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1. REDACTIONEEL

Vluchtelingenkampen in Libië bombarderen. Het redden van drenkelingen strafbaar maken. Hoe verzinnen
ze het? En dan een publieke opinie die veel meer geïnteresseerd is in velokoers of voetbal dan in dit soort
gruwel.
Glijden we af naar een barbaarsheid die we dachten overwonnen te hebben? Maar hoe ga je daar in Godsnaam
tegenin?
We zeggen wel: in Godsnaam. Er bestaat een christendom dat zoiets onverteerbaar vindt. In dit nummer
van ons tijdschrift illustreren we dit in verschillende artikels. Gelukkig zijn we niet de enigen wiens haren
overeind komen wanneer mensenrechten met de voeten worden getreden.
Emmanuel Van Lierde, hoofredacteur van Tertio schrijft: Het rechtspopulisme nam sinds de vluchtelingencrisis
in 2015 almaar toe in Europa. Lang werd gedacht dat rechtse, racistische en antisemitische bewegingen na
de Tweede Wereldoorlog nog wel bestonden, maar dat ze marginaal waren, geen gevaar vormden, noch
politiek de macht konden grijpen. Die overtuiging blijkt steeds meer een illusie. (1)
Barbaarsheid maakt kans wanneer een groot deel van de bevolking ze over zich heen laat gaan. Vóór 26 mei
2019 waren mensen nog beschaamd dat ze voor het Vlaams Belang stemden. Nu niet meer. Zonder schroom
reageren ze tegen een menswaardige omgang met vluchtelingen. En stemmen ze navenant. Dit doen ook
mensen die zich christen noemen.
Daartegen reageert de Duitse bisschoppenconferentie. Ze
vindt dat een kritisch punt bereikt is en dat het dringend
nodig is weerwerk te bieden. Zelf gaf ze het startschot met de
discussienota Dem Populismus widerstehen. Arbeitshilfe zum
kirchlichen Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen.
Het stoort de Duitse bisschoppen dat populisten het
christendom misbruiken om zich af te zetten tegen moslims
of andersdenkenden, tegen veranderende rolpatronen in
de samenleving of tegen mensen met een andere seksuele
geaardheid.
Met de uitslag van de recente verkiezingen is deze kwestie
nog dringender bij ons dan in Duitsland. Dus moeten ook
onze bisschoppen kleur bekennen.
Er valt een parallel te trekken tussen het stemmen voor extreem rechts en de massamoorden waarop de
Verenigde Staten een patent hebben. Zonder de twee gelijk te stellen, verre van. Wel ontspruiten ze beide uit
een gevoel van frustratie en achteruitstelling. Ruben Mooijman schrijft in een commentaar in De Standaard:
De massamoorden worden gepleegd door gefrustreerde, verknipte mensen. Soms zijn het rancuneuze racisten,
soms zijn het dolgedraaide scholieren, soms zijn het fanatici die wraak willen nemen op een wereld die hen
niet bevalt. Soms haten ze vreemdelingen, soms hun klasgenoten, soms de overheid, soms zichzelf. Hoe minder
redenen voor haat, hoe minder kans op zinloos geweld. Een harmonieuze samenleving, waarin iedereen zo
veel mogelijk kansen krijgt en zo weinig mogelijk mensen zich benadeeld voelen, lijkt de beste manier om te
voorkomen dat burgers elkaar uitmoorden. (2)
De parallel bestaat hierin: heel wat van de kiezers voor extreemrechts voelen zich, op sociaaleconomisch
vlak, – terecht – achteruit gesteld of uitgesloten. Ze kiezen alleen de verkeerde vijand, mede dank zij het
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xenofoob discours van bepaalde politici. En daartegen kunnen we niet genoeg reageren: mensen ophitsen om
electoraal voordeel te halen is misdadig.
We dienen front te vormen met de velen die, net als wij, verontwaardigd zijn over dergelijk racistisch discours.
Maar ook tegen sociale achteruitstelling. En tegen de dodende onverschilligheid. Niets doen is erger.
*

*

*

We kunnen dit redactioneel niet afsluiten zonder aandacht te besteden aan het verplichte priestercelibaat.
Omdat – toevalligerwijze – drie artikels van dit nummer dit vermelden. Lionel Mestdagh heeft het in zijn
tafelwoordje in het bisschopshuis quasi terloops over de bijzondere bisschoppensynode met de bisschoppen
uit het Amazonegebied, van 6 tot 27 oktober 2019 in Rome. Daar staat de priesterwijding van gehuwde
mannen op de agenda.
Partenia (de gele bladzijden) herinnert ons aan de standpunten van Jacques Gaillot, eerst m.b.t. de
atoomwapens, daarna omtrent het wijden van gehuwde mannen en de gehuwde priesters. Hij doet dat op een
zeer genuanceerde manier. We schrijven dan 1988.
De situatie van ons vroeger redactielid en huidig columnist Pieter Delanoy (De Mol 2018, weet je wel) brengt
ons tot de vaststelling dat er, meer dan 30 jaar later, nog altijd niets veranderd is. Althans niet in Rome. De
publieke opinie – ook de katholieke – ziet daar al lang geen graten meer in.

(1) Tertio 17 juli 2019, nr. 1014-1015, blz. 1, Emmanuel Van Lierde, Standpunt ‘In het verzet tegen populisme’
(2) De Standaard 5 augustus 2019, blz. 2, Ruben Mooijman, Commentaar ‘Tot wanhoop stemmend’
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2. Stem vanuit de moslimgemeenschap 					Yassin El Attar

