloosheid en
het engagement daarvoor vanwege de katholieken”. Het initiatief ging
uit van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede en Pax Christi
International. In een slotdocument roepen ze de paus op om het denken
over een ‘rechtvaardige oorlog’ te verlaten en liever te spreken over
‘rechtvaardige vrede’ en de evangelische geweldloosheid centraal
te stellen. Een van de 80 deelnemers aan de conferentie was hoger
genoemde Jean-Marie Muller.
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Vandaag bevinden we ons in een totaal nieuwe situatie: de wetenschap en de techniek maken het mogelijk
om het almachtsverlangen in daden om te zetten door een vernietigende werking die men onmogelijk kan
beheersen. De wetenschappelijk onderbouwde wapentechniek is in staat een situatie te scheppen van
onbegrensd geweld. Alle strategen zijn het in hun analyses daarover eens. De infrastructuur uitbouwen die
deze totale vernietiging mogelijk maakt (precies wat de nucleaire afschrikkingstrategie vereist), dat betekent
bij voorbaat deze mogelijkheid te aanvaarden. De steeds verder schrijdende bewapeningswedloop vergroot
alleen de risico’s op een dergelijke grote ramp. Als de nucleaire afschrikking moet veroordeeld worden, dan is
het omwille van de aard van deze bedreiging. Deze steunt immers op het feitelijk installeren van wapens die
het mogelijk maken om tot de daad over te gaan.
De hoogtechnologische wapens, in het bijzonder de kernwapens, verplichten ons ertoe op een andere manier
na te denken over onze verdedigingssystemen. Een land heeft nu eenmaal de plicht en het recht om te
beschikken over het efficiëntst mogelijke beschermingssysteem – dat betwist ik niet. Maar wel moeten we
ervoor zorgen dat de middelen die men daartoe gebruikt het land niet blootstellen aan risico’s die nog groter
zijn dan deze waartegen men zich wil beschermen. In die omstandigheden moeten we de aanhangers van
de “geweldloze verdediging door het volk” niet zo maar aan de kant schuiven onder het voorwendsel dat
hun voorstellen utopisch zouden zijn. Nee, we moeten van meer nabij bekijken hoe ernstig hun analyses en
strategieën zijn.
De geweldloosheid, als strategisch verdedigingssysteem, is iets nieuws voor het Westen. We staan nog maar bij
de eerste intuïties. Respect opbrengen voor die keuze omwille van wat zo edel is in haar inspiratie volstaat niet.
Daarom dacht ik dat het goed was mijn steun te verlenen aan het collectief “Oproep tot de christenen voor een
debat over vrede en defensie”. In een opmerkelijk document, getiteld “Voor een andere vrede. Zich verdedigen
zonder zichzelf ontrouw te zijn”, snijdt dit collectief de kwestie aan van zelfverdediging door burgerverzet, ook
‘geweldloze civiele bescherming’ genoemd. Een volk zonder wapens betekent nog niet een volk dat zich niet
kan verdedigen. Het gaat er helemaal niet om dat men zich aan die taak onttrekt, maar dat een groot deel van
de bevolking zich daarvoor krachtdadig inzet.
Maar welke link legt u dan tussen de geweldloosheid, zoals u die begrijpt, en het Evangelie?
Wie zich neerlegt bij de onontkoombaar verwoestende gevolgen van het geweld geeft blijk van een fatalistische
visie op de mens, op de menselijke verhoudingen, de geschiedenis, de toekomst. Hij getuigt van een radicaal
wantrouwen tegenover de mogelijkheden van een mens om zijn houding tegenover de vijand te veranderen.
Deze geweldloosheid houdt wel degelijk rekening met wat conflicten in werkelijkheid betekenen en met de
noodzaak om er politiek en strategisch goed mee om te gaan; maar ze doet tegelijk een beroep op het betere
bij de mens. In haar diepste bedoeling getuigt ze van een fundamenteel vertrouwen in de mens en van een
diepgewortelde hoop.
Historisch gezien staat het Evangelie niet aan de oorsprong van de geweldloosheid, maar het laat wel een
theologisch licht schijnen op de betekenis ervan. Het geloof ondersteunt de visie op de mens en op de
geschiedenis van de geweldloosheid, door wat ons geopenbaard is in het mysterie van Christus’ dood en
verrijzenis. We moeten echter een kritische afstand bewaren tussen de intuïties van de geweldloosheid en de
christelijke boodschap. We moeten ervoor opletten dat we ons vanuit het Evangelie de geweldloosheid niet
toe-eigenen. Toch is het best mogelijk, met respect voor de noodzakelijke tussenstappen, een diep verband
te ontdekken tussen de houding van iemand die kiest voor de geweldloosheid en de houding van iemand die
in Christus gelooft. Die samenhang wordt niet alleen beleefd in het begrijpen en toepassen van voorschriften
uit het Evangelie (de liefde voor de vijand …), maar vooral in de weg die Christus geopend heeft doorheen zijn
tocht naar Pasen. Zich engageren op de weg van de geweldloosheid kan voor een christen van vandaag de weg
zijn die hem in staat stelt om, onder impuls van de Geest, Christus na te volgen. Geweldloos actie voeren biedt
een gelovige de mogelijkheid om te getuigen van de hoop die in hem leeft.

14
Partenia

Concreet dan, welke rol kan de Kerk volgens u spelen in dit avontuur?
Christenen zijn gezonden om in de wereld “bewerkers van vrede” te zijn. Ze moeten dus, samen met alle
andere mensen van goede wil, middelen uitwerken die daarvoor geschikt zijn. Welnu, de vrede waarover
het Evangelie het heeft kan niet herleid worden tot een “vrede van het hart”: ze komt dus ook noodzakelijk
tot uiting in politieke acties.
De verantwoordelijken van de Kerk, die tot taak hebben bij de christenen een evangelisch geweten levendig
te houden, mogen zich op dit domein dus niet beperken tot abstracte en tijdloze uitspraken. Het risico is
niet denkbeeldig dat politici die anders gebruiken om keuzes te verdoezelen die tegengesteld zijn aan deze
principes. Als dit zo is, wat kan de Kerk dan doen?
-

Bidden om vrede. Maar dat volstaat niet.

-

Binnen de verschillende christelijke gemeenschappen een debat uitlokken over deze bijzonder
belangrijke kwestie.

-

Protesteren tegen politieke en militaire keuzes waarvan de effecten op korte of lange termijn
onverzoenbaar lijken met de wapenbeheersing en de weg die leidt naar een progressieve ontwapening.
Voorbeelden? De bouw van nieuwe atoomonderzeeërs, de wapenverkoop, atoomproeven in de Stille
Oceaan …

-

Steun durven verlenen aan voorstellen die afkomstig zijn van diverse individuele christenen of
bewegingen, en die doelstellingen lijken voor te stellen die in de strijd voor de vrede bereikt moeten
worden:
o Het bevriezen van atoomwapens; een stop aan de fabricatie en het ontplooien van nieuwe
kernwapensystemen;
o Het substantieel snijden in de budgetten voor bewapening, ten gunste van de ontwikkeling
van de armste landen;
o Het installeren van atoomvrije zones;
o De oprichting van studiecentra die andere defensiesystemen moeten uitwerken: verdediging
door burgers, vormen van geweldloos verzet, enz.

