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1. REDACTIONEEL
HOOP VOOR 2020
De brand in het asielcentrum van Bilzen vond ik een van de dieptepunten van het voorbije jaar. De moedige
reactie van o.a. de bejaarde eigenares van het gebouw deed dan weer deugd, net als de getuigenissen uit
Bredene waar vrijwilligers klaarstonden om de mensen die er tot februari 2020 zullen verblijven in ‘Horizon’
een warm welkom te bereiden, maar dan niet in de vorm van een laffe fikpartij.
Jacques Gaillot was én is een bron van hoop voor wie ook in de kerk en bij uitbreiding in de christelijke
geloofsgemeenschap aan verandering werkt. Zijn teksten werden in de jaren-1980 door het Franse episcopaat
en de officiële kerk gemakkelijk onder de mat geveegd. De verantwoordelijken daarvoor stonden daarna
graag aan de klaag-muur om te jammeren over de leegloop van de kerken… Wij nemen Gaillots teksten
graag op in het gedeelte ‘Partenia’ van dit blad en dat wordt door u gesmaakt.
Ook Huub Oosterhuis is inmiddels niet meer van de jongste: hij werd op 1 november 86 jaar maar was een
week later te gast in Dominicus te Gent. Onder de 250 aanwezigen heel wat lezers van ons blad. Er was
vraag naar de tekst van zijn tussenkomst en die drukken we, bij wijze van hoopvol nieuwjaarsgeschenk,
graag af.
(Bart)

2. Gaat me dat stemmen kosten?
“Gaat me dat stemmen kosten?” Vele politici – te veel – stellen zich deze vraag bij het nemen van een moeilijke
beslissing. Zelfs als verkiezingen nog veraf zijn. In het verleden – en ook nu – heeft deze bekommernis tot
onnoemelijke catastrofes geleid.
Toen 10 Belgische blauwhelmen op 7 april 1994 in Rwanda werden vermoord, besliste onze regering
inderhaast om al haar VN-troepen terug te trekken. En liet daarmee vrij spel aan de genocide. Ze kon het
toch niet maken dat er nog Belgen zouden sneuvelen? Dat zou haar stemmen kosten. Daarop werden 800.000
Tutsi’s en gematigde Hutu’s afgeslacht.
De politiek ten aanzien van vluchtelingen in ons land wordt tegenwoordig in hoge mate bepaald door
de mogelijke electorale gevolgen van het gevoerde beleid. Veel minder door de afweging wat het meest
menswaardige beleid is. De vraag die zich hierbij opdringt: staat het leed van deze mensen in verhouding tot
de inspanning voor opvang die van de eigen bevolking worden gevraagd?
Wat zou de belangrijkste bekommernis zijn van onze politici ten aanzien van de klimaatverandering? Toen de
klimaatmarsen een jaar geleden startten heerste er enige welwillendheid. Toen er negatieve reacties kwamen
tegen de klimaatspijbelaars draaiden heel wat politici hun kar. Een mogelijk stemmenverlies woog blijkbaar
niet op tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
We stellen deze houding vast bij de meeste politici van de liberale (vrijheid), socialistische (gelijkheid) en
christendemocratische (broederlijkheid) politieke families, dit in weerwil van hun respectievelijke ideologie.
Van de nationalistische partijen wekt ze minder verwondering. Terwijl de ecologische en communistische
partij zich over het algemeen consequenter lijken op te stellen.
De taak van de politiek ten aanzien van de bevolking is niet een bepaalde
publieke opinie slaafs achterna te lopen. Ze heeft een opvoedkundige
taak. Een politiek wordt niet afgestraft omdat ze niet populair is maar
omdat ze geen ruggengraat heeft.
(Rob)
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3. Priestervrouwen
“Het celibaat is al lang afgeschaft, maar in Rome weten ze het nog niet”
Wie zijn/waren die vriendinnen/vrouwen van priesters ?
Een lezeres schreef ons :
Vrouwen van priesters.
Een vergeten en doodgezwegen groep
die eigen pijn moet zien te verwerken
en machteloos staat.