Op 26 mei 2019 werd ik opgeroepen om, zoals duizenden andere Belgen, mijn
burgerplicht te vervullen. Ik vond het spannend om als voorzitter van een telbureau
eindelijk eens achter de schermen te mogen meekijken.
Als kind was ik al gebeten door de politiek, zowel nationaal als internationaal.
Verkiezingsdag was voor mij een vierjaarlijkse hoogdag die bestond uit het vergezellen van mijn ouders
naar het stemhokje om vervolgens een ganse dag voor de tv te hangen en de verkiezingsshows op de
voet te volgen. Wie won? Wie verloor? Waar? Hoe zouden de dames en heren politici reageren? Ik heb,
algemeen beschouwd, zeer goede herinneringen aan verkiezingsdagen uit mijn kindertijd en jeugd.
Toch is er één verkiezingsdag die me tot op
vandaag een benauwd gevoel geeft. 13 juni 2004.
Velen zullen zich die verkiezingsdag wellicht niet
meteen voor de geest kunnen halen. Ik schets
even de context: Vlaams Blok scheert 13 jaar na
Zwarte Zondag nog altijd relatief hoge toppen
bij verschillende verkiezingen. Het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en
de Liga voor de Mensenrechten dienen klacht in
tegen het Vlaams Blok wegens diverse vermeende
inbreuken tegen de wet op racisme en xenofobie.
Na veel juridisch getouwtrek wordt het Vlaams
Blok uiteindelijk veroordeeld voor racisme en
ontbonden. De partij gaat wel nog in cassatieberoep met als enige doel de zaak zodanig te verlengen
dat ze nog onder dezelfde naam kan deelnemen aan de verkiezingen. Op die dertiende juni 2004 haalt
het Vlaams Blok bij de Vlaamse verkiezingen exact 981.587 stemmen. Ik herinner me nog heel goed dat
een bepaalde uitspraak van de VRT-presentator een voelbare schokgolf door onze woonkamer deed
gaan: één op de vier Vlamingen heeft gestemd voor het Vlaams Blok. 1 op de 4 van de mensen waar we
dagelijks mee in contact komen zijn ons liever kwijt dan rijk.
Op 26 mei 2019 staat mijn telbureau klaar, alle bijzitters zijn komen opdagen, de potloden gescherpt en
de koffietassen gevuld. Met enige vertraging komen de dozen vol biljetten aan. Een eerste triage vindt
plaats. Het valt me op dat één stapeltje stembiljetten toch wel veel hoger is dan alle andere. Ik neem
het bovenste stembiljet en zie dat het bolletje van het Vlaams Belang gekleurd is. Opnieuw overvalt me
een benauwd gevoel. Ik moet meteen terugdenken aan het weekend na de verkiezingen van 2004. Ik
fietste rond in de heuveltjes tussen mijn ouderlijk dorp Zwevegem en Sint-Denijs. In tegenovergestelde
richting kruis ik een groep van acht wielertoeristen. Ik herinner me de woorden van de VRT presentator en
extrapoleer die naar de groep wielertoeristen. Volgens de statistiek zouden twee wielertoeristen voor het
Vlaams Belang gestemd hebben en zien zij mij dus als vreemdeling die verantwoordelijk is voor heel wat
sociale problemen. Net als toen weet ik ook nu dat niet alle Vlaams Blok/Belang-stemmers zo gestemd
hebben omdat ze een specifiek probleem hebben met mensen van buitenlandse herkomst maar dat
het vaak ook een “signaal” van protest, een middelvinger naar het establishment en een afwijzing van
de huidige politieke consensus is. Toch baart het me zorgen dat boze kiezers bereid zijn om te stemmen
op een partij die mij en mijn familie zien als ongewenste indringers die komen profiteren van de sociale
zekerheid en een veiligheidsrisico vormen voor de maatschappij waar we deel van uitmaken.
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Als ik op maandag 27 mei aankom in de gebouwen van de stad Leuven, waar ik werk als beleidsadviseur
diversiteits- en antiracismebeleid, is de stemming bedrukt. Er heerst heel wat onbegrip en angst over de
verkiezingsuitslag. Ook later die week, terug in Kortrijk, merk ik dat er heel wat verslagenheid heerst.
In tegenstelling tot wat je zou denken, heerst die verslagenheid vooral bij mijn vrienden en collega’s
van Belgische herkomst. Bij de moslimgemeenschap heerst eerder een soort gelatenheid, van geschokte
of verraste mensen is geen sprake. Deze verkiezingsuitslag is geen uitzondering, het Vlaams Belang/
Blok scoort immers sinds 1991 consistent tussen de 10 en 25 procent. De verkiezingsuitslag van 2014, met
een gedecimeerd Vlaams Belang, was geen terugkeer naar de normaliteit, maar eerder een historische
uitzondering. Het was naïef om te denken dat het Vlaams Belang in zo’n gunstige omstandigheden
(migratiedossiers zoals het Marrakechpact, terroristische aanslagen in Brussel, oprispingen van racisme op
sociale media, zwartepietendiscussies, vluchtelingencrisis, besparingspolitiek, internationale opkomst van
extreemrechts) dood en begraven zou blijven.
Moslims in Vlaanderen en Kortrijk, waaronder ikzelf en de rest van het moskeebestuur, voelden deze
verkiezingsuitslag al langer aankomen. Dit is net de reden waarom we de voorbije jaren zoveel tijd,
moeite en middelen geïnvesteerd hebben in ontmoeting, dialoog, solidariteit en openheid. Daar verandert
de jongste verkiezingsuitslag niets aan. Vier dagen na de verkiezingsuitslag kreeg ik een berichtje van een
bevriende Knack-journalist. Of hij tijdens onze jaarlijkse iftar mocht langskomen om een reportage te
schrijven over het gevoel dat heerst bij de moslimgemeenschap na de verkiezingsuitslagen.
Ik citeer graag volgend stukje uit zijn artikel:
“Naar jaarlijkse gewoonte zijn ook nietislamitische Kortrijkzanen uitgenodigd, en die
worden uitgebreid en met een brede glimlach
begroet. Toch minstens een beetje opmerkelijk
in een stad waar Vlaams Belang, dat in 2014 zo
goed als volledig van de grafieken was geveegd,
de derde grootste partij is geworden en zowel
op Vlaams als federaal niveau een winst van
boven de dertien procent liet optekenen. Van
ongenoegen, laat staan wrok of woede, is hier
echter weinig te merken. Als er één ding opvalt, is
het net de rust en saamhorigheid die hier heerst.”
(‘Over twintig jaar zullen we denken: dit was
de wake-up-call die we nodig hadden’, Joost
Devriesere. Geraadpleegd op Knack.be)
Op dit moment hebben we (zowel de moslimgemeenschap als de rest van de samenleving) een eenvoudige
en duidelijke keuze. Gaan we verder op het ingeslagen pad van openheid, dialoog en verbondenheid? Of
wentelen we ons in zelfmedelijden en plooien we ons terug op onze eigen, veilige groep?
Als we denken aan de toekomst van onze maatschappij en onze kinderen is dit geen keuze. En dus hoop
ik dat jullie, net als de Kortrijkse moslimgemeenschap, mijn advies ter harte nemen:
“Het heeft misschien te maken met het feit dat we uiteindelijk allemaal West-Vlamingen zijn, en
doordrongen zijn van de zwijgen-en-voortdoenmentaliteit waarvoor we hier bekendstaan. We laten ons
niet zo gauw uit ons lood slaan.” (‘Over twintig jaar zullen we denken: dit was de wake-upcall die we
nodig hadden’, Joost Devriesere. Geraadpleegd op Knack.be)
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3. Het klimaat en de armen

“Klimaatverandering dreigt de laatste vijftig jaar van vooruitgang in het terugdringen van armoede teniet te
doen” (Philip Alston, VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten)
Zorg voor het klimaat en zorg voor de armen dienen hand in hand te gaan. Geen strijd tegen de klimaatverandering
zonder bijhorende sociale maatregelen. Er is immers een organisch verband tussen de opwarming van de
aarde en de armoedeproblematiek. De partij Groen was dit, in de aanloop van de verkiezingen van 26 mei
2019, even uit het oog verloren. Toen het – electoraal gezien – te laat was, legde Wouter Van Besien de vinger
op de wonde: “Heb je poen, stem dan groen”.
Uit het rapport van Philip Alston, dat op 25 juni 2019 werd bekendgemaakt, blijkt dat de klimaatcrisis meer
dan 120 miljoen mensen in de armoede kan duwen tegen 2030. Ze treft vooral arme landen en regio’s,
en vaak de buurten en regio’s waar de armsten wonen. “Pervers genoeg zullen de mensen in armoede,
die verantwoordelijk zijn voor amper een fractie van de wereldwijde uitstoot, de grootste last van de
klimaatverandering dragen, en zij kunnen zich het minste beschermen.”(1)
Dit stond reeds te lezen in de encycliek Laudato Si’ Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis (2) van
paus Franciscus van 24 mei 2015, vier jaar geleden dus.
In een eerste hoofdstuk bekijkt hij wat er in – wat hij noemt – ons gemeenschappelijk huis gebeurt (nr. 17).
Hierin heeft hij het ook over de wereldwijde ongelijkheid:
uit nr. 48. Het menselijk milieu en het natuurlijk milieu gaan samen achteruit en we kunnen de achteruitgang
van het milieu niet op een goede manier aanpakken als we geen aandacht hebben voor de oorzaken die
samenhangen met de menselijke en sociale achteruitgang. Hierop citeert Franciscus een pastorale brief
van de bisschoppenconferentie van Bolivia van 2012: Zowel de ervaring van het dagelijks leven als het
wetenschappelijk onderzoek tonen dat de zwaarste gevolgen van de milieuschade terechtkomen op de
schouders van de armsten. De paus geeft als een van de voorbeelden: De stijging van het zeeniveau treft
hoofdzakelijk de arme kustbewoners die niet weten waarheen.
uit nr. 49. Er is vaak geen duidelijk besef van de problemen die vooral de uitgestotenen treffen. Soms
wordt het zelfs als een soort ‘collateral damage’ beschouwd. Want als er concreet moet gehandeld worden,
blijven ze vaak op de laatste plaats staan. Dit is te wijten aan het feit dat vele professionelen, opiniemakers,
communicatiemedia en machtscentra zich ver van hen bevinden, in afgesloten stadszones, zonder direct
contact te hebben met de problemen van die mensen. Dit gebrek aan fysisch contact en aan ontmoeting,
mede bevorderd door het gebrek aan integratie in onze steden, helpt een deel van de realiteit te ontkennen.
Soms gaat dit samen met een ‘groen’ discours. We kunnen vandaag echter niet ontkennen dat een echte
ecologische aanpak steeds evolueert naar een sociale aanpak waarbij gerechtigheid deel moet uitmaken van
het milieudebat, om zowel de schreeuw van de aarde als die van de arme te horen.
In het vierde hoofdstuk ziet Franciscus de oplossing in wat hij noemt ‘een integrale ecologie’, waar de
menselijke en sociale dimensies duidelijk moeten in opgenomen
zijn (nr. 137).
uit nr. 139. Er bestaan niet twee aparte crisissen, die van het milieu
en die van het sociale, wel één enkele en complexe sociale- en
milieucrisis. Het zoeken naar oplossingen vereist een integrale
benadering om de armoede te bestrijden, om aan de uitgestotenen
hun waardigheid terug te geven en om tegelijk ook voor de natuur
te zorgen.
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uit nr. 141. Het humanisme roept ook het economische op tot een meer integrale en meer integrerende kijk.
De analyse van de milieuproblemen kan vandaag niet losstaan van de analyse van de menselijke en familiale
context, van de arbeidssituatie of de stedelijke context. Er bestaat interactie tussen de ecosystemen en tussen
de verschillende sociale werelden.
uit nr. 158. In de huidige situatie van de wereldmaatschappij, waar zoveel ongelijkheden zijn en steeds meer
personen uitgesloten worden, beroofd van hun fundamentele mensenrechten, is het logische en onmiddellijke
gevolg dat het principe van algemeen welzijn onmiddellijk verandert in een oproep tot solidariteit en een
voorkeuroptie voor de armsten. Deze keuze brengt gevolgen mee voor de gemeenschappelijke bestemming van
de goederen van de aarde, maar men moet eerst en vooral de grote waardigheid van de arme aanschouwen.
Deze keuze is vandaag een fundamentele eis om te komen tot een doeltreffend algemeen welzijn.
Franciscus stelt: “Het gebrek aan fysisch contact en aan ontmoeting helpt een deel van de realiteit te ontkennen.”
De meeste geëngageerde christenen hier bij ons behoren tot de middenklasse. Dit was ook het geval met de
jonge klimaatspijbelaars de eerste maanden van 2019. Bij het voorstellen en nemen van maatregelen die de
klimaatverandering moeten tegengaan, dienen we daarvan bewust te worden. Het levend contact met mensen
in armoede helpt ons om steeds de consequenties voor deze mensen in rekening te brengen.
Klimaattransitie samen met sociale rechtvaardigheid: het tijdschrift Mo*wijdt er een dossier aan in haar
zomernummer van 2019. Wat voor maatregelen moeten we hiertoe bij ons nemen op het gebied van energie?
John Vandaele werkt dit uit in een artikel dat iedereen die bekommerd is om het klimaat zou moeten bestuderen,
inzonderheid onze politici (3). Er bestaan geen eenvoudige oplossingen, hoe dringend ze ook zijn.
-------------