-

Steun verlenen aan het initiatief voor een oecumenisch vredesconcilie voor de Kerken van de hele
wereld.

-

Zich solidair tonen met wie daden van protest stellen: legerdienst weigeren, weigeren van een deel
van de belastingen, vredesmarsen …

-

Een reflectie op gang brengen op wat vandaag de betekenis kan zijn van legeraalmoezeniers en hoe
ze gepercipieerd worden.

-

En tenslotte, dat bisschoppen en religieuze
gemeenschappen niet aarzelen om profetische
daden te stellen.
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Zoals je ziet, het werkterrein is heel breed. We mogen niet wachten, we kunnen iets doen. Vooral de jongeren
zijn zich bewust van het nucleair gevaar, en ze zijn meer dan anderen bereid om de nieuwe wegen om aan
vrede te werken te verkennen. Op dit domein hebben de Kerken, gezien hun moreel gewicht, een grote rol te
spelen. Voor een deel betreur ik dus het stilzwijgen van onze Kerk met betrekking tot de atoomproeven in de
Stille Oceaan en de wapenverkoop.
Hoe heeft men gereageerd op uw publieke reactie op de tekst “De vrede winnen”?
Ik heb heel veel reacties gekregen, over het algemeen zeer positief. Veel ervan kwamen vanuit het buitenland.
Veel collectieve reacties. Langs die weg heb ik het bestaan ontdekt van veel groepen en bewegingen die lieten
weten wat ze al gedaan hadden en waar ze zich concreet voor inzetten. Door een andere positie in te nemen
dan het geheel van het Franse episcopaat weet ik dat ik aan een aantal christenen deze dienst bewezen heb:
dat ze niet moeten wanhopen over de katholieke Kerk.
Uiteraard ben ik na die gebeurtenissen in contact moeten blijven met sommige van die groepen die de
geweldloosheid hoog in het vaandel dragen, in Frankrijk en in het buitenland. Ik ben bij de bisschoppen een
beetje het aanspreekpunt geworden op dat gebied … Het heeft me de gelegenheid gegeven te herhalen: de
toekomst ligt niet in de wapens, niet in het geweld. Het laatste woord is altijd aan de kracht van de liefde, de
kracht van de waarheid. Wat men ook doet, men kan niet ingaan tegen de waardigheid van iemand. Die is
sterker dan de tanks, sterker dan alles. En men mag niet ingaan tegen een volk dat zijn waardigheid en de kracht
van de liefde begrepen heeft.
Het Evangelie heeft me geleerd dat zich neerleggen bij het onvermijdelijke niet christelijk is. Steeds is er een
toekomst, en men mag zich niet opsluiten in oplossingen die we wellicht niet in de hand hebben. Want we zitten
gevangen in een waanzinnige escalatie. We bevinden ons op een kruitvat. We stapelen steeds gesofisticeerder
wapens op. Hoe wil je dan verhinderen dat op zekere dag een verschrikkelijke ramp uitbarst? Ik ben bezorgd
om de toekomst die men op die manier voorbereidt. Het is niet waar dat je steeds meer slagkracht moet
hebben om je te beschermen. Nog eens, het is absoluut nodig dat mensen, die geen technici zijn, die dat soort
competentie niet hebben, niet bang zijn om op te staan en te zeggen: “Stop ermee! Stop ermee!”, “Laten we de
moed hebben om ermee te beginnen zonder te wachten tot de anderen ermee beginnen.”, “Laten we beginnen
met een atoomstop, een eerste stap. En laten we dan verder nieuwe wegen van actieve geweldloosheid
ontwikkelen.” Die kracht staat ingeschreven in het Evangelie. Zal het feit dat er geen grenzen zijn aan waarmee
we nu bezig zijn ons bewust maken van wat we kunnen leren van hoe Jezus zich gedroeg?
Tot waar gaat die gezonde kracht die niet noodzakelijk geweld is? Waar ligt de grens tussen macht uitoefenen
en geweld?
We zouden wat nu aan de gang is moeten stopzetten, en tot elkaar zeggen: “We bevinden ons in een dodelijke
escalatie van overbewapening. Laten we die situatie veranderen. Laten we andere wegen ontsluiten.” Dat vraagt
bekeringen; maar is niet onmogelijk. Daarvan ben ik overtuigd. Laten we de moed hebben eraan te beginnen.
We zitten teveel opgesloten in een verleden dat ons de indruk geeft dat de zaken altijd ‘op die manier’ gelopen
zijn. En dan durft men niet denken dat er alternatieven zouden kunnen bestaan voor oorlogen en geweld.
Onze omgeving bereidt ons niet voor op die noodzaak om nieuwe wegen te verkennen. De heidense logica zegt
ons: “Wil je vrede, maak je dan klaar voor de oorlog.” Dit gezegde is niet evangelisch. Een bisschop die dit hoort
moet geen oplossingen aanbrengen, dat is niet zijn taak. Hij moet een kreet slaken! Want het gaat hier om een
probleem van de hoogste rangorde: het heeft niet louter met de toekomst van een land te maken, maar met
die van de hele mensheid.
****
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De vredesboodschap van de Verrezene is niet louter bestemd voor de christenen, maar voor alle volkeren.
Welnu, Christus heeft ons nooit gezegd dat die vrede met de wapens gevestigd kon worden. Zijn vrede komt
vanuit het feit dat we allen broeders zijn – en het is niet door muren te bouwen die tot aan de hemel reiken
dat men elkaar zal kunnen horen. De jongeren verstaan dit vanzelf. In een recente enquête vroeg men: “Op
welk domein zou de Kerk zich het meest in het debat moeten mengen?” Het antwoord was: over de vrede.
Het verbaast me niet.