Door de daling van het aantal priesters
wordt deze groep steeds kleiner,
in ons land toch …
Googelen en navragen, leverde ons informatie op over Philothea.
En zo belandden we op een koude maandagavond in de warme veranda
van Lydia Bormans voor een boeiend maar bijwijlen ook onthutsend
gesprek.
Lydia vertelde hoe het begon. Begin de jaren negentig kwam hier veel
pers over de vloer.
Mijn echtgenoot Norbert Bethune had samen met priester Rik Devillé de werkgroep ‘Mensenrechten in de
Kerk’ opgericht. Via deze werkgroep werden klachten over misbruik in de kerk verzameld.
Een journaliste van De Morgen vertelde me, na zo’n persmoment, dat er in Nederland een groep was van
priestervriendinnen die elkaar ontmoeten, steunen. Met een vriendin die eveneens een relatie had met
een priester, trokken we naar Philothea in Nederland. We bezochten er de groep en we besloten ook een
Philotheagroep in Vlaanderen op te richten. Heel bescheiden: het startte met een artikel in De Morgen, er
volgde een contactadres.
En zo ontstond een groep van priestervriendinnen. We waren gemiddeld met 15 à 20 vrouwen aanwezig
bij de bijeenkomsten. Die vonden ook plaats bij iemand thuis. Het was eerder een informele groep, een
praatgroep. We wilden elkaar vooral ondersteunen. Zo haakte al eens een priestervriendin af omdat de groep
geen engagement naar verandering op zich nam. In Nederland deed men dit wel en op bijeenkomsten van de
8-Mei-Beweging had Philothea een infostand.
Maar de Vlaamse groep koos voor echt individuele steun. De vrouwen assertiever maken, op te komen voor
zichzelf in hun relatie. We wilden dat de vriendinnen van de priesters als partner herkend, erkend werden.
Van sommigen was de relatie nog zeer verdoken. Vrienden en vriendinnen van de priesterkoppels waren
meestal wel op de hoogte en hadden er geen moeite mee. Broers en zussen konden er meestal ook mee leven,
voor de ouders was dit moeilijk. Sommige vrouwen ondervonden van hun priestervriend tegenkanting als ze
de bijeenkomsten wilden bijwonen. Bang als ze waren voor extra media-aandacht. Maar goed, deze vrouwen
kwamen reeds. Voor heel wat priestervriendinnen was deelnemen aan de groepsbijeenkomst een brug te ver.
De meest moeilijke situaties van priestervrouwen hebben we dus niet gekend.
We vonden het belangrijk dat onze priester-partners ook in groep samenkwamen.
Ontspannend gestart: gezamenlijke wandeling, een etentje.
Gesprekken: uittreden, niet uittreden. Uittreden betekende broodroof.
Uit de gesprekken bleek dat de vrouwen respect hadden voor het werk van hun vriend, bewondering zelfs.
Meestal wilden ze niet dat hij zijn priester-zijn zou opgeven. Ze hadden er schrik voor dan een “andere”
vriend te krijgen.
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Sommige priestervriendinnen waren gescheiden, weduwe, hadden kinderen. Er was dus geen behoefte om
zelf nog kinderen te hebben. En de priester hoefde voor hen zeker niet uit te treden. Zij konden gewoon als
koppel leven. Anderen hadden wel nog een kinderwens, dan lag het soms moeilijker om als niet-getrouwd
koppel door het leven te gaan. Nog ander+en losten het op door kinderen te adopteren (op naam van de vrouw
dan) en dit soms zelfs onder impuls van de priester-vriend.
Een vraag die zich stelt: waren de vrouwen die naar deze bijeenkomsten kwamen gelukkig?
Een aantal wel. Voornamelijk zij waar hun partner verantwoordelijkheid opnam voor de relatie en open over
de relatie was. Velen zijn nog samen.
Anderen waren niet gelukkig. Sommigen waren zeer onderdanig, lijdzaam. Ze hadden zoveel ontzag voor het
priester-zijn dat ze niet aan zijn geluk wilden raken en hun welbevinden op een laag pitje plaatsten.
