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1. REDACTIONEEL
Moslims en christenen in het Avondland
De komende jaren zijn er in ons land grote veranderingen op til. Daarvan beleefden we in 2015 alleen maar
een voorspel. Ze kreeg een naam: de vluchtelingencrisis. We kunnen er zeker van zijn: straks kunnen we veel
meer migranten verwachten. Met de vluchtelingen uit Syrië en Irak zal het niet stoppen. Ook niet na de oorlog
ginder. We zullen meer en meer een gemengde samenleving worden.
Er zijn landen waar dat al veel langer het geval is. Denk aan de Verenigde Staten. Daar heb je de vele zwarten,
vooral afstammelingen van de slaven, en steeds meer inwijkelingen vanuit Latijns Amerika. Er is wel een
verschil met hier. In Amerika gaat het om mensen met meestal christelijke wortels. Hier in West-Europa zijn
en zullen dat voornamelijk moslims zijn. In 2016 en in de komende decennia. Soms leidt dat tot spanningen.
Hoe zullen we daarmee omgaan? Maar er is een, volgens ons, nog belangrijker vraag: wat betekent dat voor
onze eigen identiteit? Waar staan wijzelf?
Is voor jou het christelijk geloof van belang? Dan heb je in de nabije toekomst een levensbelangrijke taak.
Je weet dat voor de meeste moslims het religieuze een grote rol speelt. Dat religieuze kan in twee richtingen
spelen. Er is de mogelijkheid van een nefaste invloed. En die komt het meest in het nieuws, alhoewel het
gaat om een kleine minderheid. Het gaat dan om mensen die hun godsdienst misbruiken om dingen te doen
die andere mensen kapotmaken. Die zijn er bij de moslims, maar ook bij een kleine groep van fanatieke
christenen.
Wij stellen ons vertrouwen op de mensen voor wie hun godsdienst een kracht ten goede is. Een bron van
solidariteit, van gastvrijheid, van openheid en van hoop. Hoe zullen Europese moslims ontdekken dat hun
godsdienst deze mogelijkheden in zich draagt? Onder andere: wanneer ze hier christenen ontmoeten voor
wie dit het geval is. Stel je eens voor: je bent van een ander geloof. Maar je komt in contact met fijne mensen
die in hun geloof inspiratie vinden om belangeloos goed te zijn. Zou dat geen stimulans zijn om op een
gelijkaardige manier jouw godsdienst te beleven? Want die heeft het toch ook over God als de Barmhartige?
Angela Merkel, kanselier van Duitsland, is zelf een overtuigd christen. In een interview over de
vluchtelingenkwestie en over een mogelijke islamisering riep ze Duitse christenen op zelfbewust te zijn.
“Misschien leidt dit debat ertoe dat we opnieuw naar onze eigen wortels gaan kijken en meer kennis van het
geloof verwerven”, zei ze.
Vandaar deze uitnodiging. Om in 2016 de rijkdom van jouw geloof op het spoor te komen en te beleven. Door
lectuur. Door gesprek met mensen die jouw geloof delen. Door deel te nemen aan goede liturgie: die vind je,
mits een kleine inspanning. Daar kom je in contact met een gelovige gemeenschap en met Jezus en zijn blijde
boodschap. Bovenal door daadwerkelijke diaconie, om het met een kerkelijk woord te zeggen.
Dit zouden we ‘onze ziel’ willen noemen. Een humanistisch en ecologisch christendom verrijkt je eigen
leven. En dat is al heel wat. Maar ze is ook een weldaad voor je kinderen, je kleinkinderen en je omgeving.
Nieuwe mensen komen, dank zij jou, een religie op het spoor die hen optilt en met elkaar verbindt.
Dit is evenwel geen zaak van individuen alleen. In onze gemediatiseerde wereld speelt de kerk als instituut een
grotere rol dan ons lief is. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij paus en bisschoppen. Goddank is de voorbije
jaren enige kentering zichtbaar. Wanneer paus Franciscus, met een niet mis te verstaan understatement,
verklaart: “Wie een muur bouwt in plaats van een brug, is geen christen”, dan geeft hij een ander beeld van
de kerk dan velen gewoon zijn. Katholiek is toch synoniem van conservatief en onverdraagzaam, zeker?
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Blijkbaar toch niet. Met zo ’n uitspraken maakt de paus het christelijk geloof weer relevant. Precies omdat hij
de controverse niet schuwt.
Aartsbisschop De Kesel van zijn kant pleit voor een ‘vitaal christendom’ dat zijn plaats opeist in de samenleving
‘naast de islam’. Honderd procent akkoord op voorwaarde dat dit ook een bevrijdend en naar buiten gericht
christendom is. We hebben bisschoppen nodig – ook in het bisdom Brugge – die de gelovigen oproepen en
voorgaan in sociaal engagement. Uiteraard gedragen door een evangelisch geloven.
Neen, christen zijn is geen privézaak. Hoe gaarne liberale politici dat ook zouden hebben. Gelovigen trekken
zich niet terug op hun religieus domeintje. Indien nodig durven ze in confrontatie te gaan, niet om hun eigen
belangen te verdedigen, maar die van de mensen die tegen een muur aanlopen. Door de ‘christelijke ziel’ van
ons Avondland, zoals Europa wel eens genoemd wordt, op een nieuwe wijze aan te boren en ervan te leven,
leveren ze een bijdrage tot een gezond samenleven. Wat ook de bedoeling wil zijn van deze nieuwsbrief.
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2. Europa

De Europese Unie: verre van perfect, maar ontzettend waardevol.
Dat het Europese project zich momenteel in zwaar weer bevindt is een understatement. De gevolgen van de
financieel-economische crisis zijn nog lang niet verwerkt, grote groepen mensen op de vlucht zoeken in Europa
bescherming, partijen met ranzige trekken maken haast overal opgang, de Volkswagengate werpt een schaduw
op het veelgeprezen Europese milieubeleid en sommige partijen proberen ook in Vlaanderen electorale munt te
slaan uit de groeiende kritiek op de Europese Unie.