Naschrift: Atoomwapens 30 jaar later
In 1986 waren er ongeveer 70.300 atoomwapens in de wereld. Nu zijn er ongeveer nog 15.350. En dat is al
jaren zo. 1.800 daarvan zijn onmiddellijk inzetbaar. Amerikaanse en Russische, Franse en Britse. 4.000 bijna
onmiddellijk. Zo zijn ze over de wereld verdeeld:
-

Amerika en Rusland: elk iets meer dan 7.000

-

Frankrijk: 300

-

China: 260

-

Groot-Brittannië: 215

-

Pakistan: 130

-

India: 120

-

Israël: 80

-

Noord-Korea: 8?
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Officieel zijn er 5 kernwapenstaten, die over kernwapens beschikken en mogen beschikken: Amerika en
Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië. Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen schrijft daarover: “Steeds
meer landen raken gefrustreerd over het gebrek aan ontwapening van de vijf erkende kernwapenstaten. Deze
laatsten beloofden in 1970 om nucleair te ontwapenen en te onderhandelen over een nieuw internationaal
verbodsverdrag op kernwapens. Andere landen beloofden in ruil geen kernwapens te verwerven. Van de beloftes
van de kernwapenstaten kwam echter weinig in huis, tot groeiende frustratie van de niet-kernwapenstaten. ‘Als
zij (de kernwapenstaten) hun deel van de overeenkomst niet nakomen, waarom zouden wij ons deel (verbod op
verwerving van kernwapens) moeten nakomen? Sommige landen verwachten dat wij volgens bepaalde regels
spelen die ze zelf niet respecteren’, klinkt het steeds luider.”
Twee keer heeft Amerika kernwapens gebruikt: Hiroshima en Nagasaki, 1945. Iedereen heeft ook al zijn
kernwapens getest (op Israël na?); dit gebeurde voor de eerste keer in …
-