Er waren ook vrouwen die hun vriend betrapten met een andere vrouw. Hij was niet trouw, terwijl zij voor
hun relatie veel hadden opgegeven. Dit hadden ze niet verwacht, niet van iemand die iedere zondag preekt. Er
waren ook priesters die het leuk vonden om een relatie te hebben, maar geen verantwoordelijkheid opnamen
voor die relatie.
Of een vrouw werd ongewenst zwanger en werd door haar priestervriend onder druk gezet om abortus te
plegen. Zo’n relaties hielden geen stand. De vrouwen moesten zien verder te leven met de scherven, de
priester-vriend kon gewoon verder priester blijven. Vrouwen die kinderen hadden uit een vorige relatie
trokken zich op aan hun kinderen. Heel wat priesters hadden losse korte relaties en bleven zich beschouwen
als celibataire priesters, omdat ze niet een langdurige relatie hadden met dezelfde persoon. Ze vonden dat ze
een grens respecteerden.
Zou een reden ook zijn, wat Rik Torfs onlangs in een krantenartikel aanhaalde?
In de jaren 60 dacht men zelfs: voor een priester zijn een paar losse vriendinnen beter dan één vrouw, want
die eiste te veel aandacht op.”
Een anekdote die toch wel iets zegt over sommige van die relaties. Een vrouw stelde haar priestervriend voor
als haar man. Hij benoemde haar niet als zijn vrouw.
Zogenaamde huishoudsters van de priesters waren er niet bij de groep. Allicht was dit nog iets van de vorige
generaties.
Hun partner was een priester, waren de vrouwen van de
Philothea-groep gelovig?
Een aantal was gelovig, anderen niet.
De meeste waren sociaal geëngageerd, niet altijd vanuit de
kerk.
De vrouwen hadden wel altijd begrip voor de keuze van hun
partner.
En het kerkinstituut in dit verhaal?
Onze groep werd doodgezwegen.
De laatste 20 jaar is er heel veel veranderd.
Twee redenen.
Priesters sterven uit, dus de vriendinnen ook.
Het schandaal-Vangheluwe heeft een tsunami teweeg gebracht. Het instituut is voorzichtiger in uitspraken.
Het seksueel misbruik in de Kerk is hen een veel grotere zorg dan de relatie van priesters. Trouwen kunnen
ze wel nog niet.
Lydia haalde een uitspraak aan van Rik Devillé die we als titel van dit artikel gebruikten: “Het celibaat is al
lang afgeschaft, maar in Rome weten ze het nog niet”.
Voor sommige bisschoppen zouden priesters mogen huwen. Als Rome het licht op groen zet, zal dat eerder
zijn voor de zogenaamde viri probati, oudere, gerespecteerde getrouwde mannen.
Waarom niet, gehuwde priesters opnieuw een kans geven?
Waarom niet toelaten dat priesters gehuwd kunnen zijn?
Philothea betekent vriendin van God…
(Isabelle Maes en Bart Pieters)
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4. Boekje (k)open
Fréderic MARTEL, Sodoma, Het geheim van het Vaticaan, Balans, Amsterdam,
2019
Bespreking en nabeschouwing

Een boek lezen over het Vaticaan / Sodoma?
Nooit eerder las ik een boek over het Vaticaan. Zou ik dan nog wel dàt boek
lezen over de trieste verhouding tussen seks en kerk? Rond dezelfde tijd was
het rapport, ‘Seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie in de
katholieke kerk in België’, verschenen. Dat had invloed op de conferentie over
kindermisbruik in Rome (voorjaar 2019). Franciscus publiceerde daarna ‘Vos
estis lux mundi’ (Jullie zijn het licht van de wereld) met strengere regels in verband met misbruik in pastorale relaties1.
Voor de pers was ‘Sodoma’ meer van het zelfde; na enkele dagen zonk de aandacht weg als een baksteen in diep water. Ook van kerkelijke zijde: geen reacties. Dachten de kerkleiders: ‘Et alors? Dat varkentje is al gewassen!’ Inderdaad
focust ‘Sodoma’ vooral op het bewind van de vorige twee pausen en hun toplui.