(1) “VN-expert waarschuwt voor ‘klimaat-apartheid’” in dewereldmorgen.be en “Armen zullen de dupe zijn van
klimaatverandering ” in De Standaard, beide van 26 juni 2019
(2) Encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus, Licap cvba, Guimardstraat 1, 1040 Brussel, 2015
(3) John Vandaele, ‘De weg naar een sociale energietransitie. Gele hesjes raken achillespees van groene verhaal’,
Mo* 132, zomer 2019, blz. 52-57. www.mo.be

4. Jeremiade - Stem en tegenstem
Alles voor de liefde…

In deze tijden dat alles politiek is en je tegelijk niet aan politieke recuperatie wil doen, is
het zoeken naar de juiste insteek voor een Jeremiade, mijn rubriekje in dit blad. Op 26
mei werd ik verkozen als Vlaams Parlementslid. Een eer, een opdracht die ik met volle
overtuiging en overgave wil vervullen voor alle Vlamingen, niet alleen voor wie op me
stemde.
En ja, dat is niet altijd evident. Geconfronteerd met een stijgende vloed aan ideeën en visies waar mijn haar
gaat van rechtstaan. Waar ik als mens, als christen onmogelijk ook maar enige sympathie kan voor hebben.
En dan moeten we samenleven, moeten we soms samen oplossingen vinden. Tegen de goesting soms,
vaak. Mijn principes staan helder en muurvast gebetonneerd. Ik zal ze niet loslaten, maar we zijn niet alleen
politieke wezens, we zijn in de eerste plaats medemensen.
En dat is dan de enige reddingsboei. Die allesoverstijgende Liefde voor elkaar, mens voor de mensen zijn. We
kunnen duizenden verschilpunten vinden, oververhitte debatten voeren en misschien moeten we dat ook
maar doen. Maar steeds met een veel moeilijker fundament eronder: dat we allemaal kwetsbare mensen
zijn. Mensen die gewond zijn en nood hebben aan medemensen. Altijd en overal.
Met dat besef, met die doorleefde Liefde, is en blijft het mogelijk. Om te geloven in morgen, om over de
onmogelijke kloof te kunnen kijken. Om te vergeven waar nodig, om liefde te voelen als er geen gesprek
meer mogelijk is.
Om mens te zijn. Om Zijn liefde te ervaren.
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(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)

5. Boekjes (k)open
I. In naam van de Vader
Een zeventigjarige kerkelijke oorlog. En nog is het einde niet in zicht.
Eind 2015 wordt bisschop Léonard voor een rechtbank te Namen veroordeeld voor schuldig verzuim
in een dossier van seksueel misbruik in de kerk. De rechtbank vindt de klacht van schuldig verzuim
bewezen, en veroordeelt Léonard tot het betalen van 10.000 euro. Léonard gaat tegen deze uitspraak
niet in beroep en betaalt de schadevergoeding die de rechtbank hem oplegt. Een rechtbank in Namen
beslist dus dat Léonard veroordeeld moet worden voor iets waar een verslag van het Federaal Parket
beslist het tegendeel te moeten aantonen.
In 2010 laten de Danneels-tapes eenieder die bij verstand is begrijpen in welke mate de toenmalige
kardinaal er alles aan doet om ervoor te zorgen dat het slachtoffer van zijn collega, de bisschop van Brugge, zijn nonkel,
niet zou worden aangeklaagd. Kardinaal Godfried Danneels (+2019) vraagt letterlijk begrip te hebben voor het feit dat
zijn collega-bisschop Roger Vangheluwe binnenkort toch met pensioen gaat, dat het slachtoffer toch ook aan vergeving
zou moeten denken, en of dat alles niet blauwblauw kan gelaten worden.
In 1949 wordt in België een kind, Eva Demoor, tot ze meerderjarig wordt effectief veroordeeld en geïnterneerd omdat
ze aanklaagt dat een priester haar seksueel misbruikt. In 2019 kan het Belgisch gerecht haar nog steeds niet in ere
herstellen. De dader werd niet veroordeeld. Dank aan de Gentse bisschop Leonce Van Peteghem (+2004). Hoe het
zover is kunnen komen? In zijn nieuw boek In naam van de Vader (Epo 2019) laat priester en auteur Rik Devillé
honderd getuigen tussen 1949 en 2019 hun schreeuw om erkenning en herstel klinken. Bij dit boek hoort nog een
tweede boek Eva, één vrouw uit de duizend (Epo 2019). Haar dossier is het oudste gekende en nog steeds niet helemaal
afgehandelde Belgische dossier. Rik Devillé schrijft wat Eva en honderd anderen vertellen. In de hoop dat de cijfers en
statistieken die hij hierna laat volgen nooit louter statistisch materiaal zullen worden.
--------------In naam van de Vader (Epo 408 blz.) ca. 29 euro.
Eva, één vrouw uit de duizend, (Epo 96 blz.) ca. 10 euro.

II. Toekomst heet de weg
Eeuwenlang beheerste het rooms-katholieke denken de Europese beschaving. De Verlichting
bevrijdde ons hiervan. Voor woordenaar Pat Lowette schept dit ruimte voor wezenlijke vragen.
Vragen zoals: welk ‘menselijk’ verhaal valt er te lezen in de Bijbel dat nog betekenisvol is in deze
tijden van neoliberalisme en populisme? Welke zin-gevende, levens-voedende inspiratie is er te
vinden in dat oude boek? Is er een relevant groot verhaal met zicht op een toekomst die verder reikt
dan de volgende selfie?
In Toekomst heet de weg hertaalt Pat Lowette eigentijds en back to basics de eerste twee Bijbelboeken
- Genesis en Exodus. Het blijken uitdagend verruimende boeken, vol hoopvolle en toekomstgerichte
scheppings- en bevrijdingsverhalen. Want de Bijbel schrijft zijn geschiedenis door het over de
toekomst te hebben, ook die van de hedendaagse mens.
Dit boek geeft een antwoord op vragen als: welke link is er tussen Abraham en ‘ere-moorden’? Is er een verband
tussen Mozes en Nobelprijs-laureaat voor de Vrede Denis Mukwege, of de Syrisch-Koerdische peuter Alan Kurdî?
Hoe kunnen we ‘toekomstvol’ kijken naar de migratiestromen van morgen?
Pat Lowette, schrijver en seculier Christen, levenslang Bijbellezer en dromer van mensenrechten, gaat bevlogen en
eigengereid om met woorden en Het Woord.
Toekomst heet de weg is een begeesterende gedachtenwandeling langs oude paden, die verassend modern blijken
vol nieuwe perspectieven voor hedendaagse zinzoekers.