Ik kies uit dat hele scala van discussies drie vragen om van naderbij te bekijken. Fundamenteel is de kwestie
of de Europese Unie een soort (federale) staat is en of dat een goede zaak is/zou zijn. Al even belangrijk is de
tweede vraag. Is de Europese Unie wezenlijk een neoliberaal project? Ten slotte sta ik stil bij hét probleem dat
de actualiteit beheerst: het Europese antwoord (of het ontbreken ervan) op de vluchtelingencrisis.
1. Een Europese superstaat?
Het is de droom van sommigen en de nachtmerrie van anderen: de federale Europese staat. Eurosceptici – of
ze zich nu vermommen al eurorealisten of niet – beschouwen de Europese Unie nu al als een superstaat die
de nationale soevereiniteit ondermijnt. Dat is ronduit flauwekul. Het budget van de Europese begroting neemt
bijvoorbeeld slechts 1 % van het totale BBP in beslag. Vergelijk dat met de discussie over het overheidsbeslag
van meer dan 50 % in België. Cruciale elementen van de staatsstructuur zoals de sociale zekerheid en defensie
blijven voorlopig bijna volledig in handen van de lidstaten en ook in de internationale relaties, bijvoorbeeld bij
de VN, heeft de Europese Unie nog lang niet de status van een volwaardige staat.
De critici van de EU bedienen zich echter zelden van dat soort rationele argumenten. Het gaat hen niet, of
niet enkel, om de centen. Populistische politici verwijten “Brussel” de nationale eigenheid aan te vallen en de
beslissingsmacht van het eigen nationale en soevereine volk te ondermijnen. Zij worden niet gehinderd door
enige kennis van zaken. Zo kiest elk land een aantal leden van het Europees Parlement en zitten de nationale
presidenten en ministers in Brussel mee rond de tafel wanneer Europese beslissingen genomen worden. Europa
is dus geen superstaat en hoeft het ook niet te worden. Het principe van subsidiariteit staat ingeschreven in de
Europese verdragen. Wat op een lager bestuursniveau, dichter bij de burger, kan geregeld worden, moet op een
lager bestuursniveau geregeld worden. Helaas stopt vuile lucht niet aan de grens, rijden we rond met Duitse
en Franse wagens en willen we skiën in Oostenrijk. Milieu, handel en transport hebben zonder twijfel een
internationale dimensie. Als we daar zelf nog iets aan te zeggen willen hebben, moeten we daarover samen op
het Europese niveau beslissen. Doen we dat niet, dan zullen anderen in onze plaats keuzes maken. Gedeelde
soevereiniteit of geen soevereiniteit, dat is de keuze waar we als burgers van de EU voor staan.
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2. Een neoliberaal gedrocht?
Het is een andere, veelgehoorde kritiek op de Europese Unie: de Europese integratie is verworden tot een
neoliberale machtscoup. Het vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen ondermijnt de sociale
bescherming die de nationale verzorgingsstaat biedt. Het afhandelen van crisissen in Griekenland, Italië,
Ierland, Cyprus, Portugal en Spanje heeft sociale bloedbaden veroorzaakt, etc.
De EU is aan haar wortels inderdaad een economisch project. Toen Robert Schumann en Jean Monnet de
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal uitdachten wilden ze via een gemeenschappelijk beheer van de
markt voor Kolen en Staal, grondstoffen cruciaal voor de oorlogsvoering, de vrede op het Europese continent
langdurig uitbouwen. Ze zijn aardig in hun opzet geslaagd. Tussen 1870 en 1945, oftewel in 75 jaar tijd,
vochten de Fransen en de Duitsers drie grote oorlogen uit. In de 70 jaar nadien geen enkele. Vrij handel kunnen
drijven met elkaar is een motor voor de vrede gebleken. Dat mogen we ook in momenten van grote en kleine
crisissen niet vergeten.
Is het economische aspect echter te dominant geworden ten koste van het sociale? Geen redelijk mens kan
de sociale mistoestanden in een land als Griekenland ontkennen. Grensoverschrijdende arbeid brengt op dit
moment nog te veel sociale problemen met zich mee. De lidstaten en de centrale banken in de Unie hebben
grote inspanningen geleverd om de banken te redden, terwijl de ongelijkheid weer is toegenomen.
Er is ook een andere kant aan het verhaal. 34% van de EU-begroting gaat naar steun voor de armste regio’s.
De EU en de lidstaten vormen samen de grootste donor voor ontwikkelingssamenwerking. Het is de Europese
Unie die de achterpoortjes in de fiscale wetgeving aan het sluiten is en ook multinationals verplicht eerlijk
hun belastingen te betalen. Europa heeft een pak wetgevend werk verricht om de gelijkheid van vrouwen en
mannen op de werkvloer te verbeteren. Erg neoliberaal lijken die maatregelen mij niet. Het klopt echter wel dat
de Unie veel sterkere bevoegdheden heeft op het economische domein (internationale handel, monetair beleid)
dan op het vlak van sociale politiek, maar de sociale bevoegdheden zijn er wel. De verdragen zeggen letterlijk
dat de Unie het sociale beleid van de lidstaten “ondersteunt” en “aanvult”. Grondrechten van werknemers
zijn ook Europees beschermd, maar de belangrijkste sociale maatregelen blijven nationaal: gezondheidszorg,
pensioenen, werkloosheidsbeleid.
Hoewel Europa over het sociale beleid dus relatief weinig zeggenschap heeft, beïnvloedt haar economische
politiek wel degelijk de sociale situatie in de lidstaten. Mensen als Frank Vandenbroucke pleiten daarom voor
een Europese Sociale Unie. Ook Herman Van Rompuy is ervan overtuigd dat we op het niveau van de Unie
een sterker sociaal beleid kunnen voeren. Jean-Claude Juncker en Marianne Thyssen nemen die opdracht
ter harte. Er wordt bijvoorbeeld veel Europees geld vrij gemaakt voor projecten voor werkloze jongeren.
Daarnaast publiceert de Europese Commissie halfjaarlijks aanbevelingen aan de lidstaten. Vroeger was dat de
zaak van de voorzitter en de commissaris voor economische en monetaire zaken. Nu staat naast die laatste ook
de commissaris voor sociale zaken. Dat is geen symboolpolitiek. De Commissie wil sociale indicatoren beter
integreren in de manier waarop ze de lidstaten aanbevelingen geeft. Dat is hoopvol.
Het draait in de EU dus niet alleen om de economie. Europa is geen neoliberaal gedrocht, niet in de
basisstructuur van het Verdrag van Lissabon, niet in haar wetten en niet in haar concrete beleid. Onze Unie
heeft veeleer de trekken van een sociale markteconomie. Dat is een structuur met twee te verzoenen polen.
De Britse conservatieven vinden dat het sociale al te sterk is uitgebouwd, de partij van Alexis Tsipras vindt
de markteconomie te dominant. Dat debat is open. Wie
echter de EU wil opbreken omdat haar politiek linkser
of rechtser is dan de eigen politieke voorkeur neemt
grote risico’s. Relaties in Europa zullen verzuren en de
economie zal krimpen. Dat zal een meer rechtvaardige
maatschappij allerminst ten goede komen.
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3 De vluchtelingen
De discussie over hoe we om moeten gaan met de vluchtelingen die in Europa om bescherming komen vragen,
woedt nog in alle hevigheid. Op het moment dat ik dit artikel uittik bevinden we ons midden tussen twee
topvergaderingen met Turkije. Wat ik hier schrijf, kan op het moment van
de lectuur al lang voorbijgestreefd
zijn. Toch waag ik een poging.
Wat nu al klaar en duidelijk is, is dat de chaos in de vluchtelingopvang veeleer een tekort aan Europa dan een teveel
aan Europa blootlegt. Lidstaten sluiten eenzijdig hun grenzen, bouwen hekken, voeren ontradingscampagnes en
stellen nationale quota voor de opvang van vluchtelingen in. Buurlanden reageren vaak verrast. De migratiestroom
droogt niet op, maar verplaatst zich. Recente onderzoeken spreken zelfs van smokkelroutes langs de FinsRussische grens. Al die nationale maatregelen hebben nauwelijks iets opgelost. Tegelijk blijven de Europese
maatregelen al te vaak en al te lang dode letter. Juncker wou 160 000 vluchtelingen eerlijk verspreiden over de
EU, de lidstaten hebber er nog geen 600 hervestigd. De diensten van de EU hebben aan de lidstaten meer dan 1000
extra personeelsleden gevraagd voor grensbewaking en registratie van asielzoekers aan de buitengrenzen van de
Unie. Begin februari hadden slechts 11 lidstaten precies 129 mensen gestuurd om de grensbewaking te versterken
en de asielprocedures al in de grenslanden op te starten. Nochtans heeft zowat elke regeringsleider in Brussel al
voor de camera’s verklaard dat betere grensbewaking voor hem of haar een topprioriteit is! Anderen mogen het
blijkbaar oplossen.
Het tweede probleem is het gebrek aan respect voor de rechtstaat. Onder druk van een sterk anti-immigrantendiscours
dat weerklinkt van Slovakije tot in Groot-Brittannië, worden de internationaal bindende regels tot het uiterste – en
soms verder – uitgerekt. Er lopen bij de Europese Commissie tientallen procedures tegen lidstaten waarvan Europa
gegronde vermoedens heeft dat ze de Europese rechtsregels betreffende asiel- en migratie niet volgen. Net zoals
in de financiële crisis worden er ad hoc maatregelen genomen, buiten de voorgeschreven kaders om. Dat komt de
menselijke opvang van asielzoekers zelden ten goede.
Ten slotte ontbreekt al te vaak het democratisch draagvlak voor de opvang van asielzoekers. Op één regeringsleider
na, is er nauwelijks een politiek leider te vinden die durft politiek kapitaal in te zetten om te zorgen voor een
menselijke opvang van vluchtelingen. We zouden de schuld in de schoenen van de politiek kunnen schuiven.
Meer moed zou mogen. Politici moeten de rechtstaat hoog houden en proberen het draagvlak voor de opvang
van asielzoekers te vergroten. Velen doen het omgekeerde. Maar ook de kiezers treffen schuld. Racisme, angst
om de eigen welvaart te verliezen, blinde islamofobie…Het speelt allemaal een rol in het stemhokje. Politici die
willen herkozen worden, houden daar rekening mee. Hoe menselijker een bevolking
zich opstelt, hoe gemakkelijker een politicus een humaan asielbeleid kan voeren. Ook
hier zie ik geen wezenlijk verschil tussen het Europese niveau en de nationale politiek.
Op beide niveaus zijn er mensen die hun verantwoordelijkheid willen nemen, op beide
zijn er die het probleem liever doorschuiven.
Een Unie met toekomst!
Ondanks de vele problemen die de Europese Unie kent, geloof ik dat ze ook toekomst heeft. Er zijn nog steeds
landen die dolgraag lid van de club willen worden. De voordelen van de interne markt zijn voor de welvaart zo
groot, dat ze straks misschien zelfs de eurokritische Britten kunnen overtuigen. De Schengenzone is volgens
recente studies nog steeds goed voor vele extra miljarden aan welvaart. Europa blijft een voorstrekkersrol spelen op
het vlak van milieu, als is dat met vallen en opstaan. De Europese Commissie helpt oneerlijke belastingregelingen
de wereld uit. De sokkel van sociale rechten wordt versterkt en het misbruik bij de detachering van werknemers
in het buitenland aangepakt. In het hoofdkwartier van de Europese Commissie zit een man met een fundamentele
Europese overtuiging. En in Luxemburg roept een groep uitmuntende rechters zonder aarzeling al te voortvarende
politici terug bij de les. De Europese Unie is een rechtsgemeenschap en moet dat ook blijven. Zolang er mensen
zijn die voor dit alles vechten, is er toekomst.
(Vincent Orroi)
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3. Evangelie voor kerkelijk daklozen (deel 2)
Deel 1 eindigde aldus: Ken jij voorbeelden van plaatsen waar mensen die zelden of nooit een voet in de kerk
zetten, hun geloof kunnen voeden en beleven?
Ik wil twee reacties onder de aandacht brengen. Boeiende, als je het mij vraagt. En, vanuit mijn praktijk op
de parochie, schreef ik nog een derde. Die gaat eerder over wie men, in het kerkelijk jargon, ‘randkerkelijken’
noemt.