Van Franciscus schetst het de strijd om schoon schip te maken.
Ik ben het toch maar gaan lezen. En er zelfs over beginnen schrijven2. De lezer
vindt iets over de werkwijze en de betrouwbaarheid van de auteur, enkele hoofdpunten uit de vier delen en een nabeschouwing.
Een enquête als een doolhof
‘Sodoma’, ‘Enquête au coeur du Vatican’, is de neerslag van 1500 vraaggesprekken met allerlei kerkmensen
en anderen in het Vaticaan en in diverse landen. De auteur, een Franse socioloog, noemt zich ongelovig en
homoseksueel.
Je moet doorzetten om de 670 bladzijden af te werken. Zijn kennis van zaken en al zijn verhalen giet de
auteur in dat éne boek: samen met uitweidingen en weetjes lijkt het op een onoverzichtelijk grootwarenhuis.
Zonder die breed meanderende verhaaltrant had het boek de helft korter gekund. Achter elke nieuwe bocht,
verbijsterend en banaal, vind je: seks, macht, geld en hypocrisie. Wie niet uit is op leedvermaak, wordt er
niet vrolijk van.
Een diepgaander sociologische analyse over het Vaticaan of de kerk als instituut ontbreekt. Het blijft een
overdonderend, journalistiek verhaal: een speurneus met de bril van een overtuigde homo geduldig op zoek
naar verborgen homoseksuelen ‘in de kast’ van het Vaticaan, hun onderlinge verhoudingen, hun achtergrond,
hun beleid en hun opvattingen over de emancipatie van homoseksuelen. Desondanks is dit een noodzakelijk
boek over een ongemakkelijke waarheid. Een andere werkwijze om de omvang van die verborgen geschiedenis te achterhalen is er allicht niet.
Betrouwbaar?
De auteur heeft zich jarenlang in de ‘materie’ ingegraven, laat zijn lezer geregeld weten dat hij dubbelchekt,
citeert zijn getuigen af en toe letterlijk, geeft zelf weer wat ze vertelden of combineert het met wat hij van
elders weet. Hij zwijgt - eventueel na wat speculatie die zijn kennis van zaken bewijst - als hij iets niet weet.
Over de grootste schurken spit hij nog dieper en gebruikt hij ook andere bronnen.
Het enige wat ik betwijfel is dat vier op vijf van de medewerkers van het Vaticaan homofiel of homoseksueel
zijn. In de proloog schrijft hij: ‘Het is een systeem, en het gaat om een grote kudde. Hoeveel het er zijn? Dat
doet er niet toe. Ze zijn veruit in de meerderheid, zoveel kunnen we vaststellen.‘ (p.11-12). Inderdaad heeft
wàt het boek bovenspit weinig van doen met de aantallen. Het gaat om het ziekelijke klimaat in een organisatie van mannen die hun actieve homoseksualiteit verbergen en er tegelijk openlijk ten strijde tegen trekken.
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Deel 1. Franciscus & Sodoma (2013 Het eerste deel begint met Francisco Lepore, een homoseksuele ex-priester. Zijn dubbelleven werd hem
teveel en hij gaf zijn geloof en priesterschap op. Via hem kon de auteur ‘snel een groep van achtentwintig
andere informanten, priesters en leken, stuk voor stuk werkzaam in het Vaticaan en in mijn bijzijn openlijk
gay’ (p. 39) inzetten.
Na het onverwachte ontslag van Jozef Ratzinger was Jorge Bergoglio meteen heel duidelijk: geen geschipper
en geen hypocrisie meer. Herhaaldelijk las hij medewerkers van de Curie openlijk de les (‘spirituele alzheimer’, ‘existentiële schizofrenie’, ‘hypocriete rigiditeit’). Hij gooide tegenstanders buiten, holde hun functie
uit door een ‘adjunct’ met bijzondere bevoegdheden aan te stellen, zond ze met pensioen, of ze moesten beschaamd vertrekken omdat ze in eigen land beschuldigd werden van misbruik en/of van het toedekken van
misbruik door priesters.