Speciaal aanbod voor lezers van Evangelie Levensnabij.
Wanneer je vóór 18 oktober 17,95 Euro overschrijft op rekening: BE96 8902 4416 5805 op naam van
‘Concept’, krijg je eind november het boek thuisbezorgd, verzending inbegrepen.
De verkoopprijs van het boek is 19,95 Euro.

Partenia
Verkondiging via de media
In de nummers 3 en 4 van de vorige jaargang hadden we het over de neen-stem van Jacques Gaillot tijdens
de Franse bisschoppenconferentie van 1983, toen het dreigen met atoomwapens niet werd afgekeurd in
het slotdocument “Gagner la paix” (De vrede winnen). We eindigden met de verantwoording die Jacques
Gaillot daarover liet verschijnen in Le Monde op 11 november 1983: “Waarom ik tegen heb gestemd”.
Vooral het feit dat mgr. Gaillot zijn tegenstem toen via de media in de openbaarheid bracht, zette kwaad
bloed – maar zou ook een goed middel blijken om een publiek te bereiken waar de Kerk al lang geen
contact meer mee had. “Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés”(DDB 1996) van Jean-Marie Muller
blijft de bron waaruit wij onze informatie putten (blz. 161-189).
Jean-Marie Muller: ‘Het artikel in Le monde van 11 november 1983 kan niet anders dan de bisschoppen
die de tekst wél ondertekenden diep teleurstellen. Ze zullen wel het gevoel hebben, ook al is de toon
van dat artikel erg sereen, dat ze er in zekere zin van beschuldigd worden het Evangelie niet trouw te zijn
geweest. Vast en zeker zal niemand eraan denken Jacques Gaillot te verwijten dat hij in geweten gestemd
heeft tegen de tekst die aan de bisschoppen ter stemming werd voorgelegd, maar velen zullen het niet
goedkeuren dat hij dit in de media aan de grote klok hangt. Het is redelijk denkbaar dat de vijandigheid
die tal van bisschoppen ten aanzien van Jacques Gaillot aan de dag gaan leggen geworteld is in de positie
die hij innam tegen de tekst van “De vrede winnen”.’ (p. 161)
Jacques Gaillot was niet de enige die het met die tekst niet eens was. Hij was wel de enige die zo open en
bloot zijn standpunt kenbaar maakte via de media. Louis Boffet bij voorbeeld, bisschop van Montpellier,
die zich bij de stemming had onthouden, publiceerde een week later in zijn diocesaan weekblad (La
Semaine religieuse de l’Hérault) een veel ‘zachtere’ kritiek, begripvoller, waaronder o.a. dit: ‘De volledige
tekst zegt meer dan wat de media hem doen zeggen. (…) Men onthoudt alleen het tweede deel, waarin
de nucleaire afschrikking legitiem verklaard wordt – onder strikte voorwaarden, en een onderscheid
makend tussen het gebruik ervan en het dreigen ermee. De media hebben alleen dit laatste standpunt
weergegeven. (…) Ik betreur dit, maar anderzijds verwondert het me niet. De publieke opinie hoort nu
eenmaal alleen datgene wat een antwoord geeft op de vraag die ze stelt.’
De tweede bisschop die net als Gaillot tegen stemde was Guy Deroubaix, bisschop van Saint-Denis. Hij
verkoos geen enkele publieke verklaring af te leggen over zijn neen-stem. Alleen in een brief aan de
gelovigen van zijn bisdom naar aanleiding van Kerstmis liet hij blijken – zonder ooit naar “De vrede
winnen” te verwijzen – dat hij helemaal op dezelfde golflengte zat als Jacques Gaillot.
Muller besluit: ‘Ongetwijfeld zal deze gebeurtenis een grote, waarschijnlijk beslissende invloed hebben
op de eigen weg die Jacques Gaillot verder zal gaan. (…) Hij zal de draagwijdte ontdekken van wat een
vrij woord kan teweegbrengen. (…) Tegelijk ontdekt hij bij deze gelegenheid hoe belangrijk de media zijn
om “hen van wie de Kerk ver verwijderd is” te bereiken.’ (p. 165)
Wat Gaillot toen ontdekte, blijft waar – paus Franciscus beseft het maar al te goed. En let vooral op de
formulering: het gaat er niet om hen te bereiken die veraf staan van de Kerk, maar wel om hen van wie
de Kerk ver verwijderd is. Kwestie van waar je de verantwoordelijkheid legt!
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De bisschoppenconferentie, vijf jaar later.
Ander onderwerp.
Op 25 oktober 1988 neemt Jacques Gaillot tweemaal het woord op een plenaire zitting van de Franse
bisschoppenconferentie die plaatsvindt achter gesloten deuren, in een debat over het leven en het ambt
van de priester. Een kwestie die straks (oktober 2019) in Rome op de agenda staat!
Omtrent het wijden van gehuwde mannen.
Nu wij, bisschoppen, het hebben over het leven en het ambt van de priester, is het misschien het
moment om eens van nabij te bekijken wat er aan het veranderen is en naar de toekomst te kijken
met de vrijheid die het Evangelie ons schenkt.
De veranderingen die in de samenleving en in de Kerk hebben plaatsgevonden doen mij de vraag
stellen of het niet mogelijk is om gehuwde mannen tot priester te wijden. De vermindering van het
aantal priesters en de veroudering van de clerus zorgen voor een ernstig pastoraal probleem. We
zijn de onderneming met het grootste aantal bejaarde mensen in dienst.
Veel christenen geven ondertussen blijk van een rijp geloof en zijn op velerlei wijzen geëngageerd
in het apostolaat. Maar het ontbreekt ons aan priesters die kunnen tegemoet komen aan hun
verwachtingen en behoeften. De “Zondagse Bijeenkomsten bij Afwezigheid van een Priester”
(ADAP, Assemblées dominicales en l’absence de prêtres) hebben hun nut, maar hebben het nadeel
het priesterambt te reduceren tot de macht om brood en wijn te consacreren. Tegelijkertijd zorgt
de afwezigheid van priesters ervoor dat de symbolische en structurele betekenis van het gewijde
ambt voor het geloof van de Kerk op de achtergrond verdwijnt.
Zullen we nog lang in staat zijn om met deze schaarste verder te doen? Om vertragingsoplossingen
te vinden - en ondertussen geen recht doen aan de noden van het Godsvolk?
Omtrent de gehuwde priesters
Ik stel me vragen over het profiel van de priesters van morgen zoals het zich aan het aftekenen is
sinds de re-integratie van de priesters van Ecône1 of, in mindere mate, uit traditionele groepen. Het
is inderdaad wel erg buitengewoon dat men zoveel inspanningen doet om mensen te behouden
die over heel wat essentiële geloofspunten veraf staan van het Tweede Vaticaans Concilie, en dat
men zich zomaar neerlegt bij het vertrek van waardevolle priesters, en dat alleen omwille van het
feit dat ze hun celibaatsbelofte gebroken hebben. Die dubbele houding doet me vragen stellen.
Waarom geen dispensatie verlenen van het celibaat aan priesters die erom vragen, vanuit hun
bezorgdheid om verbonden te blijven met de Kerk? Tot wanneer zullen we priesters die huwden en
beschikbaar blijven voor een dienst aan de Kerk hun dit ambt ontzeggen? Waarom de ogen sluiten
voor pastorale situaties die als een noodkreet klinken? In die mate dat men zich kan afvragen of
men werkelijk luistert naar het Godsvolk. Is er geen tegenstrijdigheid tussen enerzijds de schaarste
en anderzijds de mogelijkheden die we zouden kunnen benutten?’
1
De volgelingen van Mgr. Lefebvre, die zich in ernstige mate distantiëren van het Tweede
Vaticaans Concilie