1. Reactie van Maarten Devos
Voor ik iets meegeef over de vraag die Rob stelde in zijn artikel over de omgang met kerkelijk daklozen wil
ik eerst twee opmerkingen maken in de rand die toch essentieel zijn om als achtergrond mee te nemen in de
discussie.
De godsvraag
Eén van de grootste obstakels in de toekomst van het pastoraal werk ligt bij de godsvraag. Het punt waarover
we zeer weinig discussiëren is nochtans vrij relevant. Mensen worstelen niet alleen met het instituut kerk (wat
je makkelijk kan afwijzen), maar worstelen eveneens met het nog steeds gangbare beeld van een almachtige,
algoede en bovennatuurlijke God-in-den-hoge. Alhoewel veel theologen en filosofen moeite doen om deze
God naar de vuilbak te verwijzen en een genuanceerder - zelfs meer Bijbelse godsnaam - proberen te ontwaren,
blijft de heersende taal over God in de Kerk vaak in het bovennatuurlijke en oppermachtige hangen. De
godsvraag moet dus terug ernstig genomen worden en kan binnen de kleine rest een startpunt zijn om een taal
te zoeken waarin lokaal gevierd wordt dat er een Naam is die ons bevrijdt, richting en zin geeft. Pastoraal voor
de kerkelijk daklozen vertrekt dus evenzeer bij binnenkerkelijke gesprekken over wat de kern van ons geloof
uitmaakt.
De oprechte (christelijke) zoekers en geëngageerden zijn ook dakloos
Een tweede opmerking die ik wil meegeven is de vaststelling in mijn eigen kring dat heel wat mensen wel
degelijk bereid zijn om binnen het christendom hun eigen verhaal te schrijven en in die traditie zin te gaan
zoeken. Vele van mijn collega’s godsdienstleerkrachten, pastoraal werkers (vb. in de zorg) en geëngageerde
ouders (vb. in gezinsgroepen) zijn op zoek naar een kwaliteitsvolle beleving van hun zoekende geloof, waarin
hun eigen zoeken ernstig wordt genomen. Vele van die mensen zijn nu feitelijk kerkelijk dakloos. Waarom
stellen parochies zich geen vragen als ze zien dat er bijna geen enkele katholieke godsdienstleerkracht op
zondag de eucharistie bijwoont? Dit is toch een uitdagend gegeven? Misschien komt het omdat de geloofstaal
in de parochies, de pastorale cultuur en de kerkelijke initiatieven niet meer aansluiten bij de geloofstaal en de
geloofscultuur van die geëngageerde zoekers?
Evangelie voor de kerkelijk daklozen
Wat de kerkelijk daklozen betreft stel ik een tweeledige aanpak voor die kan samengevat worden in de
begrippen ‘gastvrijheid’ en ‘mystagogie’.
Gastvrijheid is dominant aanwezig in het leven van heel wat reguliere ordes en congregaties. Het verwijst
naar een open-deuren-politiek die van kloosterlingen verwacht wordt. En het gaat rechtstreeks terug
op de Jezustraditie die zegt dat de Messias aan tafel zit met de kleinen, de gekwetsten, de mensen die
een luisterend oor nodig hebben. Er wordt niet verwacht dat er eerst een geloofsbelijdenis komt alvorens
de deur opengaat. Er wordt wel verwacht dat de gast in wederkerigheid tot de gulheid van de gastheer/
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gastvrouw respect toont voor wat die belangrijk acht in het leven. Gastvrijheid is wederzijds respect.
Mijn eerste oproep is dan ook om niet bang te zijn van laagdrempelige en open initiatieven. Met Jona Kortrijk
willen we zo meestappen in het nadenken over een laagdrempelig ontmoetingshuis waar iedereen welgekomen
is en waar toegankelijke activiteiten in de muzisch-religieuze sfeer zorgen voor een warm huis. Al wie zoekend
is kan de deur binnenstappen. Er moeten geen geloofsbrieven onderzocht worden. Dat soort gastvrijheid is
zeker in de centrumsteden een eerste stap om aan stadspastoraal te doen als christelijke gemeenschap.
Een tweede insteek is voor mij de mystagogie. Het is een begrip uit de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis
dat zoiets als ‘inwijding’ betekent. Het werd oorspronkelijk gebruikt om aan te geven dat de doop niet de
laatste stap was bij het toetreden tot de christelijke gemeenschap. Na de doopvoorbereiding, de doop zelf in
de Paasnacht komt er nog een periode van inwijding waar je de kans krijgt om dieper te beleven waarover
het gaat in de christelijke gemeenschap en de liturgie. Vrij vertaald naar vandaag zouden we het begrip
opnieuw kunnen gebruiken om werk te maken van een getrapte pastoraal. We zouden daar vier lagen
of plaatsen in kunnen onderscheiden. De pastoraal start dan bij de gastvrijheid van de open Kerk. Daar
wordt niet geëvangeliseerd, maar is er wel plaats voor de (diaconale) getuigenis van de gastvrijheid zelf.
Een tweede niveau zou je oneerbiedig de servicekerk kunnen noemen. In het aanbieden van rituelen (eventueel
ten dele op maat) blijft de kerk bijna onvoorwaardelijk gastvrij. Het contact met de mensen die een beroep doen op
deze sacramenten kan vruchtbaar zijn voor de gemeenschap maar hoeft niet verwacht te worden. Bekeken vanuit
de gastvrijheid wordt er enkel respect gevraagd voor de eeuwenoude tradities die met deze overgangsrituelen
gepaard gaan. (wat niet wil zeggen dat die tradities niet in frisse woorden kunnen hertaald worden).
Op het derde niveau engageren mensen zich om deel te nemen aan activiteiten in de ruime christelijke
gemeenschap om hun eigen zoeken te verrijken: leerhuizen, vormingsavonden, gebedsdiensten, stiltewakes,…
Op het vierde niveau kiezen mensen bewust om de plaatselijke gemeenschap mee gestalte te geven. Ze nemen
daartoe een engagement op. Het kan gaan om het bijwonen van de eucharistie of het helpen bij activiteiten van
de gemeenschap. Op dit niveau kunnen we spreken van een inwijding die leidt naar een bepaalde toewijding
voor de Messiaanse boodschap en de Messiaanse gemeente.
Vergelijk deze aanpak met de indeling en opbouw van de Tweede
Tempel van Jeruzalem. Voor de tempel is er een groot (markt)plein
waar iedereen welkom is. Hoe dichter men komt bij het Heilige der
Heiligen (waar de ark van het Verbond wordt bewaard), hoe meer
ingewijd men diende te zijn. Je moet een weg afleggen om van de
voorkant van de tempel tot het hart ervan te komen. Voor sommige
begon die weg al vanuit hun eigen woonplaats richting Jeruzalem.
Hierbij wil ik meteen ook een kanttekening maken. In de tempel is
deze inwijding helemaal niet democratisch. Geslacht en afkomst zijn
bepalend: vrouwen mogen niet verder naar het mannenplein en enkel de
Hogepriester krijgt toegang tot de ark. Dit soort hiërarchie lijkt me op
vandaag niet meer relevant. Mystagogie gaat niet over ambten, maar gaat
over de bekering van het hart en het verstand. Dat proces gebeurt steeds
dieper in mensen. Het is de uitdaging om in tijden waar geloof absoluut
niet meer relevant is een groeipad te hebben voor zoekende mensen. Ben
je halverwege op het pad, dan is het ook oké. Het is geen wedstrijd. Het
is een oefenen in samenleven. De Kerk is een woestijngebeuren, een
oefenplaats. Daar is absoluut ruimte om te experimenteren, om fouten te
maken en om elkaar niet te beoordelen op orthodoxie. De twijfel en het
zoeken verdienen hun plaats. Daar moeten we dus durven ruimte voor
maken.
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Gaan we met deze aanpak meer mensen in de Kerk krijgen? Waarschijnlijk niet. Dat is trouwens een verkeerde
vraag. De vraag naar wat pastoraal is gaat niet over hoeveelheid. Hoeveelheid is enkel van tel als het gaat over
bijvoorbeeld infrastructuur van de gemeenschap, maar niet als het gaat over pastoraal. Pastoraal gaat over
inkeer, bekering, gastvrijheid, onderweg zijn. Het gaat over het hoeden van wat we als christenen in dit aardse
leven belangrijk achten voor de toekomst. Kwaliteit komt boven kwantiteit.
En om op de vraag van Rob te antwoorden: kunnen we initiatieven nemen buiten de klassieke zondagsviering
om deze meerderheid in contact te brengen met woord en teken, Bijbel en liturgie? Ik denk dat we eerst kunnen
beginnen met open deuren, gezellige ontmoetingsplaatsen, waar zoekers thuis kunnen komen. Waar inspirerende
muziek en voordrachten zijn, waar een mooie bibliotheekkast is, waar mensen kunnen praten met elkaar. En
waar misschien geen alcohol moet zijn om wat spirit te brengen? Mijn ambitie ligt er dus niet in om die mensen
onmiddellijk met Bijbel en liturgie in contact te brengen. Ik wil hen terug laten voelen wat het is om zich ergens
erkend te weten als mens, als medebroeder, als verloren schaap dat de moeite is om op te pikken. Daar begint
toch wat we in het Hebreeuws dabar noemen: woord en daad verweven.

2. Reactie van Roger Vandenberghe
Beste,
Na je artikel : ‘Evangelie voor kerkelijk daklozen’ in de laatste Nieuwsbrief te hebben gelezen en herlezen
speelden twee ervaringen door mijn hoofd. Ik wil ze met je delen.
De eerste ervaring
De nieuwe pastoor gaf me de kans om onze Bijbelgroep en onze manier van werken aan de gemeente voor te
stellen. Ja, we gaan nog steeds door met ons Bijbels leerhuis in samenwerking met vzw Motief en begeleid door
Egbert Rooze. Het was een verademing na zo lange tijd doodgezwegen te zijn dit te mogen doen. Ik mocht de
homilie houden tijdens de weekendviering in de drie parochies. Wat ik volgaarne en te oordelen naar de reacties
bevredigend deed. Ik stelde mijn verwachtingen echter niet te hoog. De interesse hiervoor leek me niet zo
denderend te zijn. Twee, drie mensen bijwinnen zou echter wel fijn zijn dacht ik. Met een ruimere groep zouden
we toch nog degelijk kunnen doorwerken wanneer enkelen al eens noodgedwongen forfait moesten geven. Het
bedelen met folders ondersteunde het opzet! Respons: er kwam …. NIEMAND bij. Ontgoochelend? Eigenlijk
niet want van elders vervoegden toch twee enthousiaste nieuwelingen onze groep. Maar dat NIEMAND stemt
toch tot nadenken.
De kerkgangers tot wie ik mij richtte hadden bij de start van de viering het Bijbelboek, hoog boven het hoofd
geheven, processiegewijs binnengedragen. Ze hadden het geëtaleerd op een kunstige lezenaar en het meermaals
bewierookt. Eerbiedig rechtstaand hadden ze de voorlezingen beluisterd en besloten met “Woord van God”.
Met een alleluja hadden ze het Boek dan nog toegezongen en daarna gesloten. Ze vereren het boek maar
lezen het niet! Het meest verkochte boek maar naar verhouding ook minst gelezen. De inspiratiebron van
onze geloofsbezinning plechtig gesloten. Hier klopt iets niet! Aan de wekelijkse preek van de week, met een
half oor beluisterd, schijnen deze kerkgangers genoeg te hebben. Ze gaan ter kerke en alles is in orde. Vraag
hen niets meer. En ja, alle redenen in je artikel vermeld kloppen hier. Voor dat beetje meer dan kerkgang
hebben ze inderdaad geen tijd. Ze vinden het ook niet zo belangrijk. Ze zijn inderdaad gemakzuchtig. En een
leerhuis bezoeken is inderdaad tegen de stroom opvaren. Is dit nu de kleine rest die wel vertrouwd blijft met het
evangelie zoals je schrijft? Moeten ook zij niet evenzeer als die kerkelijk daklozen in contact gebracht worden
met de Schrift. Hoe pak je dat aan? Zou een derde artikel niet nuttig zijn?
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De tweede ervaring
Dan kwam ik weer terug in ons bijbelgroepje en zag de mensen rond de tafel. Het merendeel hier is kerkelijk
dakloos zoals je dat noemt, maar niet uit onverschilligheid of gemakzucht. Want zij offeren er hun vrije
namiddag aan op en ze komen echt niet van bij de deur. Ze komen uit Torhout, Oudenburg, Oostkamp, SintMichiels, Tielt, Pittem… Ze trotseren de sociale druk die hen de stempel van zonderlingen geeft. Het zijn ook
geëngageerde mensen die zich sociaal inzetten in zeer gevarieerde groepen. En ze komen hier om deze inzet
Bijbels te onderbouwen. Bijbelse bezinning en maatschappijanalyse gaan hier hand in hand.
Kerkelijk daklozen…? Ik zou ze eerder vergeten gelovigen noemen. Waarom gingen ze heen? Omdat hun
kerk hen nog nauwelijks een dak bood? Ze gingen, maar niemand vroeg hen ooit waarom! Hun antwoord zou
misschien veel hebben onthuld. Waarom voelden zij zich er niet meer thuis?
Werden ze met hun initiatieven en inbreng afgewezen misschien? Was hun inbreng te kritisch en niet meer
welkom? Vertrokken ze omdat de vieringen misschien bloedloos en levensvreemd geworden waren? Zochten
ze misschien meer diepgang? Zweert men niet te veel bij ‘mislezers’? Is de geest en de hoop van Vaticanum
II misschien ongemerkt verdampt? Deze rist kerkverlaters hoeft in ieder geval niet terug in contact gebracht
worden met de Schrift.
Kerkelijk daklozen? Te merken aan de grijzende koppen van de toehoorders bij mijn preekje moeten dit dan
vooral jongeren zijn. Verlieten die de kerk wel of raakten ze er nooit thuis? Waarom niet ?
Verdeling in types is zo makkelijk en handig! De realiteit is zoals altijd veel complexer. Ik vroeg me tijdens
het lezen ook af: “Bij welk type hoor ik nu zelf?” Eigenlijk ben ik dan eerder het type van een trekvogel
geworden. Ik weet me een speurder zoekend naar de plaatsen waar mijn religieuze honger gevoed kan worden.
Daar waar ik aangesproken word in wat ik beleef en ervaar trek ik heen. Sommige herders missen aanvoelen
en betrokkenheid. Hun verkondiging is zo zelfverzekerd en zwaarwegend. Ze schijnen ons het model van de
ware diepgelovige voor te houden. Zo’n diepgaand geloof dat je er hulpeloos van wordt. Help ik verdrink! Ze
celebreren hun liturgie op dergelijke exalterende wijze dat je ze als wereldvreemd, niet meer mensnabij, moet
ervaren. Ze scheppen voor mij, geseculariseerde gelovige, alleen maar een gapende leegte.
Afsluitend nog melden dat Rik Devillé aan deze problematiek reeds een heel boek wijdde: ‘Het misverstand’.
Het werd uitgegeven bij Halewijck. Twee hoofdstukken kan ik alvast aanbevelen:
Een oud boek ontdekt (blz. 241 e.v.)
Wie houdt de gelovigen tegen? (blz. 35 e.v.)
Groetjes
Roger.