de VS in 1945

-

Rusland in 1949

-

Engeland in 1952

-

Frankrijk in 1960

-

China in 1964

-

India in 1974

-

Pakistan in 1998

-

Noord-Korea na 2003

Dit jaar vonden in Genève drie sessies plaats over kernwapens waaraan 127 landen van de Verenigde Naties
deelnamen: in februari, mei en augustus. De bedoeling ervan: het streefdoel om alle atoomwapens uit de
wereld te bannen weer leven inblazen! Vanuit West-Europa willen alleen Ierland, Noorwegen, Oostenrijk en
Zwitserland zich daarvoor inzetten – samen met Vaticaanstad…
Tegelijk weten we dat er overal weer stevig geïnvesteerd wordt in dat domein. Willem Staes (op de Hiroshimaherdenking in Leuven dit jaar, 6 augustus ’16): “Alle kernwapenstaten kondigen grootschalige investeringen
aan in de modernisering van hun arsenalen, waaronder ook de B61-kernwapens in Kleine-Brogel. Ze bewijzen
daarmee niet oprecht geïnteresseerd te zijn in echte en volledige nucleaire ontwapening. De VS alleen al
investeren de komende dertig jaar één triljoen dollar in de modernisering van hun kernwapenarsenaal. 1
triljoen. 1000 miljard dollar. Dat is een bedrag met 12 nullen. Desondanks blijven de kernwapenstaten – en
hun vazallen – braafjes de mantra herhalen dat ze allemaal het
streven naar een kernwapenvrije wereld onderschrijven. Maar
gelooft echt iemand dat je eerst zo’n hallucinant bedrag investeert
in kernwapens, om ze vervolgens allemaal te elimineren? Alsof
je eerst miljoenen gaat investeren in een dure villa aan de Côte
d’Azur, om ze vervolgens tot de laatste steen af te breken?”
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6. De vreugde van de liefde
De vreugde van de liefde, zo heet het slotdocument dat paus Franciscus onlangs uitbracht bij de twee voorbije
synodes over het gezin. Dat lijvig document – meer dan 300 paragrafen, meer dan 250 bladzijden – heb ik nog
niet onder ogen gehad. Maar wel enkele commentaren die me bereikten via IMWAC (International Movement
We Are Church – Internationale Beweging Wij Zijn Kerk). Het leek me de moeite die even voor te stellen,
terwijl professor Roger Burggraeve in Leuven aan een doordachte presentatie en commentaar bij dit document
werkt, iets wat in het najaar zal verschijnen in het tijdschrift van Adem-Tocht.
Mary Hunt: “een gemiste kans”
De tekst van Mary Hunt werd verspreid door “Catholics for choice” – een organisatie die van zichzelf zegt
“We behoren tot de grote meerderheid van katholieken die het niet eens zijn met wat de Kerk dicteert inzake
seks, huwelijk, gezin en moederschap.” Mary Hunt noemt de liefdesbrief van de paus een gemiste kans.
Omdat er fundamenteel niets verandert. Ik citeer: “Het fundamentele probleem van dit document heeft met de
methodiek te maken: er is maar één ideaal, en alles wat daarvan afwijkt is niet zoals oorspronkelijk bedoeld,
is minder, mist iets en/of is verboden.”
Het had best wat korter mogen zijn, schrijft ze: “De lezer heeft vlug door waar het om gaat. Een behulpzame
uitgever zou het aantal bladzijden gehalveerd hebben, en daarna misschien nog eens. Niemand verwachtte een
aardverschuiving, en we waren niet ontgoocheld. Maar het kleine laagje vernis van verandering en het feit dat
we ter plaatse blijven trappelen, dat is ontmoedigend. Woorden als ‘barmhartigheid’ en ‘tederheid’ veranderen
vanzelf en uit zichzelf fundamenteel weinig als het hele denkkader niet verandert.”
Dat denkkader? “Het probleem is dat dit document gebaseerd is op
de idee van een patriarchale ideale familie: mama, papa, en zoveel
kinderen als de Heer laat komen. En alles wat daarbuiten valt wordt
‘complex’ genoemd, ‘onregelmatig’, ‘onvolmaakt’ of het resultaat
van ‘menselijke zwakheid’.” Wellicht heeft dit wel te maken met
iets anders wat Mary Hunt opmerkt: “Blijkbaar drong niets van wat
katholieke leken op de synode zegden door tot in het bewustzijn
van wie dit document schreef, alleen wat de ‘synodevaders’ zegden:
die leken worden geen enkele keer vermeld in de tekst.”
De slotalinea, de conclusie: “Ongelukkig genoeg is er niets in dit
document dat de grondregels verandert, dat het ethische speelveld
effent, de beslissingsstructuren van de kerk hervormt, of meer mensen betrekt in het gesprek over de vreugde
van de liefde, in het bijzonder vrouwen en mensen die zich ge-out hebben als lesbisch, homo, biseksueel of
transgender. Het blijft iets dat van de top naar beneden komt, bij momenten doelbewust ambigu, het geeft aan
hoe je moet handelen, zonder iets te veranderen aan het kader waarin die handelingen een plaats vinden. Zelfs
pausen kunnen het onmogelijke niet doen.”
James Carroll: “een late bevestiging”
James Carroll is afkomstig uit Chicago. In 1969 werd hij tot priester gewijd, werd studentenpastoor in Boston,
maar trad uit in 1974 en huwde drie jaar later. Schrijver en journalist – vertelt Wikipedia.
Hij leest in het document bij de gezinssynodes een late bevestiging van wat hij zelf als jonge priester altijd
gedaan heeft: “Zoals veel priesters van mijn generatie week ik af van de leer omtrent de geboorteregeling. Als
jonge mensen me om raad kwamen vragen spoorde ik hen aan om zich op seksueel gebied verantwoordelijk
te gedragen, zeker wanneer een weloverwogen gebruik van contraceptiva een latere keuze i.v.m. abortus kon
verhinderen. (…) Eigenaardig misschien, maar deze benadering maakte van mij geen afvallige die buiten de
wet stond. Priesters zoals ik handelden, toen we raad gaven aan medekatholieken, onder de rubriek van de
zogenoemde pastorale oplossing, die ons toeliet rustig in te gaan tegen het dogma van het Vaticaan wanneer de
situatie daarom leek te vragen. In de biechtstoel of in de spreekkamer konden we onze parochianen aanmoedigen
om voor zichzelf te beslissen, door hun eigen geweten te onderzoeken, en na te gaan of de doctrine van de
Kerk van toepassing was in hun eigen particuliere situatie.”
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“Het wachtwoord van Franciscus is barmhartigheid. Barmhartigheid heeft echter niet op de eerste plaats te
maken met veranderingen in de leer, maar in de nieuwe manier waarop katholieken uitgenodigd worden om over
de leer te denken. Wanneer de menselijke ervaring – met de ’immense variëteit van concrete situaties’ waarover
de paus het heeft – boven de ‘algemene principes’ komt te staan, dan is er impliciet een revolutie.“
James Carroll is blij: “De verandering die Franciscus teweegbrengt in het katholieke denken is er een waarvan
ik nooit had gedacht dat die van boven zou komen, waar een bevel heilig was, en de morele verwarring die een
onzekere jonge priester kon voelen uitdrukkelijk verboden. Beter laat dan nooit.”
Hans Wijngaards: “toch een grote stap vooruit”
Hans – of ‘John’ – is als Nederlander geboren in Indonesië (in 1935). Hij werd missionaris van Mill Hill, tot
priester gewijd in 1959 en studeerde daarna nog aan het Pauselijk Bijbelinstituut en de Gregoriana in Rome. Een
leeftijdsgenoot van Jacques Gaillot, en wellicht samen met hem in Rome in de jaren van het concilie! Hij hield
zich bezig met Bijbelse catechese, maar legde in 1998 zijn ambt neer als protest tegen het verbod van JohannesPaulus II om nog verder te discussiëren over het priesterschap voor vrouwen.
Voor hem is het duidelijk: “Het document publiceert ook nieuwe richtlijnen m.b.t. de katholieke moraalleer over
seks.” Ik vat voor u samen wat hij daarover schrijft.
Het globale advies van de paus: maak goed onderscheid tussen de pastorale PRAKTIJK en de leerstellige
THEORIE. De paus verklaart dat de Katholieke Kerk niet klaar is om iets te veranderen in de officiële leer
i.v.m. seksualiteit: kunstmatige geboortebeperking, het samenleven van holebi’s, de communie voor mensen in
‘onregelmatige situaties’ – zoals echtgescheidenen in een nieuwe relatie.
De paus sluit in de toekomst een verandering van de leer niet uit. Hij roept op tot een voortgezette open discussie
tussen mensen die in de pastoraal staan en theologen. Hij stelt ook dat voor sommige kwesties bepaalde landen
of regio’s oplossingen zullen kunnen voorstellen die beter aansluiten bij hun cultuur en meer aandacht hebben
voor gewoontes en lokale noden (§ 3).
Het meest in het oog springende in het onderricht van de paus is wat hij leert over het toepassen van seksuele
regels in de pastorale praktijk: theorie is één ding, maar de ervaring toont aan dat de praktijk iets anders is. Paus
Franciscus poneert drie principes voor het toepassen van seksuele regels in de pastorale praktijk:
1. Theoretische regels volstaan niet om de complexiteit van het leven te omvatten. Paus Franciscus maakt 17
maal gewag van ‘complexiteit’ in dit document!
2. In concrete ethische situaties is het de taak van ieder persoon om uiteindelijk zelf te beslissen, overeenkomstig
zijn of haar geweten. Pastoors en pastorale begeleid(st)ers mogen dus geen regels opleggen van bovenaf. Ze
moeten mensen helpen om een beslissing te nemen in overeenstemming met hun eigen geweten. “Het is onze
roeping om gewetens te vormen, niet om ze te vervangen.” (§ 37) Paus Franciscus citeert 18 keer ‘Gaudium et
spes’, het document waarin het hoogste leergezag van de Kerk (het concilie) het primaatschap van het geweten
in ieders leven vooropstelde.
3. Het geweten is ook de uiteindelijke norm in gevallen die beschouwd worden als overtredingen tegen de
‘natuurwet’. Voorbeelden hiervan: kunstmatige geboortebeperking, homoseksuele relaties … De traditionele
seksuele moraal beschouwt zulke overtredingen als ingaande tegen ‘de natuurwet’. Veel moderne theologen zijn
het daarmee niet eens. De paus citeert in dat verband wat de “Internationale Theologische Commissie” reeds
in 2009 stelde: “De natuurwet mag niet voorgesteld worden als een vooraf uitgezette reeks regels die a priori
opgelegd worden; eerder moet de natuurwet gezien worden als een bron van objectieve inspiratie voor het zeer
persoonlijke proces waarbij men tot een beslissing komt” (§ 303).
Wijngaards besluit: uiteindelijk laat paus Franciscus hier opnieuw horen wat veel bisschoppenconferenties na
Humanae Vitae (1968) verkondigden – in Oostenrijk, Canada, België, Nederland, West-Duitsland, enz. Verder
kon hij spijtig genoeg niet gaan. Toch is het een grote stap vooruit: een officiële bevestiging van wat velen al
lang in praktijk brachten.
(Jan Vanden Berghe)
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7. Kerk zijn in tijden van terrorisme
Jihadisme