10
Partenia

Een maand later, op 23 november 1988, zet Jacques Gaillot stappen naar de apostolische nuntius in Parijs,
om daar de wens te uiten de paus te ontmoeten, om hem uitleg te kunnen verschaffen met betrekking
tot deze stellingnamen. Op 17 december komt daar een onrechtstreekse reactie op in La Croix: Di Falco,
woordvoerder van de permanente bisschopsraad, herinnert - zonder Gaillot te noemen - aan het officiële
standpunt van Rome m.b.t. deze kwesties. Waarop Jacques Gaillot opnieuw in de pen kruipt, en op 28
december 1988 in Le Figaro uitvoerig ingaat op het waarom van zijn tussenkomsten in Lourdes. Ik vertaal
wat Muller daaruit citeert:
Als herder van de Kerk van Evreux die mij werd toevertrouwd, heb ik aandacht voor de missionaire
behoeften van de christelijke gemeenschappen, en van de jongeren in het bijzonder. (…) Mijn
bezorgdheid als herder bestaat erin de christelijke gemeenschappen de mogelijkheid te bieden om
te bestaan en te groeien in het geloof. (…)
Waarom zou het een bisschop verboden zijn heel luid te herinneren aan deze zorg van God voor zijn
volk? Vanwaar die angst voor de waarheid? Waarom al die opschudding? Mijn vraag is geen vorm
van contestatie, geen vorm van provocatie of een stellingname. Zij drukt de bezorgdheid uit van
een herder voor zijn volk. Een herder die bezorgd is om de zending en die weet dat deze zending
belangrijker is dan het statuut van de priesters.
Ik ben diep gehecht aan het celibaat omwille van Jezus en het Evangelie. Een celibaat dat de pastorale
naastenliefde stimuleert blijft een teken dat aan de samenleving van vandaag gegeven moet worden.
(…) Maar ik heb in alle vrijheid die vraag omtrent de wijding van gehuwde mannen gesteld. Ze verdient
gesteld te worden (…). Vragen die ertoe doen kun je niet onder de grond stoppen. Ze maken deel uit
van het leven. En als die vragen zelf niet marginaal zijn, hoe zou dan diegene die ze stelt marginaal
kunnen zijn?
Mijn tweede tussenkomst sloeg een ander register aan en het was niet de bedoeling die te mengen
met de voorafgaande. Die tweede ging over de priesters die gehuwd zijn, er zijn er veel in Frankrijk.
Men schat hun aantal op ongeveer vijfduizend voor de periode 1965-1985. Ze erkennen dat er een
gegeven woord is geweest waaraan ze zich niet gehouden hebben, een engagement dat genomen
werd en niet gerespecteerd. Dat is niet niks. Maar we moeten niet oordelen en veroordelen.
Velen van hen lijden onder het gevoel dat de officiële kerk hen over het hoofd ziet of uitgestoten
heeft. Ze willen ernstig genomen worden en erkend. Kan de barmhartigheid van Christus, die toch
een woning moet vinden in zijn Kerk, zich niet manifesteren ten opzichte van hen? Het ambt van een
bisschop is een dienst van ‘goede zorg’, de goede zorg van God voor zijn volk. De bisschop heeft als
taak ‘goed zorg te dragen’ voor heel het volk dat hem is toevertrouwd.
De priesters die gehuwd zijn mogen we niet vergeten. God houdt van hen. In het Evangelie zijn er
geen uitzichtloze situaties. Wat het verleden ook mag geweest zijn, altijd is er een toekomst mogelijk.
In Lourdes, waar we als bisschoppen onder elkaar waren, heb ik mijn stem willen verlenen aan velen
van hen en wilde ik voor hen een bevrijdend woord laten klinken. (…)
Er is een tijd geweest dat het nooit bij mij zou opgekomen zijn die vraag te stellen. En als iemand
het toch had gedurfd ze te stellen, zou ik mij geërgerd hebben. Maar ondertussen hebben zoveel
christenen me geleerd wat het betekent mild te zijn en begrip op te brengen voor moeilijke situaties!
Ze hebben me doen begrijpen dat de hoop van ons soms een zekere vooringenomenheid vraagt. Ze
hebben me veranderd opdat ik meer trouw zou zijn aan het leven en aan het Evangelie.”
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In de zeven daaropvolgende weken (tot 31 dec. 1988) krijgt Gaillot per post 2.109 reacties op zijn beide
interventies in Lourdes (mails bestonden toen nog niet!). Daarvan slechts 99 van mensen die het niet eens
waren met hem. Méér dan ¼ kwam van priesters, 568 om precies te zijn, waarvan slechts 8 negatieve.