3. Evangelie voor de grote groep ‘randkerkelijken’?
Een doodgewone Vlaamse parochie (met name Zarren) in het begin van de eenentwintigste eeuw. De overgrote
meerderheid van de bewoners beschouwt zichzelf als christen, maar gaat zelden of nooit
naar de kerk. Hun grootouders deden dat wel. En sommige van hun ouders ook. Maar
zijzelf? Het klinkt als een neutrale vaststelling wanneer ze zeggen: ‘Wij gaan niet naar
de kerk’. We kunnen hen moeilijk ‘kerkelijk daklozen’ noemen, want ze voelen zich
helemaal niet dakloos. Sommigen zeggen “Wij hebben ons eigen geloof”. Anderen: “Je
hebt daar de kerk niet voor nodig”. Alhoewel: ze houden aan de communiefeesten voor
hun kinderen. En op vakantie bezoeken ze graag een kerk. Sommigen van hen huwen
voor de kerk, anderen niet. Dat heeft dikwijls meer met de onkosten van het feest te
maken dan met hun geloof. Als ze hun kinderen laten dopen, dan is dat ofwel omdat ze
later aan die communiefeesten kunnen meedoen, ofwel omdat ze hen ‘waarden’ willen
meegeven…
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(lees verder op blz. 15)

Partenia
Hij is in goede gezondheid, nog altijd present waar acties gevoerd worden voor mensen die met uitsluiting te
maken hebben – maar schrijft niet veel meer. Dat liet mgr. Gaillot ons weten per mail, begin dit jaar. Maar toen
we hem vertelden van mensen van hier die zich inzetten voor de vluchtelingen in Calais en Duinkerken, schreef
hij voor hen onderstaande tekst. Een stevig schouderklopje!

Lentebloesems
Het is verwonderlijk en prachtig tegelijkertijd te zien dat er burgers zijn die hun huis en hun dagelijkse
bezigheden achter zich laten om naar migranten toe te gaan, die zich in het oog van de storm bevinden.
Ze luisteren alleen maar naar hun hart en hun geweten, en zijn naar mensen toegegaan die ze als broeders
hebben herkend. Broeders die evenveel nood hebben aan respect als aan hulp. Broeders, van wie men nooit
de waardigheid kan afnemen en die vechten om niet langer afhankelijk te zijn van de goodwill van anderen.
De filosoof Brecht zei:
“Wie vecht, kan verliezen.
Wie niet vecht, heeft al verloren.”
Dank je wel voor jullie aanwezigheid daar. Dank je wel voor de broederlijkheid en de solidariteit die jullie
zaaien. Sta elkaar bij om zaken mogelijk te maken. Draag met eindeloze tederheid zorg voor het leven van de
migranten.
Hier het woord van een dichter dat hoop geeft. Het is voor jullie bestemd:
“Ze hebben ons begraven
maar wisten niet dat we zaadkorrels waren.”
Jacques Gaillot, bisschop van Partenia
Parijs, 11 februari 2016

Oversteken naar de andere oever
Opnieuw uit ‘Ils m’ont donné tant de bonheur’ (blz. 36-49), verschenen in 1986 – precies dertig jaar geleden.
Jacques Gaillot was toen vier jaar bisschop van Evreux, en had al enkele keren een eigen geluid laten horen.
Gwendolyn Yartzik, die hem interviewt, alludeert erop in haar vragen – die we opnieuw niet overnemen. De
vrijheid van denken en spreken – zonder te veroordelen wie anders denkt – waarvoor Jacques Gaillot hier
pleit, en de daaraan verbonden waarachtigheid, houdt ook paus Franciscus nu voor aan zijn ‘broeders’ in
het bisschopsambt. En daarmee aan ieder van ons zeker? Hier een tekst om voor te leggen aan de komende
bisschop van Brugge!
Ja, ik mik op de lange termijn. Je houdt het stappen niet lang vol als je naar je voeten blijft kijken. (…) Met de
aanzienlijk grondige veranderingen die we meemaken, lijkt het me één van de taken van een bisschop een
‘veerman’ te zijn. Hij moet zijn volk helpen bij een nieuwe uittocht. Want de zending is altijd een uittocht: een
oude wereld is voorbij, een nieuwe dient zich aan. De bisschop helpt hen bij het oversteken naar de andere
oever. Ik moet geen bressen dichten, maar de toekomst voorbereiden.
Maar kun je een ‘veerman’ zijn zonder weerstand en blokkades uit te lokken? Zonder schokken gaat het niet,
dat is zo, maar bij breuken berust ik niet. Het is een feit dat er een evenwicht gebroken wordt als men een
andere manier van Kerk-zijn op het spoor komt. Ik accepteer niet zonder pijn dat een zekere vorm van eenheid
verloren gaat. Maar men kan het zwijgen niet opleggen aan wat naar boven komt in het christelijk geweten.
Er zijn er wel die ook in de Kerk een type van ‘eenheid’ zouden willen invoeren dat men elders ziet functioneren.
Dan gaat men een bisschop bijvoorbeeld bekijken als een leidinggevende in een onderneming. Weer anderen
zeggen me: “Een bisschop die niet veel zegt is een factor die de eenheid bevordert.” En nog anderen aarzelen
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dan weer niet om te zeggen: “Het interessante van jouw tussenkomsten is dat ze een debat op gang brengen.”
Ik hoop dat ik alleen een oppervlakkige eenheid breek, en dat men langs die weg een diepere eenheid bereikt.
Vergeet niet dat de Kerk maar ‘één’ kan zijn als ze ook ‘heilig, katholiek en apostolisch’ is.
Ondertussen laat ik het niet van hier en daar mijn mond open te doen, want “de tijd is kort”, zoals Paulus ons
verwittigt. En tegelijk leer ik geduld te hebben. Wat gezaaid is komt niet onmiddellijk uit de grond. Een religieuze
die op het bisdom werkt zei me onlangs: “De religieuzen in het bisdom begrijpen u, omdat ze bidden.”
Als het woord dat ik spreek werkelijk ‘vrij’ is, dan kan het niet anders dan argwaan wekken. Het moet onvermijdelijk
als gevaarlijk beschouwd worden. Het schept onzekerheid, maar tegelijk opent het een bres naar de toekomst.
In het Evangelie zien we goed dat Jezus niets te verliezen heeft. Hij heeft zich voorgoed overgeleverd. Zijn woord
kan niemand onverschillig laten. Voor velen is hij een gevaarlijk mens.
******
Jezus stoort, omdat hij de maskers doet vallen. Hij neemt de versperringen weg.
Hij plaatst ieder mens voor een keuze. Hij wijst een weg. Hij maakt voor iedereen
duidelijk dat die anders kan zijn. Hij is gevaarlijk omdat hij bij mensen het
verlangen naar vrijheid wakker maakt. Hij is gekomen om de mens helemaal vrij
te maken. In elke situatie gedraagt hij zich en spreekt hij als een vrij mens. Ik hou
van “de legende van de Grootinquisiteur” bij Dostojevski, een parabel voor deze
tijd, waarin Jezus gevaarlijk wordt omdat hij het verlangen naar vrijheid wekt. Hij
zegt niet wat we moeten doen, wat goed is voor ons. Geen enkele vraag wordt van
tafel geveegd, geen enkele toekomst wordt afgesloten. Zowel wonderbaarlijk als gevaarlijk.
Wanneer hij in ons het verlangen naar vrijheid wekt, dan biedt Jezus ons geen lege beker aan. Als ik zelf iets zeg,
dan doe ik dat om het geweten van mensen te bevragen, om een vraag te stellen, om de aandacht te vragen voor
een welbepaalde zaak. Als ik bijvoorbeeld door de gebeurtenissen uitgedaagd werd om naar de rechtbank te
gaan of om iets te zeggen in verband met de vrede, het onderwijs, racisme … In al die gevallen heb ik gepoogd de
vrijheid van mensen te vergroten door me tot hun geweten te richten. Ik riskeerde een woord dat het Evangelie
wou laten weerklinken. Een boodschap in alle richtingen. Waar het dan op aankomt, dat is niet de persoon
van de bisschop, maar de vraag die hij stelt. Wat doet men met die vraag? Elk moet erop antwoorden vanuit
zijn situatie. Geen oordeel, geen veroordeling: als ik een situatie aanklaag, dan is het niet als een ambtenaar
die censuur wil uitoefenen, maar om een weg te wijzen. Ik wil een bijdrage leveren aan het debat, een breder
perspectief openen, dat de zaken wellicht niet eenvoudiger maakt. Ik zou graag hebben dat de Kerk in al die
zaken niet bang zou zijn om zich duidelijker uit te spreken. Geen enkele vraag is taboe in de Kerk.
******
Tegenover de nieuwe vragen die op ons afkomen hebben we al te vaak een voorraad antwoorden die we uit
het verleden geërfd hebben. Zij zijn niet aangepast, het zijn wagens die men in een museum tentoonstelt. Onze
sleutelbossen openen geen deuren meer. Terwijl we zonder restricties aandacht zouden moeten hebben voor
de nieuwe vragen. De jongeren die ik hier en daar ontmoet helpen me om me onbevreesd open te stellen voor
die dingen die de mensen van vandaag bezighouden. (…)
******
Vaak genoeg druk ik de wens uit dat de bisschop niet de enige zou zijn die zijn mond opendoet. Het zou eigenlijk
echt ongezond zijn als de bisschop de enige zou zijn die het riskeert iets te zeggen bij wat gebeurt. Ik ontmoet
groepen christenen die iets te zeggen hebben. Die groepen hebben geen toegang tot de media, of heel moeilijk.
Als bisschop raak ik daar wél binnen. Daarom probeer ik dan de woordvoerder te zijn voor wie geen stem heeft.
Ik kom tussen, rekening houdend met wat ik in die groepen gehoord heb. Ze herkennen zich in wat ik zeg.
Toch zou ik de christenen ertoe willen brengen om over zichzelf en vanuit zichzelf te spreken, ook als dit aanleiding
moet geven tot conflicten. Het is vanzelfsprekend gevaarlijk aan de christenen (opnieuw) het woord te geven,
zoals het ook gevaarlijk is bij mensen het verlangen naar vrijheid te wekken. Confrontaties zijn noodzakelijk.
Maar dat is juist de Kerk van Pinksteren.(…)
******
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Ik probeer altijd de wereld van deze tijd op een positieve manier te bekijken, en ik heb reserves bij het gebruik
van de term ‘ontkerstening’.
Een feit. Op zekere dag neem ik Olivier mee voor een lift van enkele kilometers. Ik kende hem niet. Hij is elf jaar
oud. Een open gezicht, een scherp oog. Hij woont in een goedkope huurflat, een hele verkaveling in de buurt
van een dorp. Ik breng hem tot bij hem thuis. Wanneer we de kerk voorbijrijden, goed zichtbaar op het plein,
zeg ik hem: “Ben je al in deze kerk geweest?” – “Neen” – “Heb je aan de catechese deelgenomen?” – “Nee,
mijn ouders hebben me er niet naartoe gestuurd, ze geloven niet.” Een simpel teken tussen zoveel andere. In
die context, ja, is het mogelijk om van ‘niet-kerstening’ te spreken, wanneer we kijken naar die eerste vorm
van afwezigheid van interesse. Veel gezinnen bevinden zich in deze situatie …
Maar we moeten toch ook vaststellen dat de moderne samenleving het religieuze niet uitbant. Het religieuze
blijft aanwezig, dat is een feit. Een jong koppel liet me weten hoe ze op dat domein op zoek zijn; maar ze
richten zich niet tot het instituut Kerk om daar hun licht op te steken. Ze gaan vanuit zichzelf op zoek, met hun
eigen referenties. De spirituele vraag wordt wel degelijk gesteld buiten de grenzen van de Kerken.
******
Het is een feit dat veel christenen zich nog als christenen beschouwen, maar zonder te ‘praktiseren’. Anderen
herkennen zich niet in bepaalde uitspraken van de Kerk: ik denk in het bijzonder aan de encycliek Humanae
Vitae1. Nogal wat vrouwen hebben afstand genomen met betrekking tot de Kerk, omdat ze vinden dat ze
daar onvoldoende tot hun recht komen. Beiden hebben in stilte het instituut verlaten, zonder daarom hun
geloof in Christus en het evangelie te laten vallen. Echtgescheidenen die opnieuw gehuwd zijn, gehuwde
priesters voelen zich pijnlijk buiten de kerk gezet. Als ik bij hen aan tafel ga zie ik hoe blij ze zijn me te mogen
verwelkomen; dat is een belangrijke gebeurtenis voor hen! Het is alsof ze het gevoel hebben dat de Kerk hen
door mijn persoon nabij komt en eindelijk erkent … (…)
******
Dit is een van de zaken die ik ontdekt heb: dat christenen die marginaal zijn met betrekking tot het instituut
Kerk toch met belangstelling luisteren naar wat ik zeg. Ze putten er moed en vertrouwen uit. “Mijn vertrouwen
in de Kerk ging uitdoven tot uw stem mijn aandacht trok.” “Als ik in de Kerk blijf, dan is dat dank zij mensen
zoals u.” Als de bisschoppen allemaal hetzelfde zouden zeggen, zouden ze zich verworpen voelen. Door iets
anders te zeggen heb ik een andere tendens onder de aandacht gebracht, een andere stroming, waarin die
christenen zich hebben kunnen herkennen. Dat biedt hen de mogelijkheid een plaats te hebben in de Kerk.
******
Hoe kun je trouw zijn aan het evangelie binnen het instituut? Ik denk dat we de Kerk een dienst bewijzen als
we die uitdaging aangaan. Want het is niet eenvoudig om het evangelie te beleven als men marginaal is: we
worden uitgenodigd om het te beleven in het hart van het instituut Kerk. Ik denk in dat verband aan wat Jean
Sulivan ergens vertelt. Hij is op een bepaalde zondag in de mis. Hij zit achteraan in de kerk. Hij luistert naar
het sermoen van de priester. Wat hem interesseert, is niet wat die priester zegt. Wat hem interesseert, is te
weten of ‘hij’ het is die spreekt.
Vanuit verschillende hoeken schrijft men me: “Het doet er maar weinig toe waarover het gaat in uw
tussenkomsten. Wat ons interesseert en ons plezier doet, dat is te zien dat u spreekt als een vrij mens. U
bent waarachtig als u spreekt.” Ik had daaraan niet gedacht. Een beetje ontgoocheld zei ik bij mezelf: “Het is
waarlijk de moeite waard om iets te zeggen over de grond van de zaak bij kwesties die zo belangrijk zijn!”
Het is in de gewone dingen dat de vrijheid zich manifesteert. Het is in de eenvoudige dingen van elke dag dat
ze beleefd wordt. Een voorbeeld. Ik ging in een parochie de mis doen de zaterdagavond en de zondag en ik
kom er dus goed op voorhand om de gelovigen te kunnen begroeten. Met mijn liturgische gewaad aan sta
ik aan de ingang van de kerk. Een korte woordenwisseling, een handdruk. Sommigen gaan vlug voorbij en
vragen zich waarschijnlijk af wie die priester is die hier langskomt. In de loop van de mis ontdekken ze dat ik
hun bisschop ben. En dan komen ze op het einde, na de mis, zich verontschuldigen dat ze bij het binnenkomen
aan mij voorbijgegaan zijn zonder aandacht aan mij te schenken. Glimlachend zeg ik hen: “Het is wel de eerste
1