In de strijd vóór, tijdens en na de synode over het gezin (2014-15) keerden vierentwintig ‘conservatieve, misogyne, homofobe, rigide’ (sic; p. 118) kardinalen zich min of meer openlijk tegen Franciscus. Het verzet was
voornamelijk georganiseerd door uiterst rechtse groeperingen en media. Daarin bleken de sterkst homofobe
kardinalen en aartsbisschoppen ook vaak de actiefste homoseksuelen en wist de paus dat sommige van zijn
felste tegenstanders de grootste hypocrieten waren. In die periode werd het Vaticaan nog steeds overspoeld
met informatie en klachten over bisschoppen en kardinalen die seksueel misbruik hadden toegedekt.
Het eerste deel sluit af met wat de escortboys van Roma Termini (het centraal treinstation van Rome) over
hun ‘vaste’ priester-klanten te vertellen hebben.
Deel 2. Paulus VI vóór Sodoma (1963-78)
‘Humanae vitae’ (1968) en ‘Persona humana’ (1975) kwamen niet uit de lucht vallen.Wat was de mentale
achtergrond van de ‘kuisheidsmanie’ van het Vaticaan onder het bewind van Paulus VI? Hij meent dat de
vriendschap en de invloed van de Franse filosoof-theoloog-schrijver Jacques Maritain op Giovanni Montini
een verklaring biedt. In Rome werd Maritain veel gelezen. De moraaltheologie van Maritain steunt op de
natuurwet en hij verdedigt de ‘vriendschapsliefde’. Zij bood priesters een intellectueel doordachte uitweg
voor hun innerlijk conflict: onderdrukken van hun homoseksuele neiging, zich onthouden en ze sublimeren
in vriendschapsliefde.
In die periode plaatste het taboe op homoseksualiteit veel ontwikkelde, homoseksuele jonge mannen voor
een dilemma: ofwel een verstandshuwelijk met een geheel of deels verborgen ‘tweede leven’, ofwel de uitweg naar het maatschappelijk eervolle, celibataire priesterschap. Dit levert ook een plausibele verklaring
voor het onevenredig groot aantal homofiele priesters.
Deel 3. Johannes Paulus II (1978-2005) & Sodoma: ‘ring van wellust en corruptie’
De openingszin van het derde deel zet meteen de toon: ‘Onder Paulus VI ging het nog om niet-gepraktiseerde homofilie. Tijdens Johannes-Paulus II veranderde dit zowel qua aard als qua omvang volledig. In zijn directe omgeving waren er meer praktiserende homoseksuelen en was er sprake van een soms onvoorstelbare
mate van omkoopbaarheid en corruptie. Rondom de heilige vader bevond zich een heuse ring van wellust.’
(p. 237).
Stanisław Dziwisz en Angelo Sodano
Voor Karol Wojtiła was de strijd voor mensenrechten en tegen communisme en dictaturen de prioriteit van
zijn beleid. Samenwerken met de CIA, steun aan de Poolse vakbond Solidarnosc, het uiteenvallen van de
Sovjet Unie. Hij overleefde twee moordaanslagen. Die successen bezorgden Wojtiła een status als wereldleider. Het versterkte hem en zijn omgeving in de overtuiging dat de kerk ook intern een gesloten vesting moest
zijn: dissidenten, bevrijdingstheologen en linkse priesters of bisschoppen hoorden er niet thuis.
Eind jaren ‘90 kreeg de ziekte van Parkinson meer greep op de paus waardoor het leiderschap hem zowel
langzaam ontglipte als door zijn omgeving werd ontnomen. Stanisław Dziwisz en Angelo Sodano speelden
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daarbij de hoofdrol. De eerste, een hondstrouwe (homofiele) bewonderaar van Wojtiła
en reeds in Krakau zijn privé-secretaris, reguleerde de toegang tot de zieke paus en
werd feitelijk tussenpaus: ‘de paus zei’, werd zijn bijnaam.