31 jaar later
Tijdens de bijzondere bisschoppensynode van 6 tot 27 oktober in Rome, met de bisschoppen uit het
Amazonegebied, staat dit onderwerp inderdaad weer helemaal op de agenda (over de priesterwijding
van gehuwde mannen), en wel vanuit de bekommernis die mgr. Gaillot hier al meer dan 30 jaar geleden
onder woorden bracht: in veel van die geloofsgemeenschappen kan slechts enkele keren per jaar
eucharistie gevierd worden. Veel bisschoppen zijn er daarom ook voor gewonnen… Een tegenstem
vandaag is eerder van praktische aard, niet principieel: François Glory van de Missions étrangères de Paris
weet dat in de basisgemeenschappen in de Amazone ieder vanuit zijn of haar eigen charisma bijdraagt
aan het gemeenschapsleven. Hij vreest dat het wijden van viri probati alle aandacht op de priester zal
richten en zo tot klerikalisme zal leiden (Kerknet, 6 augustus ’19).
En klerikalisme heeft – mijn inziens – alles te maken met een manier van denken over de priesterroeping.
Priester worden, is dat iets waartoe een individu zich geroepen weet? Of is het iets waartoe een
gemeenschap iemand roept? ‘Je wordt geen bisschop als je te kennen geeft dat je je daartoe geroepen
voelt. Je wordt geen paus als je laat verstaan dat je je voor die taak geroepen voelt. Je wordt “gevraagd”
om die taak op te nemen. Zo zou ook over de priesterroeping gedacht moeten worden.’ Zo hoorde ik het
uit de mond van Jan Van Cauwelaert (+ 2016), die van 1958 tot 1967 bisschop was van Inongo (Zaïre).
Kort na het Concilie stond hij zijn bisschopszetel af aan een inlandse opvolger. Zich geroepen voelen kan
inderdaad te maken hebben met het verlangen om aan het stuur te staan, om de touwtjes in handen te
hebben. Geroepen worden door medemensen is duidelijker een vraag naar dienstbaarheid …
Jan Vanden Berghe
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6. Daniël in de leeuwenkuil
Ode aan Brusselse priester Daniel Alliët
Daniel Alliët wordt gevierd. Hij is vijftig jaar priester waarvan drieëndertig in Brussel, een heel jezusleven. Ik ging
het laatst bij hem langs in de week na de verkiezingen. Als er één man is die voor mij de uitslagen kan duiden en
relativeren, is hij het wel.
‘We zitten op een hellend vlak en we glijden.’ Hij zegt het met een brede glimlach. En monkelend: ‘Als het moet,
doe ik het opnieuw’, en hij kijkt over mijn schouder naar de Begijnhofkerk die jaren geleden bekend werd door de
kerkbezetting van mensen zonder papieren.
Die periode heeft hem voor- en tegenstanders opgeleverd. Zijn activisme bezorgt hem een reputatie van ambetanterik;
het zit sommige leden van de kerk hoog dat hij die parel van de barok vol matrassen heeft gelegd. Maar het zijn z’n
medestanders die in grote getale zijn opgedaagd om hem te vieren.
Voor zijn jubileum zit de kerk vol met een bijzondere mengeling van
mensen. Mensen die strijden voor werkbaar werk, die ouderen en
zieken bezoeken, mensen die zorg dragen voor anderen met mentale
problemen, mensen die strijden voor een wereld zonder racisme.
Ik zie veel begijnen 2.0, anarchistische zusters en andere krachtige
vrouwen die zich in de perimeter rond de kerk inzetten voor wie
dat nodig heeft. Er is een hoek met oude communisten, er zijn fans
gekomen uit West-Vlaanderen (waar hij vandaan komt). Er zitten
moslims en boeddhisten en een atheïst zingt voor het eerst een mis
uit, voor Daniel.
We delen de bewondering van een man die levensvreugde als teken
van echte spiritualiteit uitdraagt.
De viering duurt lang, want het aantal mensen dat Daniel expliciet en uitgebreid wil bedanken is eindeloos. Genoeg
andere van zijn acolieten nemen het woord in mijn plaats. Hij vindt ze feilloos: geëngageerde workaholics die plezier
vinden in het runnen van de organisaties waar hij de architect van is.
We delen de bewondering van een man die levensvreugde als teken van echte spiritualiteit uitdraagt. Meerdere oudbezetters van de kerk nemen het woord. Ze hebben ondertussen een leven opgebouwd in België, een van hen is
getrouwd met een buurvrouw van de kerk. In vlekkeloos Nederlands of Frans getuigen ze.
Ze hebben het over de snelheid waarmee hij praat en het bijzondere taaltje dat hij hanteert, zijn gulheid, de eindeloze
hoeveelheid orchideeën en kerstrozen die hij aansleept om aan mensen te zeggen: ik zie je. Niet de duurste bloemen
maar de waardevolste heb ook ik van hem gekregen: voor dag en dauw sprong hij regelmatig zijn krakkemikkige fiets
op naar de vroegmarkt om iemand in de bloemetjes te zetten. Ik zie jou.
Het misboekje is duidelijk van zijn hand. Vormgegeven met schaar en lijm en fotokopiemachine. De methode waarmee
hij misboekjes in elkaar knutselt maar ook begrotingen voor de vele vzw’s die hij (mee) beheert. Met spuug en paktouw
lijken die soms aan elkaar te hangen, maar de praktijk blijkt ijzersterk.
Zijn eerste lezing zou er eerst een van de profeet Amos worden (‘Dat was een religieuze splinterbom!’) maar hij
bedacht zich. Hij kiest ook niet voor Romero, maar voor een brief van twee Guinese jongens die twintig jaar geleden
dood werden teruggevonden in het landingsgestel van een Sabenavliegtuig.
De brief die Yaguine Kita en Fode Tounkara schreven aan de gezaghebbers van Europa is twintig jaar oud maar
brandend actueel. De toon is meteen gezet. Het vertrekpunt is altijd de werkelijkheid. Het wordt hem vaak verweten
dat bij hem de pragmatiek het van de mystiek haalt. Hij kan inderdaad feilloos de brug leggen tussen een oude tekst en
de werkelijkheid waarin we nu leven. Hij was ooit professor Dogma maar als hij spreekt, gaat het onverminderd over
de mensen die hij dagelijks ontmoet.
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Ik heb van hem geleerd om radicaal aan de kant van de zwakkere te gaan staan, dat is de plaats van de basiswerker.
De eucharistie is een “best of” Daniel. Wie hem een beetje kent, heeft de helft van de anekdotes al gehoord maar als bij
een goeie stand up comedian luisteren we graag nog eens.
‘Vloeken is gezond en God heeft dat graag want dan hoort ie zijn naam nog eens.’ Het evangelie Lucas 4 wordt ingeleid
met de woorden: ‘Toen Jezus terugkeerde na een burn-out’ en ‘We hebben nu een paus die probeert een christen te zijn,
dat we dat nog mogen meemaken!’
Ik heb ruimschoots de tijd om na te denken welke stempel hij op mijn Brusselse professionele leven heeft gedrukt sinds
hij een tijd mijn baas was.‘Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’, dat andere stuk evangelie
dat hij zo belangrijk vindt, heeft hij vertaald in talloze vzw’s en een generatie van sociaal werkers, in een netwerk met
elkaar verbonden. ‘Ik werk ook voor Daniel’ is een toverzinnetje waarmee je veel dingen gedaan krijgt. Ik heb van hem
geleerd om radicaal aan de kant van de zwakkere te gaan staan, dat is de plaats van de basiswerker.
Talloze keren heb ik samen met hem mensen aangeworven. Hij wou altijd maar drie vragen stellen aan de
kandidaten: ‘Eet je goed? Slaap je goed? Ga je vlot naar het toilet?’ Als dat goed zit, komt alles in orde! Hij polste
bij sollicitatiegesprekken vooral naar maatschappelijk engagement, eerder dan een cv uit te vlooien. Als hij sociaal
werkers bepaalde persoonlijke keuzes van hun ‘doelpubliek’ hoorde in vraag stellen, zei hij: ‘Een rijk man heeft de
optie om sober te trouwen, een arme niet.’
‘In een leven zijn de drie W’s belangrijk: wonen, weten en werken. Mijn grootste verdriet is dat het onze jongeren nog
altijd zo slecht gaat op school en ook later op de arbeidsmarkt.’
Op mijn eerste werkdag in het jeugdhuis waarvan hij de voorzitter was, overhandigde hij mij de sleutels en zei:
‘Jeugdwerk dat geen politiserend werk is, is bezigheidstherapie.’ Het is sindsdien mijn mantra geworden. Zijn steun
was er niet alleen een van catchy oneliners. Hij stapte ooit mijn bureau binnen met een dichtgeniete chipszak. Daarin
zat een vettige hoop cash geld dat hij op een communiefeest had opgehaald.
Hij heeft mij geleerd dat iedereen, ook de kwetsbaren in de stad zichtbaar moeten zijn, ook in het centrum, niet
weggeparkeerd in een achterstandswijk. Zijn strategie tegen gentrificatie is simpel: zelf vastgoed verwerven.
Onvermoeibaar zamelt hij geld in voor appartementen en gebouwen binnen de vijfhoek om de aanwezigheid van
bepaalde groepen in het hart van de stad te verankeren.
Tijdens de viering durft tenslotte iemand aarzelend het woord pensioen in de mond nemen, maar dat wordt lacherig
onthaald. Wie hem kent, weet beter. ‘Als het goed gaat moet je voortdoen, en als het slecht gaat, dan moet je zeker
voortdoen.’ Het is misschien wel zijn meest bekende uitspraak.
Hij startte ooit zijn Brusselse carrière in de gevangenis omdat je daar het beste het gezicht van de armoede kan zien.
Rijke mensen gaan niet naar de gevangenis.
Op zijn vijfenzeventigste vertoeft Daniel nog steeds in de leeuwenkuil.
Zijn laatste wapenfeit wordt het House of Compassion. Met een groep van geëngageerde parochianen en buurtbewoners
schreef hij een plan om van de Begijnhofkerk opnieuw een plek te maken waar je de stilte kan opzoeken en kan bidden,
maar waar ook het leven kan en mag gevierd worden. Met iedereen.
Het is hard bikkelen om de Begijnhofkerk. Er zijn ook heel wat mensen binnen de kerk die liever goudbrokaat zien dan
de permanente tentoonstelling over moderne slavernij. Hij hint meerdere malen dat hij allicht niet lang meer de sleutels
van de kerk zal bezitten
In het misboekje kleeft de liedtekst “Wie moet zwijgen, zal gaan spreken”. Tekstdichter Huub Oosterhuis heeft zich
uitgeleefd op de melodie van Ode an die Freude. Niet geheel toonvast en met een kikker in de keel galmt de stem van
Daniel door de kerk…

14

Wie zich met zijn eigen leven
overgeeft aan deze droom,
die zal mensen tegenkomen,
last en lijden, tegenstroom.
Die zal leven, klein, verborgen,
solidair en zonder grens.
Die zal, weerloos, ooit nog worden:
zuster, broeder, toekomstmens!
(Bie Vancraeynest uit: Mo* (26 juni 2019))

7. De actualiteit van het evangelie

“Wij moeten ons niet aan hen aanpassen. Zij moeten zich aan ons aanpassen.” Dit is een recente uitspraak van
een van onze politici. Je mag raden van welke partij. Terwijl ik dacht: “We moeten ons aan elkaar aanpassen”.
Het gaat hier natuurlijk over mensen van vreemde origine die zich, om de een of andere reden, bij ons zijn
komen vestigen. Waarom zouden we niet wederzijds met elkaar moeten rekening houden?
Het betreft hier niet alleen een menselijk principe. De gulden regel vinden we terug in elke godsdienst en
levensbeschouwing: “Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden” (Matteüs 7, 12).
Veronderstel dat jij zelf in een vreemd land gaat wonen. Moet je dan al je geplogenheden afzweren? Mag
je niet, met respect voor je gastvrouwen en gastheren, gewoon jezelf blijven? Een respect dat natuurlijk een
bepaalde inspanning van jou vraagt.
In het christendom komt daar nog iets bij. Wij zijn schatplichtig aan de joodse godsdienst. Daarin klinkt
reeds in een van zijn oudste teksten: “Jullie mogen een vreemdeling niet onderdrukken of slecht behandelen.
Want jullie zijn zelf ook vreemdelingen geweest, toen jullie in Egypte waren (Exodus 22, 20).” Jezus en het
evangelie sluiten hier naadloos bij aan. Allen zijn wij vreemdelingen en passanten op deze aarde. Laten we
dus mensen die ons vreemd zijn, in hun eigenheid respecteren.
Het evangelie is verrassend actueel, ook in de politiek. Een tweede voorbeeld. “Wees barmhartig…” Het is de
rode draad die loopt doorheen de Bergrede en heel het evangelie. Barmhartigheid en mededogen staan haaks
op een bepaalde publieke opinie. Een jonge vrouw komt met haar twee kleine kinderen terug uit Syrië. De exjihadiste wil haar leven weer op orde brengen. Ze heeft vast werk. Ze is zelfs ploegbaas en vertrouwenspersoon
voor de diversiteit in het bedrijf. De rechter geeft haar een tweede kans, onder strikte voorwaarden. Wat voor
bagger de rechter en die vrouw op de sociale media niet over zich heen hebben gekregen!
Het evangelie is helemaal niet wereldvreemd, integendeel. Het zou duidelijker mogen toegepast worden op de
huidige sociale en politieke realiteit. Hier past geen wollig taalgebruik. Wij, christenen, zijn soms te angstig
om de zwaksten in onze maatschappij te verdedigen.
(Rob)
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8. @padre84