Voor wie het niet mocht weten: de laatste encycliek van Paulus VI, verschenen in 1968, waarin o.a. de geboortebeperking
ter sprake komt!
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ontmoeting die de ware is…” Zoals ieder mens heb ik het nodig dat men mij een beetje aandacht schenkt.
Het gebeurt trouwens dat ik gegijzeld word door een al te ‘aandachtige’ blik die sommigen op mij richten.
Als ik de rol zou opnemen die sommige christenen me graag zouden zien spelen, waar zou dan mijn vrijheid
blijven? Als ik bijvoorbeeld zou luisteren naar hen die me zeggen: “We willen een bisschop die zwijgt over alle
problemen die de maatschappij en de Kerk verdelen. Een bisschop mag nooit laten blijken als hij met iets niet
akkoord gaat, omdat hij altijd verdeeldheid kan scheppen als hij een standpunt inneemt.” Ik vind het triest
als ik eraan denk dat een mens, ook als hij bisschop is, niet zou mogen zeggen wat hij denkt. Zoiets is een
karikatuur maken van het evangelie van de vrijheid! In “waarheid” omgaan met je geweten, is dat niet iets
fundamenteels? Geeft het geloof ons niet de kans om “ik” te zeggen? Ik heb een persoonlijk risico genomen,
maar ik heb haar genomen in het hart van de gemeenschap van de Kerk. Ik weet dat ik tot een ‘college’ behoor,
het college van de bisschoppen.
******
De collegialiteit heeft me niet verhinderd om te zeggen wat ik denk. Herhaaldelijk heeft men me gevraagd: “Is
Rome of Parijs tussengekomen na uw verklaringen?” Ik heb geantwoord: “Neen. Geen enkel moment.”
Het is omdat ik verbonden ben met de bisschop van Rome en met het geheel van de bisschoppen dat ik
in alle vrijheid gesproken heb. Hoe zou ik, zonder die verbondenheid in geloof, mijn bisschopsambt kunnen
uitoefenen? Maar de mythe dat de bisschoppen het over alles eens zijn moet doorbroken worden. Het feit te
zeggen dat men het niet eens is belet de solidariteit niet. Maar dit gezegd zijnde, ik steek niet weg dat mijn
relatie met sommige bisschoppen moeilijker geworden is.
******
De echte vrijheid is iets in ons. Ze borrelt in ons op en groeit met de liefde. Ik weet dat er geen eenheid komt
in mijn leven door mijn bezigheden goed in te delen. Het klopt dat ik in beslag word genomen door heel wat
ontmoetingen. Organisatietaken, post. Ik kan van A tot Z bezig zijn met kwesties die te maken hebben met het
functioneren van de Kerk. Ik zou het grootste deel van mijn tijd kunnen besteden aan het reorganiseren van de
Kerkstructuren. Maar ik voel me daarvoor niet gemaakt.
******
Mijn eerste taak is niet het organiseren van de Kerk, maar het verkondigen van het Evangelie, en het te
verkondigen aan de armen. Die taak haalt het boven al de andere. En als ik zeg “het evangelie verkondigen”,
dan moet je daaronder verstaan “een woord uitspreken” of “een gebaar stellen”, in functie van die gebeurtenis,
van die welbepaalde omstandigheid. Het eerste werkterrein, dat is het leven van de mensen, wie ze ook zijn.
Want de weg van de Kerk, dat is de weg van de mens; en het leven van de mensen, dat is de plaats van het
geloof.
Ik maak me niet teveel zorgen over het aantal. Jezus heeft ons niet gezegd dat we
er zoveel mogelijk moesten hebben, hij heeft ons gevraagd teken en getuige te zijn
van het evangelie. De vitaliteit van de Kerk hangt niet op de eerste plaats af van het
aantal gedoopten, maar van het feit of de christenen getuigen zijn van een blijde
boodschap, goed nieuws. Mijn eerste bekommernis is dat dat goede nieuws tot bij
de armen geraakt, want het zijn de armen die het Evangelie tot bloei brengen.
******
De armen in mijn bisdom, dat zijn zij die voor niemand bestaan: niemand die op hen wacht, die hen bezoekt,
die van hen houdt. Een jongere heeft me eens gezegd: “Tot hiertoe heeft niemand van mij gehouden; het is
daarom dat ik niet kan liefhebben.” Ze blijven onder elkaar. Ze begrijpen dat niemand hen nodig heeft. Ik denk
aan jonge werklozen, die weinig of geen toekomst hebben, weinig of niets om naartoe te leven.
(…)
Het doel is niet ons ‘bezig te houden’ met de armen, en nog minder ‘onze’ armen te hebben, maar dat de
wereld van de marginale en uitgesloten mensen op gelijke voet staat met de anderen in de Kerk. Als zij erbij
zijn, worden daardoor veel zaken anders. Iemand zei me ooit: “Als we samen zijn met de armen, kunnen we
niet meer spreken ‘over’ de armen … “
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Deze mensen zijn meer religieus dan christelijk. Toch ook een beetje christelijk: getuige die ‘waarden’. Maar
het evangelie kennen ze niet. “Dat is lang geleden, hoor!” Ze bedoelen de godsdienstlessen in de lagere school.
Als ze dan toch naar de kerk komen voor een doop, een viering voor hun kinderen, een huwelijk of een uitvaart,
dan zijn ze dankbaar voor een verzorgde en levensechte viering. Maar het moet daar niet te veel gaan over God,
Jezus of het evangelie. Wel over hun kind, hun huwelijk of hun overledene. Die zijn voor hen het belangrijkste.
Daarom ook hebben een aantal van hen er thans weinig moeite mee om, voor deze diensten of vieringen, over
te schakelen naar een profane ruimte. (Bij ons is dat, voor de uitvaarten, ‘de aula’ met een al of niet religieuze
plechtigheid.)
Een groeiend aantal onder hen steken zelf graag hun viering in elkaar. We stimuleren hen daartoe. Het is een
moment van godsdienstige vorming. Maar dan de vraag: “Moet dat evangelie wel? Waarom mag dat geen
hedendaagse tekst zijn?” De Bijbel, dat is toch dat saai en onbegrijpelijk boek?
Loont het de moeite om aan deze mensen toch het evangelie aan te bieden? Met het gevaar dat vraag en aanbod
niet op elkaar zijn afgestemd?
Op onze parochie proberen we dat toch. Hoe dan wel? Met veel respect voor hun vraag en een grote bescheidenheid
m.b.t. ons evangelisch aanbod.
1. Bij de voorbereiding op de doop
Met drie of vier jonge mensen, die zelf ook niet allen pratikerend zijn, organiseer ik gespreksavonden met
ouders. Die avond begint met een korte kennismakingsronde. Daarna vertel ikzelf ‘hoe het begon’: over het
ontstaan van de christelijke doop. Dan is er ‘rad van fortuin’. Elk van de aanwezige ouders laat om beurt het
rad draaien en komt terecht op één van de 12 delen van de doopviering: naamgeving, kruisje, Bijbellezing,
belofte van de ouders, enzovoort. Daar hoort een omslag bij met een drietal betekenissen van dit gedeelte.
Gaande van christelijk tot profaan. De ouder zegt welke betekenis hem of haar het meest zegt en daarop volgt
een gesprek. Na deze hoofdbrok is er nog wat info over hoe je zelf een doopboekje kan maken. Een ‘wensboek’
wordt doorgegeven: ieder kan daarin een wens schrijven voor zijn kind. En ze vullen ook nog een origineel
evaluatieblad in.
Uit dit laatste, en ook uit contacten achteraf, blijkt dat ze de avond appreciëren. “We mogen hier ons gedacht
zeggen”. En de info over de christelijke oorsprong van de doop vinden ze ‘interessant’…
2. De kerstavond in Zarren
Voor de vijfde opeenvolgende keer bestond in 2015 de viering van kerstavond, om 16.30 uur, uit een kerstspel
en een eucharistie. Zes ouders kiezen een toneeltje waarin Kerstmis op de een of de andere manier wordt
geactualiseerd. Vanaf november houden ze wekelijks, met de geïnteresseerde kinderen, in de gemeenteschool
een repetitie tijdens de middagpauze. Er is een groep zangers en een groep spelers. De algemene repetitie van
het kersttoneel gebeurt in de schoolviering op het einde van het eerste trimester. Op kerstavond zit de kerk
afgeladen vol met de familieleden van de kinderen. Vooral jonge gezinnen die anders nauwelijks nog een voet
in de kerk zetten. De viering begint, niet zonder reden, met het lied: Kerstmis is meer dan een boom vol met
ballen…
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3. De instapvieringen voor de eerste communie
Ook hier doen we een beroep op ouders om deze vieringen voor te bereiden en te begeleiden. Deze keer
ouders van kinderen van het eerste leerjaar. De vieringen zelf houden we eenvoudig. Het klassieke patroon
van de weekendviering, waarbij de kinderen nu en dan ‘iets mogen doen’: een herinnering aan hun eigen doop
aanbrengen, rond de pastoor zitten voor het evangelieverhaal, een kring vormen rond het altaar voor het Onze
Vader en uiteindelijk al eens iets voorlezen. Intussen raken, niet alleen de kinderen maar ook hun ouders,
vertrouwd met wat het is: eucharistie vieren. Met de Bijbelse lezingen en een aangepaste homilie.
4. De uitvaarten
Hier wordt altijd geprobeerd om recht te doen zowel aan de persoon van de overledene als aan het evangelie. Ik
zoek twee lezingen van waaruit een band kan gelegd worden met een of twee typische kenmerken van de mens
van wie we afscheid nemen. Op de buiten worden de uitvaarten druk bijgewoond.
Blijft hier veel van over? Dat betwijfel ik. Maar deze vieringen zijn op het moment zelf voor de mensen die
eraan deelnemen een levensnabije manier om met de christelijke boodschap in contact te komen. Uitgangspunt
zijn steeds de mensen zelf die op de kerk een beroep doen: hun kind, hun overledene, hun interesses en
bekommernissen. Je neemt hen ernstig. Je vertrekt niet van je eigen regeltjes, noch van die van kerk of bisdom.
Je luistert waar ze nu staan: je laat hen uitspreken. Naar een lievelingsbijbelwoord van Ignace Dewitte: ‘De
plaats waar je staat is heilige grond’ (Exodus 3, 5). Daarop kan voortgebouwd worden: een Bijbelverhaal, een
symbool, een evangelische duiding. En het kerkelijk kader nemen ze er als vanzelfsprekend bij.
Zodoende staan ze toch wel open voor de christelijke boodschap. De kerkdiensten proberen een stapje verder
te gaan dan de gastvrijheid waarover Maarten het heeft bij zijn tweede niveau. Evangelie voor rand- en
onkerkelijken, zonder veel pretentie.
(Rob Debels)
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4. Van Rent-a-Priest tot Emmaüs Vlaanderen
Interview met voorganger Wim
Hij is een jonge, modern ogende dertiger, leerkracht en al een paar jaar voorganger bij de organisatie. “Onze
voorgangers zijn mannen en vrouwen, gehuwd of ongehuwd, homo of hetero. Ze hebben allemaal katholieke
wortels. Sommigen zijn priester of diaken (geweest) of hebben een kerkelijke opleiding gedaan.”
Wim doet doop-, communie- en huwelijksvieringen en uitvaartdiensten, met één been in de kerk en één been
erbuiten. “Ik heb seminarie (priesteropleiding) gedaan,” vertelt hij. “Maar na enkele jaren wilde ik alles even
op een rijtje zetten, kijken of dit voor mij wel de goede weg was. Ik heb toen de lerarenopleiding aangevat en
ben daarna niet meer teruggekeerd naar het seminarie. Ik ben dus geen gewijd priester, maar ik ben wel stevig
geworteld in de rooms-katholieke kerk.”
Leraar is een mooi beroep, maar twee jaar geleden begon het bij Wim te kriebelen: hij wilde toch ook meer
pastoraal bezig zijn. Daarom ging hij tijdens een lange zomervakantie afscheidsvieringen leiden in een
uitvaartcentrum. “Dat beviel heel goed! Ik wilde dat ook op blije levensmomenten gaan doen. Toen heb ik
aangeklopt bij Rent-a-Priest.”
Op zoek naar een priester
Eerst even terug in de tijd. We schrijven 1991, Massachusetts, VS. Voor de stervende moeder van mevrouw
Louise Haggett is er geen priester beschikbaar. Tijdens haar zoektocht ontdekt ze dat er wél veel getrouwde
priesters (die uit hun ambt zijn gezet wegens niet-celibatair) hun religieuze diensten willen aanbieden. Om het
priestertekort met behulp van deze ex-priesters op te lossen, richt ze Rent-a-Priest op: ‘God’s Gouden Gids’,
met een sterk idealistisch kantje. Niet alleen zijn veel van deze mensen zelf getrouwd, ze mogen ook homo
zijn en ze gaan voor in situaties die ‘echte’ priesters niet willen of mogen, zoals tijdens huwelijksvieringen
van gescheiden mensen die willen hertrouwen.
In 2000 ontstond Rent-a-Priest ook in ons land, dankzij de gehuwde
priesters Norbert Bethune, André Brems en Rudy Borremans, een
priester die meer dan drie jaar geschorst was omdat hij samenwoonde
met zijn vriend. Ook zij vonden dat een priester prima kan trouwen en
toch blijven werken, dat het zelfs een meerwaarde had als priesters zelf
ervaring hadden met de echte wereld. Rond 2010 ging de organisatie
(ook) de minder commerciële naam ‘Emmaüs Vlaanderen’ gebruiken,
om te benadrukken dat haar medewerkers graag met mensen op stap
willen gaan, net als Jezus in het Emmaüsverhaal.
Steeds meer kerkelijk daklozen
Mensen die een beroep doen op de organisatie zijn vaak katholiek maar hebben niet zoveel voeling meer met
de kerk. “Mensen willen bijvoorbeeld hun kind wel dopen, maar niet op de manier van de kerk,” legt Wim
uit. “Dopen kan echt lopende bandwerk zijn, met tien kinderen tegelijk en volgens een vast stramien: alles ligt
al vast. Dat is geen prettige persoonlijke doopviering. Wij doen het anders en zijn er dus ook voor de mensen
die ‘kerkelijk dakloos’ zijn.
Taal en leefwereld van het koppel
“Wij doen het dus anders,” herhaalt Wim. Hij legt enthousiast uit hoe een Rent-a-Priest-ceremonie eruit kan
zien: “De plechtigheden mogen meestal niet in de kerk, dus we doen het bijvoorbeeld in een aparte ruimte
van de feestzaal of bij mensen thuis, al dan niet in hun tuin. Een plechtigheid duurt drie kwartier tot een uur.
We vertrekken vanuit hùn verhaal en levensgevoel. Ik vraag ook aan de getuigen om iets te zeggen. Soms
lezen we een Bijbeltekst of een andere tekst met passende inhoud. Veel koppels vragen om een klassieke, dus
kerkelijke verwoording van het jawoord.
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Het belangrijkste vinden we dat mensen oprecht ‘ja’ zeggen en een viering in hun ‘eigen taal’ kunnen hebben.
Het is gewoon een feit dat het kerkelijke jargon niet echt tot het hart van het koppel spreekt. Wij houden het
menselijk en vertrekken bij de leefwereld van het koppel. We geven mensen de kans om zichzelf te zijn,
zichzelf niet te verloochenen.”
Het homohuwelijk in achterkamertjes
Rent-a-Priest staat uitgesproken open voor iedereen, dus ook voor gelijklievenden. Van de ongeveer 300
huwelijksceremonies die de medewerkers per jaar doen, is tien procent voor holebi’s. De kerk is nog niet zo
ver: vlak voor de Gezinssynode van afgelopen oktober kwam de Poolse prelaat Charasma uit de kast als homo.
Hij werd door het Vaticaan prompt uit zijn ambt gezet. “Een teken dat de kerk er nog lang niet aan toe is,” zegt
Wim, met pijn in het hart. Hij ziet dat echt als een gemiste kans, waarmee de kerk zichzelf op achterstand zet.
“Er is weinig moed om toekomstgericht te denken in het instituut. De meeste bisschoppen zijn al oud, die
denken: het zal mijn tijd wel duren. Dus zijn ze niet open minded, ze volgen Rome en durven niet zelf te
denken en zich zeker niet uit te spreken. Ik zou graag zien dat ze zich eens vóór iets zouden uitspreken, maar ze
spreken zich vooral uit tégen. Zo help je veel om zeep. Toch heb ik hoop na de warme woorden van de nieuwe
aartsbisschop Jozef De Kesel. Hij pleit voor een open en warme kerk voor alle mensen, ook voor gescheiden
mensen en homo’s.”
Toch worden er ook binnen de kerk zelf homohuwelijk-ceremonies voltrokken,
stiekem, zonder dat het huwelijk erkend wordt. “Het gebeurt soms, als je een
priester vindt die het durft, en het wordt soms gedoogd. Maar dan mag er
bijvoorbeeld niet in het wit worden getrouwd en zijn er geen ringen, en moet
het ergens in een achterafhoekje van de kerk.” Deze manier van doen geniet
duidelijk niet Wims voorkeur. “Dat is niet hoe je rechtdoet aan mensen. Wij
willen iedereen gelijkwaardig behandelen.”
De kerk veranderen van binnenuit
Wim benadrukt dat hij en ook Rent-a-Priest als organisatie zich niet af willen zetten tegen de katholieke kerk.
Het doet hem pijn dat de kerk zo star en conservatief is en daarmee de mensen van zich wegduwt. Rent-aPriest wil graag samenwerken met de kerk en haar van binnenuit veranderen. “Wij willen de kerk aanvullen,
niet beconcurreren. We willen juist de katholieke waarden in elke viering
aanbrengen en daarbij mensen een warm onthaal bieden, niemand veroordelen,
want dan verlies je velen. Dat is onze wens: de mensen weer meekrijgen en wij
willen daarbij een opstap zijn als de drempel te hoog blijkt.”
Hoewel het oorverdovend stil is in die hoek, staan veel priesters volgens
Wim best positief tegenover het homohuwelijk. Ook paus Franciscus is al
aanzienlijk milder dan zijn voorgangers (maar nog steeds tegen). Misschien
dat de katholieke schemerzone langzaam aan wat zonlicht zal zien. Wim
bevindt zich in ieder geval in de voorhoede: “Wij willen met Rent-a-Priest iets
veranderen. Als je erbuiten staat, dan kun je alleen kritiek leveren. Wij willen
juist een beweging van binnenuit zijn. Van onderaf aan de boom schudden; zo
komt er misschien ooit iets onverwacht uit de top vallen.”
Rent-a-Priest/Emmaüs Vlaanderen
De organisatie wordt gecoördineerd door stichter Norbert Bethune. Lydia Bormans verzorgt het secretariaat.
Er zijn ongeveer 20 voorgangers actief in alle delen van het land.
Telefoon: 051 65 61 50. E-mail: info@rentapriest.be. Website: www.rentapriest.be.
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5. Jeremiade - Stem en tegenstem