De andere, Angelo Sodano, was vanaf 1990 tot begin 2006 staatssecretaris. Fréderic
Martel schrijft: ‘Hij is de schurk van het pausschap van Johannes Paulus II - en een
van de schurken van dit boek‘ (p. 257). Sodano had als nuntius in Chili platte broodjes
gebakken met fascisten van het Pinochetregime. Reeds daar dekte hij pedofiel misbruik
door priesters toe. Hij was anticommunist, rechtlijnig, autoritair en op een geheimzinnige manier zwijgzaam. Na het pausbezoek aan Chili in 1987 haalde Wojtiła hem naar
Rome. Van dan af benoemde Sodano rechts-conservatieve bisschoppen in Zuid-Amerika. Hoewel goed op de hoogte van de wereldwijde pedofilieschandalen deed hij er in
Rome alles aan om die te verbergen. Niet zo lang geleden verplichtte Franciscus de Chileense bisschoppen
collectief af te treden (nvdr).
Jozef Ratzinger, de derde speler, publiceerde leerstellige teksten, wist veel, maar kreeg geen vat op Sodano.
Een speciaal geval: Maciel
Het ergste en ongelooflijkste schandaal was dat met de Mexicaanse priester, stichter van de Legionairs van
Christus, Marcial Maciel (1920- 2008). Over deze psychopathische persoonlijkheid zijn diverse boeken
geschreven. Zijn uithangbord was: anticommunisme, absoluut onderdanige vroomheid en katholicisme met
veel bigotterie. Een dubbelleven van luxehotels, sportwagens, fraude, druggebruik en morbiede seks. Hij
zorgde in Mexico voor enorme aantallen seminaristen, scholen, kloosters, een universiteit en een kerk in
Rome, en voor geld, veel geld. Een klacht in 1997 en een alarm in 2003 over het misdadig gedrag van zijn
baas door Maciels privé-secretaris deden Sodano, ondanks aandringen van Ratzinger niet bewegen. In november 2004, bij de zestigste verjaardag van Maciels priesterwijding, stonden de doodzieke Karol en Marcial samen op de foto. Pas na Wojtiła’s dood kon Ratzinger de doos van Pandora openen. Zijn enige straf?
Geen sacramenten meer toedienen. Iets later bleken ook vijfendertig andere priesters-legionairs betrokken
bij seksueel misbruik (p. 290-91).
De auteur noemt verschillende redenen waarom Maciel zo lang in bescherming werd genomen (p. 301-305).
Wojtiła was verblind door het succes van zijn eerste bezoek aan Mexico (1979), door Maciel georganiseerd.
Hij keerde nog viermaal naar zijn ‘goede vriend’ terug. Andere redenen waren: ideologisch, geld, vrees voor reputatieschade, en tenslotte, voor de kardinalen met een dubbelleven was
die geheimhouding een vorm van zelfbescherming: wie het
misbruik van anderen onthulde, liep zelf in de kijker.
Onder Wojtiła en zijn bankier-aartsbisschop Paul Marcinkus
ging het met de bank van het Vaticaan verder bergaf. ‘Minstens tien prelaten bevestigden dat Marcinkus een homoseksuele, genotzuchtige avonturier was’ (p. 308). De Vaticaanse
bank slaagde er pas eind 2015 in alle 4.935 verdachte rekeningen af te sluiten!
López Trujillo en de kruistocht tegen het homohuwelijk
Een andere, uitvoerig beschreven kardinaal met een dubbelleven is de Colombiaan Alfonso López Trujillo
(1935-2008). Met hulp van het Vaticaan zette hij reeds eind jaren ‘70 de CELAM (de Zuid-Amerikaanse
bisschoppenconferentie) naar zijn hand. De man was rijk, virulent anticommunist, praalzuchtige bisschop en
aartsbisschop, signaleerde in Colombia linkse priesters aan rechtse doodseskaders; in Rome bewoont hij een
appartement van 900 m², met verschillende Ferrari’s in de garage. Hij is ‘man van connecties en geld, ijdel,
gewelddadig, driftig en bruut. Hij is een van hen die Benedictus hebben “gemaakt’. Voor diens verkiezing
gaf López Trujillo geld uit als water’ (p. 352). Voorts is nu bekend dat hij een brutaal praktiserende homoseksueel was.