Zopas op Instagram - één van de vele sociale media-apps die de laatste jaren
aan belang gewonnen hebben – mijn ‘nickname’ veranderd. Jaren geleden zette
ik mijn eerste stapjes op Instagram als ‘Padre84’. Mijn volgers zouden een deel van
mij te zien krijgen dat ik ‘aan het grote publiek’ wou tonen. Niets ‘stoeferigs’ of
narcistisch, maar gewoon vanuit mijn bezigzijn als leerkracht en priester tonen wat
me raakte, bezighield, … Het was volgens mij op een goede manier gebruik maken
van de kracht van sociale media, door mensen te informeren over wat zich in mijn
‘priesterleven’ afspeelde en zo ook af en toe een fijne en moderne kant van de Kerk te tonen. Moderne
evangelisatie – zo zag ik het lang. Het wierp z’n vruchten af. Ik leerde parochianen selfies nemen tijdens
de mis – wat resulteerde in het hashtagwoord ‘churchie’ (de term haalde toentertijd zelfs het Journaal).
Leerlingen en ouders reageerden soms op zaken die we met de kerkgemeenschap organiseerden of
onderschreven bepaalde standpunten die ik via foto’s kon overbrengen.
Padre84 – zo zou mijn ‘internetnaam’ worden. Het jaartal verwees naar het jaar 1984, het jaar waarin
Ronald Reagan president werd van de USA en de soulzanger Marvin Gaye het leven liet, maar ook het
jaar waarin ik het levenslicht zag. De term ‘padre’ verwees dan weer naar die jongensdroom waarvoor
ik ooit de poort van het seminarie binnengestapt ben. Niet zozeer om een liturgische priester te worden,
maar wel om een ‘padre’ te worden – een herder, die er is voor mensen, op de barricades staat en een
vuist maakt tegen sociaal onrecht en vooral stem geeft aan de ‘stemlozen’. Zo zag ik het…
Zopas op Instagram mijn nickname veranderd. Daar was ik gekomen. Gewoon omdat ik geen ‘padre’
meer ben – althans niet in de kerkelijke betekenis van het woord. Na bijna elf jaar priester te zijn heb
ik figuurlijk mijn kap over de haag gesmeten. Niet alleen figuurlijk - een paar vrienden van me hebben
de kap van één van mijn hoodies afgesneden en me verplicht om die echt over de haag in de tuin te
smijten. Symbolisch- om na het afsluitend gesprek met de bisschop - de daad bij het woord te voegen. Ik
had persoonlijke redenen om ermee te stoppen, al hadden die toch vooral met de verplichtende regeltjes
van de Kerk te maken.
Na het nieuws her en der – en ook wel in de media – verspreid te hebben, lieten mensen het niet na om te
reageren. De reacties – van vrienden, over onbekenden tot zelfs een 90-jarige (voor zijn leeftijd moderne)
pastoor – waren, tegenover mij toch, unaniem positief en maakten vooral één ding duidelijk: dat het
bisdom, maar bij uitbreiding de institutionele Kerk, de grote verliezer is in dit verhaal. Niet zozeer omdat
ze alweer een jonge priester – een hedendaagse herder – verloren is (ik wil mezelf ook niet belangrijker
maken dan ik ben), maar vooral omdat ze duidelijk de voeling met de ‘buitenwereld’ kwijt is. Geen
mens die ik tegenkwam zei me vlakaf dat ik een dommerik was, dat ik de grootste fout van m’n leven
maakte. Neen, mensen vonden het vooral ‘de normaalste zaak van de wereld’. Nu wil ik niet de fout
maken om de alwetendheid bij de gewone man in de straat te leggen – de vorige verkiezingsuitslagen
leerden ons daaromtrent enige terughoudendheid aan de dag te leggen – maar als zowat iedereen, van
de universiteitsprofessor tot de poetsvrouw op het college, het er ronkend over eens is dat kiezen voor de
liefde, voor een relatie, voor het niet-langer-eenzaam-zijn,… de juiste keuze is, waarom zien zij het dan
wél en de Kerk niet?
Toen ik mijn C4 indiende – al bestaat die term niet in de Kerk, gek genoeg hebben ze daar geen woord
voor - kreeg ik gemeend te horen dat het jammer was dat het niet anders kon. Het celibaat was er
nu eenmaal Pas na het gesprek viel het mij te binnen dat die gelatenheid misschien wel de grootste

16

fout is die de Kerk op dit moment aan het maken is. Nu wil ik niet de aanval inzetten op de trouwe,
geëngageerde parochianen, de pastorale medewerkers die prachtig werk verrichten of de kritisch-loyale
bedienaars die dag in dag uit het beste van zichzelf geven. Nee, als ik hier over de Kerk spreek, dan heb
ik het over de ‘opgeklommenen’ in de structuur die eigenlijk wel het verschil zouden kunnen maken. Wat
als dr. Paul Janssen – je weet wel, de founding father van Janssen Pharmaceutica – bij het zien van al die
ziektes dacht: ‘tja, zo is het nu eenmaal’? Wat als Nelson Mandela bij het zien van zijn mede-zwarten in de
apartheid dacht: ‘tja, zo is het nu eenmaal’?
Zopas op Instagram mijn nickname veranderd. Geen ‘padre’ meer gewoon omdat de officiële Kerk besloten
heeft om na 600 jaar kerkgeschiedenis nog steeds een onnozele en vooral historisch achterhaalde regel niet
in vraag te stellen of aan te passen. Bovendien gaat het niet alleen om die celibaatsregel, maar ook om
heel wat inhoudelijk-theologische en sociaal-ethische regels. Achterhaald. Totaal niet ‘aggiornamento’ een woord dat tegenwoordig vermoedelijk meer als vloekwoord dan als bevrijdend bestempeld wordt.
Geen ‘padre’ meer en toch voel ik mij in mijn hart nog altijd- of misschien zelf méér – aangespoord door de
inspiratie van het joods-christelijke verhaal. Onze steeds weer veranderende samenleving heeft verhalen
en hoop nodig en daar kan de christelijke traditie zeker toe bijdragen, als we natuurlijk bereid zijn om
steeds opnieuw onszelf, ons verhaal en onze traditie in vraag te durven stellen… maar dan komen we op
het terrein van ‘identiteit’ en wordt het zo gevaarlijk om niet vast te klampen aan het verleden.
Vandaar dat ik mijn nickname op Instagram moest veranderen. Niet omdat de Heilige Moeder de Kerk
besloten heeft dat ik sinds het kiezen voor de liefde mijn geprivilegieerde plek in het Sanctum Sanctorum
kwijtgespeeld ben, maar wel omdat ik niet wil vast blijven zitten aan een romantische identiteit die in het
verleden ligt. Wie ik ben, wie ik geworden ben, is zeker bepaald door alles wat ik meegemaakt heb, maar
verandert niet omdat ik nu een of andere titel niet meer heb. Vandaar: de ‘padre’ mag er misschien niet
meer zijn, maar de vrijgevochten inspiratie wel nog. We zullen doorgaan – zoals Ramses Shaffi ooit brulde
– als Pieter Delanoy, als wie ik geworden ben, als wie ik altijd zal zijn en wil blijven… maar gewoon geen
‘padre84’ meer.
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9. Tafelwoordje van Lionel Mestdagh
Van 1969 tot 2019: uit een tafelwoordje in het bisschopshuis
Lionel Mestdagh sprak op woensdag 19 juni 2019 een tafelwoordje uit in het Brugse Bisschopshuis op de
viering van de 50ste verjaardag van de priesterwijdingen van het jaar 1969. Hieronder enkele betekenisvolle
uittreksels.
Mgr. Romero koos als bisschopsspreuk “Sentire cum
Ecclesia” –“voelen met de Kerk”. Doorheen de jaren is hij
gegroeid in zijn kerkervaring. Hij was aanvankelijk een
trouwe vertegenwoordiger van de hiërarchische gevestigde
kerk. Daarom was hij ook bisschop gewijd want hij verstond
het om conflicten met de “wereld” te vermijden. Hij is
echter door de harde realiteit van de concrete wereld waarin
hij leefde “bekeerd”, getroffen door het vreselijke lot van
vrienden en mensen die hem toevertrouwd waren. Zo leerde
hij dat “kerk” betekent: Gods gelaat ontdekken en ontwaren
in die kleine, kwetsbare en gekwetste mensen. Hij maakte
een evolutie door van een conservatieve naar een nieuwe manier van christen zijn.
Beleven wijzelf soms ook niet een kantelmoment, een ommekeer of overgang? Bij het overwegen van die
vraag vergezelden mij twee publicaties die allebei wijzen op veranderingen in het persoonlijk en kerkelijk
leven.
Vooreerst een column van Debbie Thomas “Ontheemd, een genade?”1 Ze start met het intrigerende citaat van
Walter Breuggemann: “De wereld waarvoor je zo zorgvuldig bent voorbereid, wordt je door Gods genade
ontnomen.” Als Amerikaans kind groeide ze op in het geboorteland van haar ouders: Zuid-India. Ze ervaart
nog altijd de verwarring door de twee culturen. Ze was voorbereid op een wereld die ze als volwassene niet
zou bewonen. Ook haar huidige godsdienstige wereld verschilt grondig met haar vroegere. Die overgang was
een ontlediging. Het was afzien. Ze hongerde naar harmonie en samenhang. De pijnlijke ontmanteling van
haar wereld ziet ze als een gave van God voor hen beiden. Ten slotte zal ze ongebonden en authentiek een
wereld bewonen die ruim genoeg is om hem te verwelkomen zoals hij is.
Wij – de jubilarissen – werden in het grootseminarie zorgvuldig
ingewijd in een specifieke geloofspraktijk met een specifiek besef van
geloofsleer en ervaring van God. We leefden er met hooggespannen
verwachtingen door het aan de gang zijnde Tweede Vaticaans Concilie.
Een ‘aggiornamento’ moest de Kerk bij de tijd brengen in de moderne
wereld.
Eens gewijd en buiten de seminariecocon zwommen de enen als vissen
in het water enthousiast de pastoraal in; de anderen beseften gaandeweg
dat het innerlijk en uiterlijk leven op elkaar aansluiten moeilijk verliep.
Zich ontdoen van veel ballast om de kernboodschap over te houden was
1