Het gezag van de lach
We zitten volop in de Paastijd. Een boeiende veertigdagentijd ligt achter ons. Meningen over ‘dagen zonder
vlees’ beheersten het debat. “Waarom moet dit tijdens exact de vastenperiode?,” vroeg de vrijzinnige. “Gaat
vasten niet over meer dan ‘iets niet eten?”, vroeg de priester. “Maken ze ons niet wijs dat vlees slecht is voor
het klimaat?,” vroeg de Boerenbond. Waarna het vegetarisch front zich afvroeg: “Waarom snappen ze ons
bedoeling niet?”. Boeiend debat, dat wel, fijn om te voeren, net zoals het fijn is om vast te stellen dat de acties
van Broederlijk Delen en de veertigdagentijd voor vele Christelijk-geïnspireerde mensen ook een momentum
waren om zich uit te spreken over de vluchtelingencrisis. En toch wil ik het daar niet over hebben, maar wel,
eens goed lachen.
Het valt me meer en meer op. De lach zal één van de fundamentele antwoorden zijn op de vragen van vandaag.
In de kerk, waar het aantal glimlachen tijdens de viering vaak zeldzamer is dan de zwarte neushoorn in Namibië.
Laat staan dat we er zouden durven schater- of bulderlachen. Ik mis het, echt waar. De beste dienst is er één met
een lach en een traan. Hij geeft zuurstof, doorprikt de bubbel van de ceremonie om de ceremonie.
In de samenleving, in de politiek, naar een lach is het vaak zoeken als naar een speld in een hooiberg.
Minzaamheid, begin er niet aan, het maakt je maar kwetsbaar. Zelfrelativering, al helemaal een brug te ver. Het
zou er wel eens kunnen toe leiden dat we ons minder in ons eigen gelijk kunnen wentelen. Stel je voor dat we
dat comfort niet meer kunnen hebben. Brengt het ons dichter bij elkaar? Nee, maar we kunnen toch voort met
de illusie dat we de waarheid in pacht hebben.
Je kan veel zeggen van de Hare Krishna-beweging, en dat doe ik ook, maar één iets staat wel als een paal
boven water. Hun ritus is er één van plezier. Dat hoeft niet leeghoofdig te zijn. Het kan best ergens over gaan.
Het neemt je wel mee. Een energie-boost die je verder drijft. Na zoiets komt het zoeken en de stilte des te
verrijkender aan.
Hoe heerlijk is het niet dat Obama zich een paar keer per jaar ongezien onderuit haalt. De machtigste man op
aarde, die beseft dat hij ook maar een radertje is. En wat met Tom Boonen die met een knipoog antwoordt op de
vraag ‘zal je klaar zijn tegen de klassiekers?’: “Het is nog zes weken, de wereld is op 1 week gebouwd, er kan
dus nog veel”. Ontwapenend vind ik dat. Niet de lach om je niet uit te spreken, maar de lach om meer zinvols
te zeggen dan in eender welke zin, maar ook om het juiste perspectief te behouden.
Meer lachen dus. Gieren, brullen, maar ook glimlachen, minzaam de wereld tegemoet. Dat is mijn voornemen
voor de Paastijd. Met deze laatste finale tip. Zing, dans, speel muziek! Het is de zijnsvorm van de ‘lach van de
zelfrelativering’, bij uitstek. Zo intens, zo vluchtig… maar de naweeën blijven zinderen.