Wat blijkt? Veel daders van de recente aanslagen blijken geen geradicaliseerde moslims te zijn, maar kleine
boefjes of jongeren met een laag zelfbeeld die in een extremistische islam een uitlaatklep vinden voor hun
frustraties. Het zijn geen vrome moslims die hun geloof op een radicale manier willen beleven en er desnoods
voor sterven. Neen, het zijn jonge mannen die in het verleden weinig of geen belangstelling hadden voor het
islamitisch geloof van hun ouders. Wanneer ze aan de rand van de samenleving belanden, tot in de gevangenis,
komen ze in contact met jihadisten die hen een nieuwe zin voor hun leven aanpraten.
Jihadisme is een vorm van islamisme die met geweld of gewapende strijd (kleine jihad) ernaar streeft om
een bepaalde versie van de islam op te leggen aan de samenleving, wat zal resulteren in de vestiging van een
islamitische staat of kalifaat.
De innerlijke jihad of grote jihad daarentegen is de strijd tegen
verleidingen en tegen het ego. Ze komt onder andere naar voren in
onthouding tijdens de maand ramadan. Ook de vijf dagelijkse gebeden
op tijd verrichten, juist als je het druk hebt, en het helpen van anderen,
worden als jihad aangemerkt.
Preventie
Jihadisme dus, met zijn bloedige aanslagen. Natuurlijk moet dat door
de overheid bestreden worden. Repressief, maar op de eerste plaats preventief. Dat doet die overheid ook, met
wisselend succes. Deze preventie neemt soms de vorm aan van grootscheepse politieacties. Minder spectaculair,
want meestal verdoken, is de dagelijkse strijd tegen het terrorisme. Die kent vele facetten: samenwerking van
politie en justitie, bestrijding van financiële netwerken, verhoogde bescherming van burgers en infrastructuur
tegen terroristische aanslagen, met name in de transportsector en bestrijding van radicalisering. Hoever kan de
overheid in dit alles gaan zonder dat we in een politiestaat belanden? De remedie mag niet groter zijn dan de
kwaal.
Deze vormen van preventie zijn evenwel onvoldoende omdat ze de hierboven vermelde grondoorzaken
ongemoeid laten. We hebben het hier niet over alle terrorisme – in moslimlanden heeft het dikwijls andere
wortels –, maar over dat specifieke van eigen bodem. Waar niet de ideologie de voornaamste drijfveer is. En dat
we daarom best niet als moslimterrorisme aanduiden.
Gewelddadige wrok
In de maand juni 2016 werden in één week tijd drie aanslagen gepleegd waarvan de eerste twee al te vlug
als moslimterrorisme werden gebrandmerkt. Larossi Abballa vermoordde een politiekoppel in Parijs. Omar
Matteen schoot tientallen mensen neer in een homoclub in Orlando. En Thomas Mair schoot in Londen de
Labour-politica Jo Cox neer. Alle drie stonden deze daders aan de rand van de samenleving, lagen met zichzelf
in de knoop en wisten niet goed van welk hout pijlen gemaakt. Ze beantwoorden aan de beschrijving van wat
de Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberger ‘de radicale verliezer’ noemt. Het zijn mensen die overtuigd
zijn dat ze geen plaats hebben binnen de samenleving en zich ook niet gewenst voelen. Hierdoor ontwikkelen
ze psychische problemen, maar vooral een intense haat tegenover de samenleving als geheel. Die haat ontplooit
zich uiteindelijk in plannen om wraak te nemen op de samenleving waardoor ze zich uitgespuwd voelen.
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Om die wraak te legitimeren wordt dan teruggegrepen naar destructieve ideologieën. In het geval van Thomas
Mair was dat een extreem-rechtse ideologie. In de andere gevallen het gewelddadige jihadisme. Die ideologieën
zijn doorgaans van ondergeschikt belang en dienen als een soort omkleding van de gewelddadige wraak.
Tot een vrij gelijkaardige conclusie komt Bie Vancraeynest, ex-coördinator van het Brusselse jeugdhuis
Chicago. Veel van de jongeren met wie ze werkte “voelen zich lege dozen, opgetrokken uit dure sportschoenen,
intellectueel en spiritueel allerminst uitgedaagd. Door zich op te blazen geeft de zelfmoordterrorist de ultieme
betekenis aan zijn leven. Wie vecht en een fysieke impact kent, voelt zich ook niet langer machteloos tegenover
de dingen.”
Daniël Alliët zegt hetzelfde: “Deze jongeren hebben het gevoel niemand te zijn. In deze Brusselse wijken werd
decennialang geen sociale politiek gevoerd, geen gelijkekansenbeleid. 7/10 eindigt de school zonder diploma.
Met betrekking tot kansarmen en migranten staat België achteraan in de wereld en in de OESO. Gedurende
34 jaar was er voor deze mensen in Brussel geen enkele planning. Een aantal van die jongeren stapte over van
het ene banditisme naar het andere. De bestrijding van extremisme bestaat erin deze jongeren een waardige
plaats en een toekomstperspectief te geven.” Met andere woorden: bestrijding van armoede en discriminatie
is terrorismebestrijding.
Een waardige plaats
Dit dient een prioriteit te zijn van de overheid zijn. Kan de religie hierin een positieve rol spelen? Het zal niet
volstaan dat imams beter opgeleid zijn en dat binnen de islam een verdraagzame en barmhartige godsdienst
wordt gepredikt. Precies omdat de grondoorzaak van deze aanslagen niet bij de islam ligt, maar bij de
marginalisering van migranten van de tweede en de derde generatie. Dit is het probleem dat moet aangepakt
worden.
Pedagoog Stijn Sieckelinck stelt: “Het sociale project tegen radicalisering valt niet te reduceren tot een
veiligheidsprobleem. Breng de leerkracht, de ouder, de imam en de wijkagent met elkaar in contact en laat hen
hetzelfde doel nastreven: beletten dat een jongere de samenleving de rug toekeert. Momenteel bieden we te
weinig alternatieven voor jongeren die misnoegd en gefrustreerd zijn.”
De uiteindelijke oorzaak is ons fout economisch stelsel. Paus Franciscus stelt in zijn toespraak van juli 2015
in Bolivia: “Het doel moet een economie zijn waar de menselijke waardigheid centraal staat, waar het recht
op land, huisvesting en werk gegarandeerd is, maar ook toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, cultuur,
communicatie en vrije tijd.”
“De beste manier om mensen te integreren in de samenleving is ervoor te zorgen dat ze kunnen participeren,
ook aan werk” zegt ook Marianne Thyssen in het interview dat Gie Goris van haar afneemt in het tijdschrift
Mo*. Naast deze werkgelegenheid is er het zich aanvaard en gewaardeerd voelen in het maatschappelijk leven.
Heeft de christelijke gemeenschap hierin een opdracht te vervullen?
De nieuwe parochie
Zij heeft vier taken: liturgie, verkondiging, diaconie en gemeenschapsvorming. Deze vierde taak wordt dikwijls
verwaarloosd. Alhoewel ze toch een wezenlijk deel was van Jezus’ optreden. Hij ging aan tafel met tollenaars
en zondaars. Hij bracht mensen samen die zich uitgesloten voelden. Hij ‘verzamelde de verloren schapen van
Israël’. Maar hij bevestigde ook het geloof (het vertrouwen) van de honderdman en liet zich ompraten door
dat van de heidense vrouw. Hij beklemtoonde meermaals dat hij er niet alleen was voor de rechtvaardigen. Ja,
zelfs de (oud-)zeloten waren bij hem welkom. Zeloten waren vrijheidsstrijders, terroristen zelfs. Eén van de
twaalf was Simon, de zeloot (Lucas 6,15).
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Het vormen van gemeenschap moet herontdekt en uitgebreid worden. Dit mag niet enkel gebeuren in liturgie
en verkondiging. Kerk zijn is mensen samenbrengen over alle verschillen heen. Of ze nu hetero of homo zijn,
allochtoon of autochtoon, om die lelijke woorden nog maar eens te gebruiken. (Feitelijk kloppen ze zelfs niet:
de meeste jongeren met een donkere huidskleur zijn hier geboren.) Ook mensen die niet zo – of helemaal niet –
‘katholiek’ zijn Met een bijzondere aandacht voor jonge mensen die dreigen uit de boot te vallen.
De plaatselijke christelijke gemeenschap moet zichzelf terug uitvinden. Het belangrijkste probleem van de kerk in
onze dagen is niet het tekort aan priesters, ook niet de leegloop van de kerkgebouwen, zelfs niet de secularisatie.
Het is wel haar gebrek aan relevantie. De kerk heeft een tekort aan betekenis voor haar leden en voor de wereld.
Ze wordt relevant voor haar leden als die zich wenden naar de wereld toe. Ze wordt relevant voor de wereld als
die heil ervaart vanwege gelovigen.
Dit sluit aan bij een uitspraak van Robert Kaplan: “We kampen met een gebrek aan bezieling. Binnen brede lagen
van de bevolking primeren platte consumptie en een cultus van het lichaam. Hierdoor neemt de behoefte aan
principes af; verdwijnt de ziel uit onze samenleving en het politiek bedrijf.” Christelijke gemeenschappen hebben
de roeping om, vanuit het evangelie, daartegenin te gaan.
Het is een functie van ‘de nieuwe parochie’ om contacten te leggen met mensen die zich uitgestoten voelen, ze te
verwelkomen, hen het gevoel te geven dat ze niet minderwaardig zijn, hen te begeleiden op hun zoektocht naar
werk en hen intussen een warm nest te bezorgen. Prioriteit voor elke parochie of pastorale eenheid moet worden:
naar deze jongeren toegaan, hen helpen om groep te vormen, parochiale infrastructuur ter hunner beschikking
stellen. Christenen onder de vrijwilligers en de jongeren putten hiervoor inspiratie in hun gelovige bijeenkomsten.
Daar wordt, zoals in de Begijnhofkerk van Daniël Alliët, de krant als eerste lezing genomen.
Zoek het niet te ver
Moeten hiervoor nieuwe structuren worden opgericht? Niet noodzakelijk. Christenen werken mee in
overheidsinitiatieven en vrijwilligersorganisaties die hetzelfde beogen. Daarnaast kunnen Welzijnsschakels hun
deuren ook voor deze mensen openstellen. Parochiale buurtzorg kan voor deze jonge mensen een eigen werking
opzetten. Het wordt een vanzelfsprekend aandachtspunt voor onze christelijke parochies, scholen en andere
gemeenschappen.
Last but not least zijn er de persoonlijke contacten met jongeren van vreemde origine: op straat, in de winkel, op
school. Een glimlach, een vriendelijke goeiedag, de schijnbaar banale vraag “Hoe is ‘t?” kan wonderen verrichten.
En kan de aanloop zijn om ook deze jongere te betrekken bij het leven in de gemeente, in een plaatselijke sport- of
jeugdbeweging. Dit loopt niet altijd van een leien dakje. Soms vraagt het specifieke begeleiding, in ieder geval
respect voor ieders eigenheid. Het resultaat is wel dat een jonge mens, die zich anders uitgesloten voelt, tevreden
zegt: “Ik word hier aanvaard!”
(Rob)
Bronnen:
- Thomas Decreus, ‘De manier waarop we over terreur denken is deel van het probleem’, www.dewereldmorgen.be, artikel 20 juni 2016.
Ook nog van dezelfde auteur: ‘Bloedbad Orlando: de terreur van radicale verliezers’, www.dewereldmorgen.be, artikel 13 juni 2016
- Daniël Alliët in Groenhove, Torhout, 19 mei 2016: ‘Molenbeek: slogans, beelden en de realiteit’
- Lotte Alsteens, ‘Deradicaliseren? Je kan beter reradicaliseren’, interview met Stijn Sieckelink in De Standaard van 20 april 2016
- Paus Franciscus: ‘Laffe wereldleiders verwoesten de aarde’ in onze eigen Nieuwsbrief van september 2015, blz. 11
- ‘Zoeken naar vastigheid in tijden van flexiwerk’, interview door hoofdredacteur Gie Goris van Marianne Thyssen in Mo* nr. 120,
zomer 2016, blz. 28-31, info@MO.be – www.MO.be
- Het citaat van Robert Kaplan komt uit Tertio, nr. 844, 13 april 2016, blz. 15
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8. Dagboek uit Zuid-Afrika
Oud-redactielid Pieter Delanoy was vorige zomer opnieuw in Zuid-Afrika. Over het
opzet van de vzw Boeta en de mensen om wie het draait, verscheen vorig jaar het
boek ‘Een kleur apart’, met heerlijke verhalen (info en bestellen via info@boeta.be).
Dit zijn enkele dagboekfragmenten van dit jaar.
31 juli 2016
Ondertussen al een maand in Zuid-Afrika. Het veertiende jaar op rij het is een heerlijke geworden. Voor mij is het ook gewoon thuiskomen.
Uit de luchthaven komen en naar de Boeta-van, ons eigen busje,
stappen om dan gezwind het Kaapse schiereiland te doorkruisen
richting Ocean View. Het is duidelijk dat er woensdag regionale
verkiezingen plaatsvinden. Het ANC van president Jacob Zuma
doet er alles aan om de schandalen rond zijn persoon te verdoezelen
met een rist goeie werken aan de zwarte townships: busstroken,
verkeerslichten, wegenwerken, ... Wanneer ik ze eindelijk allemaal
doorkruist heb, kom ik aan bij Ocean View - geen haar veranderd,
ik schrijf het elk jaar... Integendeel - hoezeer ik ernaar uitzie om de mensen terug te zien - mijn ‘tweede familie’ -,
overvalt mij ook een triest gevoel... Ocean View heeft nog steeds de droevige uitstraling van een kleurlingentownship.
Geen nieuwe wegen, geen verkeerslichten, geen toekomstperspectief, maar wel vervallen straten en een bouwvallige
ruïne van wat ooit in de jaren 1980 een winkelcentrum en zelfs een bioscoop waren...
Maar mistroostig kan je hier niet lang blijven... het warme onthaal, de deugddoende knuffels, de knusse blokkeappartementen gevuld met gelach en de geur van potjie, ... het doet je thuiskomen!
Ik val in herhaling: hoezeer er vooruitgang te merken is in het land, Ocean View glipt altijd tussen de mazen van het
gulle en rijke net door. Weinig toekomstperspectief, recent opnieuw veel criminaliteit en drugsproblematieken en
nog steeds dezelfde mensen met dezelfde problemen. Er valt evenwel ook veel vreugdevol nieuws te rapen. Onze
Boetastudenten doen het heel goed. Ze hebben het niet makkelijk - reizen naar de hogeschool of unief (elke dag wel
een uur of twee op en af), je laptop proberen te verbergen zodat ze hem niet stelen, thuis amper plaats en stilte om te
werken of te studeren, ... - maar ze doen super hun best en behalen mooie resultaten. We mochten al onze studenten
op een middag ontmoeten bij Virginia Truter, de adjunct-directeur van Ocean View High School, die ons als een
trotse moeder bij haar thuis ontving. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze de gezichten achter de vzw zagen,
maar voor ons was het vooral deugddoend om zoveel dankbaarheid en enthousiasme te zien.
Vzw Boeta leeft in Ocean View. Dat wordt met het jaar duidelijker. Mensen herkennen de Boeta-van (ja, we hebben
moeten sleutelen aan ons busje, maar we zijn echte autoherstellers geworden) en spreken me spontaan over hoe het
er op de school aan toegaat, over de dromen die ze hebben voor hun kinderen en over de hulp die we in de toekomst
mogelijk nog kunnen bieden. Zelf blijf ik dromen van alles wat we zouden kunnen veranderen: speeltuinen bouwen,
de bibliotheek ondersteunen, een jeugdbeweging opstarten, nog meer uitdagen tot sporten, de voetbalploegen verder
steunen, ... allemaal zaken die ik hier en nu al zou willen doen, maar de tijd is niet altijd aan onze kant. Gelukkig
zijn er al heel wat mensen uit Ocean View die mee denken en mee leven met ‘The Boeta Foundation’. Onze jonge
studenten noemen zichzelf ‘ambassadors of The Boeta Foundation’ en hun betrokken ouders doen ons voorstellen
of werken mee onze dromen uit...
3 augustus 2016
Voting day in Zuid-Afrika vandaag. Het zijn weliswaar regionale verkiezingen, maar sowieso zullen ze een impact
hebben op het beleid van Jacob Zuma, of moet ik schrijven: wanbeleid. De man heeft op dit moment een zwaar
proces lopen omdat hij miljoenen regeringsgeld in zijn eigen resort pompte. Een reusachtig zwembad stelde hij
voor als watervoorraad voor de brandweer en zijn atoomkelder verkocht hij dan weer aan het parlement als een
voorraadberging. En nog straalt de man alsof er niets aan de hand is...
De stemming is natuurlijk geheim, maar ik zou stemmen op de DA (Democratic Alliance). Hun leider Mmusi
Maimane boezemt veel vertrouwen en professionaliteit in. Ik mag dan geen politicoloog zijn of ‘Wetstraatwatcher’,
maar geloof me: van deze kerel gaan we nog horen! Het zou niet slecht zijn mocht hij in 2018 de presidentsfakkel
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kunnen overnemen, maar zover is het nog niet. Het ANC van Zuma is al lang niet meer wat het was onder Mandela
en de corruptie tiert welig. Zuma is vastbesloten om zijn meerderheid in de vele provincies te behouden en is daarbij
tot alles in staat. De afgelopen dagen werd de DA lasterlijk door het slijk gesleept op de nationale televisiekanalen en
maandag werd een truck onderschept met 80.000 reeds aangestipte verkiezingsformulieren... uiteraard met allemaal
stemmen voor het ANC. Gek dat de internationale gemeenschap hier niet meer lucht van krijgt, maar dat is dan weer
aan de gewiekstheid van Zuma te wijten...
Het is echt gek hoe het visioen van Mandela zo ver achter ons ligt. Mandela droomde van een land waar iedereen
gelijk is en er rijkdom, scholing, een huis en thuis is voor iedereen, maar die droomt klinkt nu nog slechts als een
verre echo op de achtergrond. De partij die de nalatenschap van Mandela zou moeten incarneren, verrijkt slechts
een bevolkingsgroep en kampt met zware fraude-, machts- en corruptieproblemen. De vraag is alleen: zal de huidige
generatie - de generatie die de apartheid niet meer meegemaakt heeft - eindelijk een uitgesproken keuze maken of
blijft Zuid-Afrika ter plaatse trappelen?
Ik weet dat dit een gekleurd bericht is, maar ik kan er gewoon niet tegen dat er in al die jaren dat ik naar hier kom,
zo weinig veranderd is. Zuid-Afrika is een land met zoveel potentieel en vooral mensen met heel veel dromen, maar
weinig hoop en mogelijkheden. Op een dag als vandaag droom ik dat er kleine stapjes kunnen gezet worden in de
richting van een nieuw Zuid-Afrika, ‘waar brood is en vrede en gerechtigheid voor allen’ (dixit H. Oosterhuis).
‘May your choices reflect your hopes, not your fears’ (dixit Nelson Mandela).
9 augustus 2016
Vorige week kleurde Zuid-Afrika even blauw. Wat in de Belgische pers gebald aan bod kwam, was hier zowaar
een historisch moment: voor het eerst sinds het einde van de apartheid kreeg het ANC een opdoffer te verduren.
Donderdag en vrijdag was het spannend voor de aanhangers van de DA, maar toen bleek dat de DA heel wat steden
verzilverd had en bovendien het ANC verslagen had in grote steden als Kaapstad, Johannesburg en zelfs Port Elisabeth
(toch de geboortestad van het ANC), duurde het niet lang voor de slierten toeterende wagens vol DA-aanhangers
de verschillende steden omtoverden tot ware feestterreinen. Het was zonder meer een historisch moment maar een
kleine stap voor het stugge Zuid-Afrikaanse volk. De DA zet stappen vooruit, maar er is nog veel werk aan de winkel.
Met 26% van de stemmen (nationaal) win je nog geen verkiezingen en ondanks de immense hoeveelheid schandalen
waarin Jacob Zuma en zijn ANC-regering verwikkeld zijn, blijven heel wat zwarte townships onvoorwaardelijk - for
old times sake - voor het ANC stemmen... maar de verkiezingen stemden minstens de internationale gemeenschap
tevreden. De rand steeg weer even in waarde... tijd dus om naar huis terug te keren!
Ook in Ocean View zijn de naweeën van de verkiezingen te merken. Mensen spreken plots weer wat hoopvoller. Zou
het dan toch kunnen dat er iets verandert in de toekomst?
De voorbije dagen hebben we in Ocean View vooral veel gesproken over samen gedragen verantwoordelijkheid. De
mensen die betrokken zijn op Boeta, maar ook op alle andere gemeenschapsprojecten komen er stilaan achter dat we
alleen maar iets kunnen veranderen als we samen een verschil proberen te maken. We droomden over laatstejaars die
jongeren en kinderen bijles geven, over een verder uitbouwen van de straatwerking en op langere termijn een soort
van speelpleinwerking (al moeten er dan wel speelpleinen bijkomen - wie weet hoe?) tijdens de schoolvakanties,
over een werk- en computerruimte en we durfden zelf stiekem al eens te dromen over een Boeta-huis, waar kan
gewerkt worden, mensen elkaar ontmoeten en vooral gestudeerd kan worden...
Kleurlingen zijn dromers - al heb ik er ook iets van weg - en dat maakt het heerlijk om met hen te denken over de
toekomst. Maar het is vooral super om te merken hoe we stilaan meer en meer aan het werken zijn aan een werkgroep
ter plaatse. Een aantal mensen sprak me de afgelopen dagen aan met concrete plannen - van kleine geldinzamelacties
tot grootse plannen voor studiebegeleiding en trajectbegeleiding in Ocean View. The Boeta Foundation leeft en dat
is tof om te merken.
En ondertussen beleven we hier verder Zuid-Afrikaanse avonturen: van lange roadtrips, over pech met het Boetabusje, leren banden vervangen en auto’s herstellen, tot bedreigd worden door een bedelaar in Kaapstad en zotte
avonturen meemaken in de blokke... Het is Zuid-Afrika zoals het is, maar het blijft
een zalige plek met vooral schitterende mensen!
(Pieter Delanoy)
Over de activiteiten van vzw Boeta, zoals de bier- en kaasavond ‘Boeta Fees’, op
4 november 2016 te Kortrijk en het concert van Stef Bos op 19 februari 2017 te
Brugge lees je meer op www.boeta.be.
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5. Jeremiade - Stem en tegenstem