Benedictijns Tijdschrift 2015/4, p, 180-183.
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een moeizaam proces. Het persoonlijk geweten en de kerkelijke samenhorigheid met elkaar in harmonie
brengen was beslist geen vanzelfsprekende oefening. Onze geestelijke zoektocht gaat kritisch verder om
authentiek te geloven in Jezus van Nazareth. Daarbij zijn de interreligieuze realiteit en interculturaliteit
belangrijke uitdagingen. Hoe gaan we om met verschillen en verscheidenheid, dichtbij en veraf?
Mijn tweede metgezel tijdens het neerpennen van dit woordje was “De grote spirituele shift. Christendom in
beweging” van Brian McLaren2. Hij nodigt zijn lezers uit om dringend werk te maken van een nieuw soort
christen zijn. Aan de basis én aan de top van de Kerk. Een immense opgave zeker na alles wat de Kerk de
laatste decennia doormaakte. Hij spoort ons aan om vanuit deze onzekere situatie tot actie over te gaan zoals
destijds het Hebreeuwse volk dat als verlamd stond tussen een naderend leger en een woeste zee de oproep
hoorde: “Kom in beweging! Ga vooruit! Ga aan de slag!”
Om in die inspirerende beeldspraak te blijven: de gevierden hier hebben 56 jaar geleden de stap gezet om
zaaiers van Gods Woord te worden. In 1963 traden wij in het Brugse seminarie binnen voor het eerste
jaar filosofie. Een luxe die nu utopisch is. Zestien van de 36 werden gewijd: veertien in 1969 en twee in
1970. Benedictijnen van St-Andries en St-Pietersabdij vervoegden ons in theologie. Twee zusters van de St.
Trudoabdij van Male volgden eveneens de leergangen.
Een eventuele wijding van vrouwen in onze Kerk
werd toen al geopperd maar… het lijkt voor de nabije
toekomst onmogelijk, aldus Kard. Kasper onlangs
op Kerknet. In Duitsland echter gingen katholieke
vrouwen zeven dagen lang in Kirchenstreik. Ze
staakten om dringend kerkelijke hervormingen af te
dwingen. Ze eisten in een open brief aan de paus o.m.:
openstelling van het priesterambt voor vrouwen en de
opheffing van het verplichte priestercelibaat. Deze
door de vernieuwingsdynamiek van het Concilie
begeesterde jonge generatie van toen stelt vandaag
vast dat alles al is gezegd maar dat er uiteindelijk
niets is veranderd.3 Benieuwd of in oktober op de
Amazonesynode de viri probati aan de slag kunnen
in Zuid-Amerika. Of blijft het weer een denkpiste?4
Blijkbaar zijn we niet goed in een antwoord vinden op
veranderende omstandigheden en verliezen zo verder terrein. Onze Kerk is kampioen in de toepassing van
de traagheidswet!
Terug naar ons wijdingsjaar. Tijdens onze priesteropleiding vielen er twintig af. Ik gebruik bewust dat
woord “afvallen” omdat één van hen steevast spreekt over “de afvalligen”. In 2016 belegde hij een reünie
voor hen, samen met “enkele van de blijvers” wiens weg niet altijd over rozen liep. Soms was er woestijn.
Twee legden het ambt neer. De overigen, wij dus, actief geweest – of nog – in verschillende diensten op
diverse plaatsen, hebben elk onze eigen appreciatie over de afgelegde weg.
2
Uitgeverij Kok Utrecht, 2018, 301 blz.
Zie ook boekbespreking van Rob Debels in “Nieuwsbrief Evangelie Levensnabij” 30ste jaargang nr. 4, pag. 4-7.
- Ook lezenswaardig is het essay van Peter Malfliet “Het christendom pas begonnen?” in Tertio nr 1006 van 22 mei
2019, p. 14-15.
3
Erik De Smet “Als vrouwen staken in de Kerk” in Kerk & Leven, 12 juni 2019, p. 11.
4
“Getrouwde pastoors? Misschien in de Amazone” De Standaard, woensdag 19 juni 2019, p. 15.
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9 NOVEMBER 2019 OM 16 UUR
Huub Oosterhuis in De BLAISANTKERK IN GENT:
‘NU NOG MET HALVE WOORDEN’
Een inspirerende namiddag in gesprek met Huub Oosterhuis en met samenzang.
Enkele jaren geleden was de bekende Nederlandse dichter-theoloog in de Arteveldestad voor
een gedeelde affiche met Westhoekbard Willem Vermandere. Die zondagnamiddag liep de
Machariuskerk hiervoor te hoop.
Nu zal Oosterhuis voor het eerst te gast zijn in de vernieuwde locatie van de Dominicusgemeenschap
aan de Blaisantvest. In oktober wordt de vernieuwde ruimte voorgesteld aan het ruime publiek
en op zaterdag 9 november vindt er om 16 uur een liedprogramma plaats (o.l.v. Bernard de Cock,
o.p.) met toespraak door Huub Oosterhuis die de week ervoor, op 1 november, 86 jaar wordt.
Hij was nooit eerder te gast in de Gentse gemeenschap die nochtans een van de oudste Vlaamse
liturgische initiatieven is die zich o.a. van zijn teksten bedient. Einde rond 18 uur.
De werkgroep Evangelie Levensnabij verleent zijn medewerking aan dit initiatief en nodigt
de lezers van de Nieuwsbrief dan ook van harte uit naar dit uitzonderlijke aanbod. Er is geen
voorverkoop en de dag zelf betaal je €12 aan de deur (liedboekje inbegrepen). Er is een drankjeachteraf.
Adres: Blaisantvest 37, Gent, makkelijk bereikbaar met
het openbaar vervoer (tram).

Dit initiatief krijgt de steun van Evangelie Levensnabij.
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