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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6.Levende preken: Caroline De Meester
MENSEN ZONDER WETTIG VERBLIJF
Caroline De Meester, verbonden aan de diocesane dienst diaconie en Orbit (voorheen ‘Kerkwerk Multicultureel
Samenleven’), was te gast in de Kortrijkse Sint-Theresiakapel (‘t Hoge) op zondag 28 februari. Dit is de tekst
van haar getuigenis vanuit het evangelie van de onvruchtbare (?) vijgenboom.
Vaak sta ik na het horen van een evangelie en de bijhorende beschouwing te kijken hoe brandend actueel
die teksten zijn, die net geen 2000 jaar geleden geschreven werden. Bijna 20 eeuwen later lijkt het alsof het
evangelie van vandaag geschreven voor de situatie hier en nu, ik kan het zó op mijn leven leggen. U misschien
ook. De truc van het schrijven van een goed verhaal, ligt in de mogelijk om betrokkenheid te creëren bij je
toehoorders. Sta mij toe om een poging te ondernemen om het verhaal van de onvruchtbare vijgenboom op ons
leven te leggen, om het eens zéér concreet te maken.
In het verhaal komen drie figuren aan bod. Als eerste komt de eigenaar van de wijngaard langs. Hij patrouilleert
als het ware in zijn tuin om erover te waken dat alles goed loopt. Hij onderzoekt welke bomen voldoende
vruchten dragen en dus mogen blijven en wie vruchteloos van de bodem profiteert. Het is duidelijk voor de
eigenaar: bomen die al drie jaar geen vruchten dragen, dienen van het grondgebied verwijderd te worden.
Op de tweede plaats heb je de tuinman. Hij die bomen en planten ondersteunt. Die ze met liefde verzorgt,
voedt en onderhoudt. In tegenstelling tot de eigenaar kijkt hij niet enkel naar de opbrengst van de tuin. Hij is
de gelovige bij uitstek. Hij weet dat die vijgenboom al een tijd geen vruchten draagt, maar hij gelooft in het
potentieel van die boom. “En toch,” zegt hij. Toch kan deze boom vruchten dragen, als je nog even geduld wil
hebben.
Wat ons bij de vijgenboom brengt als derde personage. Een vijgenboom groeit snel. In tegenstelling tot wat veel
mensen denken, kunnen vijgenbomen ook in ons land groeien. Met de juiste zorg, een plek uit de wind met het
nodige zonlicht en het nodige geduld, dragen ze ook hier lekkere vruchten. Ik mocht er zelf al enkele proeven,
uit de tuin van een vroegere collega. Maar je moet weten hoe je ze moet aanpakken. Ben je niet genoeg op de
hoogte, dan bestaat de kans dat ze vruchteloos op je grondgebied staan.
We hoeven niet ver te zoeken wie in onze maatschappij de vijgenbomen zijn. Mensen die vruchteloos wachten
op wettelijke verblijfsdocumenten, een dak boven hun hoofd en een job. Ik kwam ze gisterenvoormiddag nog
tegen, de vluchtelingen zonder papieren in Zeebrugge, die van mensensmokkelaars te horen krijgen dat er veel
kans is dat ze via Zeebrugge in Engeland geraken.
Ze worden er opgevangen door wijngaardeniers. Vrijwilligers die elke dag zorgen voor ontbijt, avondmaal en
de nodige kledij. Buurtbewoners die overtuigd zijn van het feit dat deze vluchtelingen met de juiste zorgen,
info en doorverwijzingen, opvang kunnen krijgen en wel degelijk kans maken op een bestaan dat vruchten
afwerpt, ook al moeten ze vaak lang wachten.
Sta me toe om één van die vrijwilligers bij naam te noemen. De man die zijn
nek uitsteekt en zelfs zijn huis en tuin ter beschikking stelt om die Iraanse
mannen een dokter te laten bezoeken, juridische info te geven en een douche
te laten nemen. Priester Fernand Maréchal riskeert zich. Omdat hij voelt dat
het zijn plicht is. Het gaat om mensen, niet om varkens die je met onuitwisbare
inkt een nummer op de hand schrijft om ze te herkennen. Al weken zet hij
zich in en lijkt me niet van plan om die vijgenboom om te hakken.
Ook al weet hij goed genoeg dat hij zichzelf daarmee niet populair maakt. Bijvoorbeeld bij een aantal
omwonenden, die het petanqueveld voor de kerk liever bespelen als er géén mannen onder het afdakje
beschutting zoeken. Dus kregen die donkere, ongure mannen de boodschap om er dit weekend weg te blijven.
Deze buren worden ondersteund door burgemeester en gouverneur. Wijngaardeigenaars die vrezen dat de
vijgenboom nodeloos de bodem uitput en niet bijdraagt aan de economie. Weg ermee. Pak diegenen die je vindt
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zo vaak mogelijk op zodat ze ontmoedigd geraken en zelf vertrekken. En laat alstublieft geen nieuwe ‘illegalen’
binnen in onze tuin, want dan is het hek helemaal van dam.
Gelukkig zijn er de wijngaardeniers zoals Fernand Maréchal en zijn vrijwilligers. Zij blijven geloven in een
humane aanpak. Zij blijven zeggen: ‘Ja maar wacht nog even!”. Spijtig dat het infopunt inmiddels gesloten
is om de polemiek in de media te laten bedaren, want een aantal mannen bleken vragen te hebben over een
asielaanvraag in België. Langs de andere kant, wie zegt dat we moeten wachten tot het infopunt weer opengaat?
Vanavond ga ik samen met mijn vriend, toevallig ook een Iraniër, opnieuw richting Zeebrugge. Wie weet
kunnen we daar naast wat Iraanse gerechten wat info meegeven in hun eigen taal. Voor ons is dat een kleine
moeite. Ik zou bijna zeggen dat we het graag doen. Al klopt dat niet helemaal. Het is en blijft kleine goedheid
onder protest. Liefst van al zouden we willen dat we dit niet hoefden te doen.
Waar ik dan wel weer graag tegen protesteer, is tegen het gebruik van de term ‘illegalen’. Want als mens kún je
niet illegaal zijn. Nooit! Op de website www.picum.org. Is de uitleg te vinden waarom we beter spreken over
‘mensen zonder wettig verblijf’.
Wat ook te vinden valt, is de mening van paus Franciscus. In zijn exhortatie ‘De vreugde van het evangelie’schrijft hij:
“De migranten gaan me bijzonder ter harte, omdat ik herder ben van een Kerk zonder grenzen, die zich moeder
van allen weet. Bijgevolg spoor ik de landen aan te komen tot een edelmoedige openheid, die in plaats van te
vrezen dat de lokale identiteit wordt vernietigd, in staat is nieuwe culturele syntheses te bewerken”.
Plus, het staat ook letterlijk in de Bijbel, in het vierde hoofdstuk van de profeet Micha. Voor het moment dat
Gods plan voltooid is, is er sprake van de vijgenboom, maar dan als beeld van vrede: “Maar zij zullen zitten,
een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt”.