Ik zal zelf wel kiezen waarin ik geloof
De afgelopen weken werd ik privé en professioneel vaak geraakt door zaken die met religie te maken
hebben. De levensbeschouwelijke dialoog en de spanning religie-samenleving staan op heel veel plaatsen
in het centrum van het debat. Vaak ook om het niet over echte problemen te hebben, maar iedereen wordt
gedwongen om kleur te bekennen.
En dan wordt het weer pijnlijk duidelijk. Het maatschappelijk onvermogen om over zingeving te praten
zonder in hokjes te vervallen. Je bent van dit kamp of van dat kamp. Er is maar één definitie van islam,
van katholicisme, van christendom, van vrijzinnigheid, van... Wraakroepend hoe we geen woorden lijken te
hebben om evenwichtig te praten over wat mensen ten diepste roert. Wat een verspilling van energie.
Zoals ik mijn stukje begon, je hoeft niet te vermoeden, in te vullen in welke god ik geloof en hoe die
eruitziet, hoe mijn zingeving mijn levenskeuzes mee vorm geeft. Vraag het me gewoon. Ik eis in deze een
absoluut recht op zelfdefiniëring en ik gun jou ook het jouwe. En ja, dat betekent dat ‘leiders’ van religieuze
gemeenschappen mij kunnen inspireren, maar nooit regels zullen kunnen opleggen die ik MOET naleven. Ik
zal zelf wel oordelen ten aanzien van mijn Inspiratie of ik die ‘ZINnig’ vind. En ja, dat betekent dat ik jouw,
voor mij misschien, idiote keuzes zal respecteren, zolang je ze zelf maakt en niemand/niets anders schaadt.
Een opdracht is het om open te blijven staan, in een hakkelend gesprek, maar laat ons blijven woorden zoeken
om te proberen onszelf te definiëren. Niet om te overtuigen, maar om te respecteren. Niet in de eerste plaats
met wie dichtbij ons staat, maar vooral wie zich ver van ons bevindt. Want het is daarin, in dat recht van
levensbeschouwelijke zelfdefiniëring dat we allemaal samenkomen als mensen onderéén. Het is mijn basis
voor ieder maatschappelijk engagement.