7. Boekje (k)open

Butagas, blauwe vuilniszakken en ‘Du’ van Peter Maffay
Lieve De Cleen
Een rare titel voor een boek, maar auteur Lieve De Cleen probeert hiermee de armoede te illustreren. De
titel doelt op zonder elektriciteit en water zitten, op verkeerd gebruikte vuilniszakken, maar vooral op
onvoorwaardelijke liefde en de helende kracht van schlagers.
Ze ging 20 jaar lang op huisbezoek bij een gezin in extreme armoede en zag hoe het gezin probeerde te
overleven.
Het boek laat ons binnenkijken in het leven van alledag. Aan de orde komen geld- en betalingsproblemen,
problemen in de opvoeding en in de relatie, werkloosheid en drankmisbruik en dreigende uithuisplaatsing
van de kinderen. Het laat vooral zien dat je niet kiest voor armoede. Maar je leest nog meer over de motivatie
van het gezin om hun kinderen een beter leven te willen geven. Steeds vinden ze wel ergens de moed om
opnieuw te beginnen.
Het boek vertelt over vechten en vluchten, wederzijdse verwachtingen, vallen en opstaan, regen en drop, de
cirkel doorbreken.
Het lezen van dit boek vraagt een bril : zien we het vallen van het gezin of zien we het telkens opnieuw
opstaan van dit gezin ?
Het laat je ontdekken dat de inzet van bondgenoten, in het samen strijden tegen armoede, langdurig en
intensief moet zijn.
Lieve De Cleen “Butagas, blauwe vuilniszakken en ‘Du’ van Peter Maffay” ISBN: 9789462670495 · 2015 · paperback (15 x 22,5 cm) - 252p. · prijs: € 24.90
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8. God heeft het altijd gedaan

“Het zijn barre tijden voor God. Van alle kanten wordt hij aangeklaagd. Al lang. En nu is God ook vrouwen
aan het bepotelen en aanranden.” Terecht? Bert De Vroey zoekt een antwoord.
Bert De Vroey is buitenlandverslaggever bij VRT nieuws en volgt al jarenlang onder meer terreur en religie.
Het zijn barre tijden voor God. Van alle kanten wordt hij aangeklaagd. God zet aan tot geweld en moord, en God
verbiedt de mensen om dood te gaan als ze dat willen. God verbiedt seks en genot, en tegelijk is God nu ook
vrouwen aan het bepotelen en aanranden. God houdt de mensen dom, en God leert ze teveel praatjes. God wordt
beladen met alle zonden van Israël - ja, ook die van Israël. Maar net zo goed met die van Saoedi-Arabië, of van
rechts-conservatieve krachten in Europa of de VS wanneer die met de Bijbel zwaaien. God is in de hoek geduwd
en moet zich weren en verdedigen.
De aanzwellende kritiek op God wordt doorgaans gestaafd met een verwijzing naar de Europese of westerse
‘verlichtingswaarden’: vrije meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, vrijheid en democratie. Dat zijn
prachtige ideeën en waarden om voor te strijden.
Meer zelfs, het zijn lijnen in het zand: de grenzen waarbinnen we debatteren, niet waarover we debatteren
als we nadenken over hoe we de samenleving willen vorm geven. Maar de kritiek op God gaat uit van de
veronderstelling dat God zelf die verlichtingswaarden ondermijnt, tegenhoudt of regelrecht in het vizier neemt
– en niet bepaalde groepen mensen die in God geloven.
Bovendien klinkt er heel dikwijls een onmiskenbare ondertoon van superioriteit door in die kritiek op
godsdiensten en God: wij, westerlingen, zijn zoveel wijzer en verder geëvolueerd dan andere culturen. Wij
weten al dat God een kwalijk verzinsel is, zij nog niet - de stakkers. Er roert zich een groeiende groep van
verlichtingsfundamentalisten, die alles wat met God te maken heeft willen uitbannen - als asbest of CFK’s,
schadelijke stoffen die je moet verbieden.
Lange tenen
Eerlijk gezegd, ik heb ook grote twijfels over God. Het is een vreemde snuiter die heel wat verschillende
gedaanten aanneemt. Soms is hij woest en agressief, soms juist behulpzaam en verzoenend. Soms laat hij
zijn volgelingen helpen en de kant kiezen van armen en verdrukten, soms laat hij hen vechten en vernietigen.
Natuurlijk zou je je gaan afvragen of zo’n God wel kan bestaan en of hij niet beter kan opkrassen.
Maar het bannen en verketteren van God en alle godsgelovigheid lijkt me geen constructief idee. Want om te
beginnen heeft God soms lange tenen: hoe meer je hem weg wenst, hoe meer hij zich zal roeren. Ten tweede
blijkt geloof iets heel algemeen-menselijks te zijn, wijd verbreid en diep historisch verankerd. En ten derde
benader je de God-gelovigen daarmee als kleine onvolwassenen, die zelf geen verantwoordelijkheid zouden
dragen voor hoe en wat ze geloven. God als gevaarlijk speelgoed: beter afpakken, voor er ongelukken mee
gebeuren.
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Beschavingsmissie
Een tijd geleden las ik het prachtige boek van Philipp Blom ‘Het verdorven genootschap’, over de
Verlichtingsfilosofen uit het Parijs van de 18e eeuw. De belangrijkste protagonist in dat verhaal is Denis Diderot,
en die was helemaal niet zo anti-godsdienstig. De rabiate godsdiensthaat kwam er pas met de Franse Revolutie,
en al heeft die Europa de belangrijke streefdoelen van liberté, fraternité en egalité opgeleverd - de revolutie
mondde ook uit in een orgie van intolerantie en geweld.
Ook na de mislukking van dat Franse avontuur bleef de Verlichting een inspiratiebron voor gewelddadige
en imperialistische expedities. De premisse van het koloniaal systeem was steevast de veronderstelling dat
westerse landen superieur waren aan andere culturen, en dus het recht hadden om uitheemse gebieden te
veroveren en onderwerpen. Die superioriteit werd deels in godsdienstige termen verpakt - het christendom was
het superieure geloof - , maar deels ook als een westerse beschavingsmissie.
Dramatisch genoeg kon die missie enkel worden uitgevoerd door de geroemde verlichtingswaarden op te
schorten. Vrijheid, vrije meningsuiting en mensenrechten golden blijkbaar niet voor de onderworpen volkeren.
Ook vandaag is dat nog steeds een patroon in de relaties met de buitenwereld.
Het is allemaal uitentreuren herhaald, bekend en geweten – maar in het debat van vandaag wordt het ook
telkens weer vergeten: het westen preekt verlichtingswaarden, maar treedt ze tegelijk voortdurend met voeten.
Op die manier is de verlichtingsmissie niet echt - excusez le mot - geloof-waardig. Juist die tegenstrijdigheden
voeden rancune en anti-westerse agressie.
Vicieuze cirkel
Dit is misschien niet de plek voor een breed filosofisch debat. Maar als journalist vertrek ik van de feiten, trends
en ontwikkelingen, en probeer ik die te begrijpen. Empathie is, in een steeds diverser wordende samenleving,
een journalistieke opdracht en kwaliteit. Uiteraard moet empathie gepaard gaan met kritische analyse.
Ook het godsgeloof in al zijn vormen verdient een empathische benadering. Mensen geloven al duizenden
jaren in God; het niet-geloven is erg jong. Bovendien willen tal van niet-gelovigen zich toch graag vermeien
in fantasy-werelden van halfgoden en mythische figuren, of in schimmige new age-mystiek. God doet iets met
mensen en mensen doen vanalles met God. Dat is zo breed en tijdloos en fundamenteel, dat je dat fenomeen
niet zomaar kan weg-ideologiseren.
Ook in Europa is God terug van weggeweest. Soms eist hij inderdaad een ruimte en invloed op die we hem
- terecht – ontzegd hadden in de voorbije eeuw. Dan moeten we God weer op zijn plaats zetten. God moet
ook tegen een grapje kunnen en tegen satire – daar moeten we niet bang voor zijn. Maar God als zodanig
weg wensen, vervloeken en aanklagen zal alleen maar gelovigen kwetsen en afzonderen. Dan zijn we weer
vertrokken voor nog een rondje polarisatie: een rondje dat hoogstwaarschijnlijk een gevaarlijke vicieuze cirkel
wordt. Het zijn de gelovigen die we moeten aanspreken op onwettig en onaanvaardbaar gedrag, en niet hun
godgelovigheid.

(dit artikel verscheen op www.deredactie.be en werd overgenomen met toestemming)
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9. Rustpunt
Jezus zei tegen Simon:
‘Wees niet bang, voortaan zal je mensen vangen.’ - LC 5,10
Deze zin uit het evangelieverhaal van de vijfde zondag van het jaar C (7 februari 2016) deed me denken aan deze foto
en ook aan het gedicht van Charles Ducal: ‘Gestoord in hun rust’ (één van de drie gedichten rond Vluchtelingen die je
kan lezen in de gedachtenistuin voor vluchtelingen in Westouter die op 20 juni 2015, Wereldvluchtelingendag, officieel
werd geopend.)

GESTOORD IN HUN RUST
Hoe konden zij dit begrijpen?
Aan land gegaan toen zij huizen zagen
en afleidden dat daar mensen woonden
aan wie men een brood kon vragen,
water, een bed, een bussel stro desnoods,
die wilden luisteren naar hun verhalen
met geduldige oren en een warm oog.
Maar welke god had deze wezens geschapen
die van hun angst de bewijzen vroegen,
hun wanhoop afwezen op grond van artikel zoveel?
Die hun boot weer de storm in joegen?
Hoe konden zij weten dat dit het deel
van de wereld was dat zich zat had gegeten
aan de tafels die zij waren ontvlucht?
Hoe konden zij hopen het brood te zien breken?
De huizen stonden verzadigd,
met volle vuilnisvaten, gestoord in hun rust.
En eisten dankbaarheid voor elke kruimel
van hun beschaving,
zich van geen schuld bewust.
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