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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8. vOLGENS DE sCHRIFTEN

Jahwe zei tot Abram: “Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie, naar het land dat Ik u aan zal wijzen. Ik
zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken zodat gij een zegen zult zijn. Ik zal
zegenen die u zegenen, maar die u versmaad zal Ik vervloeken. Door u zal zegen komen over alle geslachten
op aarde. Toen trok Abram weg, zoals Jahwe hem had opgedragen.
(Genesis 12, 1-4)
Zo staat het er. Zonder vragen, zonder enig voorbehoud. Hij ontdeed zich van zijn wortels, van volk en
vaderland, liet zijn herkomst achter en werd zoveel als niemand... tot ook zijn wezen, zijn naam veranderde.
Hij staat model voor de mens, die een totaal nieuwe weg opgaat en daarvoor alles veil heeft. Hij laat de oude
godenwereld van Mesopotamië achter zich en zwerft langs de randen van de woestijn tussen Egypte en zijn
geboorteland (hij volgt de boog van de vruchtbare halve maan). In drie godsdiensten staat Abraham model voor
de drie godsdiensten van het Boek: Jodendom, Christendom en Islam, Zijn naamverandering wijst op de totale
vernieuwing van zijn persoon .
“Inch’ Allah !” (zo God het wil)
Vandaag is God zoveel als lucht geworden, een zeepbel, in kleuren uit elkaar gespat, niet meer dan dat!
Hoe ijl en onbetrouwbaar werden onze wegen, door zo’n God gegeven!
of , erger nog…
een naam om anderen te doden
zelf te dolen in een grot en zonder Godenwereld, verdronken in Egyptisch donker,
versmoord in de haat van fundamentalisten
durven wij zo ver gaan als wijlen Abraham
zwerven langs de rand van sterven en het land van zekerheden achterlaten
voortaan alleen bestaan als blinde ziener?
alleen nog van een Onbekende God voorzien
een Belover bovendien!
(Karel Staes)
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9. Rustpunt

Wil jij onze mama zijn?
Line Lootens trok in de zomer van 2015 met een ploeg van
Artsen Zonder Grenzen naar de noordkust van Sicilië.
Op zoek naar vluchtelingen in gevaar. De boot waarop
ze inscheepte werd al snel een boot vol mensen.
MOHAMMED
Zijn vrouw haalde de oversteek niet. Ze stierf in de boot. Toen Mohammed het nieuws te horen
kreeg, stroomden de tranen van zijn gezicht. Zijn drie kleine kinderen beseften niet wat er aan de
hand was. Ik probeerde de volgende twee dagen de man te ontlasten om hem ruimte te geven om te
rouwen. Intussen hielden we de kinderen bezig met ballonnen, spelletjes en bellen blazen. De drie
jongens huppelden over het dek en speelden met iedereen. Wanneer ze ons zagen begonnen ze te
lachen. De knuffels konden niet op. Even lukte het ons om ze hun mama te doen vergeten.

Tijdens de nacht zie ik hen liggen. Mohammed, met aan elk kant een zoontje. Het derde kindje ligt
iets verder. Alsof hij plaats vrijhoudt voor mama. Ik blijf even stil toekijken. Ik denk aan de volgende
ochtend. Dan moet Mohammed de moed vinden om met zijn drie kinderen verder te gaan. Die kleine
kapoenen beseffen pas na enkele dagen dat ze hun mama nooit meer terug zullen zien. ‘Wil jij onze
mama zijn’, vroeg één van hen de laatste dag. Een krop kneep mijn keel dicht.

uit: Line Lootens, ‘Een boot vol mensen’ in Tijdschrift voor Geestelijk Leven – info@tgl.be
–, jaargang 72, nr. 3, mei-juni 2016, ‘Nergens gewenst. Vluchtelingen en migranten op onze
weg’, blz. 31
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Geloof & leven verweven is de nieuwsbrief van Evangelie Levensnabij. Het is een driemaandelijks contactblad van
christenen die hun geloof verbinden met persoonlijke en maatschappelijke levensvragen, met een bijzondere
aandacht voor wie in de samenleving uitgesloten worden.
Ze voeden zich aan een Bijbelse spiritualiteit en kiezen voor een andere levensstijl. Ze opteren voor een
democratisch kerkmodel en voor samenwerking met mensen die werken aan een rechtvaardige wereld vanuit
een ander geloof of levensbeschouwing.
Evangelie Levensnabij is aangesloten bij Bezield Verband, een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die
in Vlaanderen een eigentijdse lichtbaken van zingeving willen zijn.
www.bezieldverband.be