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In 1990 wordt hij voorzitter van de ‘Pauselijke Raad voor het Gezin’ (sic!). Voortaan reist hij (vergezeld van
een vriendje) de wereld rond in een kruistocht tegen homoseksualiteit, condooms en anticonceptie, voorhuwelijkse betrekkingen, abortus en het homohuwelijk. Door zijn functie was Trujillo de opperbevelhebber in
die oorlog. Naast de paus waren twaalf kardinalen de ‘vormgevers van deze politiek waarvan acht praktiserend homoseksueel’ zijn (p. 367). Alle nuntii kregen als opdracht de situatie in hun land scherp in de gaten
te houden en antikrachten aan te wakkeren. We weten dat Godfried Danneels zich hierin terughoudend opstelde. In veel landen, soms verplicht door ‘hun’ kardinaal liepen priesters en bisschoppen mee in betogingen
tegen het homohuwelijk: Mexico, Peru, Portugal, Colombia, Spanje, Italië, zelfs Frankrijk. Zoals we weten
was het een verloren strijd.
Het derde deel sluit af met een hoofdstuk over seminaristen en wijst op een homoseksualisering van de seminaries.
Deel 4. Benedictus XVI & Sodoma (2005-2013)
Een vrij algemeen gedeelde mening over Joseph Ratzinger is dat hij ‘een groot intellectueel en theoloog is,
maar niet gemaakt om paus te zijn’ (p. 519). Wegens zijn stijl en kledij (lippenstift, rode schoentjes) noemden sommigen hem een ‘liturgiequeen’.
Als hij eind 2005 paus wordt, kiest hij zijn medewerker op de Congregatie voor de Geloofsleer, Tarcisio
Bertone als staatssecretaris (‘na Sodano, de tweede schurk van dit boek’, p. 552). Een verkeerde keuze. Als
wereldvreemde theoreticus heeft Ratzinger ervaring noch belangstelling voor dagelijks bestuur. Bertone
wordt ‘vicepaus’. En Sodano, ‘vernederd, zaagt voortaan aan de stoelpoten van het pontificaat van Ratzinger (p. 560).
De problemen stapelden zich op. Bertone geraakt de pedalen kwijt en ontslaat bekwame mensen. De Curiemedewerkers ontwijken hem en richten zich rechtstreeks tot Benedictus. En tenslotte is er Vatileaks. Ook
daaraan wijdt Sodoma een heel hoofdstuk. Volgens een getuige was het pontificaat van Joseph Ratzinger het
‘gayste ooit’ (p. 570). Te bewijzen valt dit niet. Wel is duidelijk dat Benedictus door Vatileaks en het rapport
erover zwaar geschokt was: homoseksuele praktijken van hooggeplaatste Curiemedewerkers bleken nu onmiskenbaar verweven met corruptie in de Bank van het Vaticaan. Maar dé druppel die de bittere beker deed
overlopen was de reis naar Mexico en Cuba (p. 637); Benedictus was geschokt over wat hij er te horen kreeg
over seksueel misbruik door priesters en hooggeplaatste geestelijken. Eén week na zijn terugkeer uit Cuba
besloot hij af te treden. Op 11 februari 2013 kondigde hij zijn abdicatie aan; op 28 februari gaat hij weg.
Een nabeschouwing
Op geen enkel moment zet de auteur de homoseksuele bril af waarmee hij naar het Vaticaan kijkt. Zijn voorkeur voor een verdergaande emancipatie en integratie van homoseksuelen in de samenleving is duidelijk. Hij
heeft geen enkel bezwaar tegen homo- of heteroseksuele relaties van kardinalen, aartsbisschoppen, priesters
en seminaristen. Maar de strijd tegen homoseksualiteit en tegen de maatschappelijke erkenning ervan door
praktiserende homoseksuele kardinalen en andere geestelijken noemt de schrijver een hypocriet dubbelleven
en moreel onaanvaardbaar. Bovendien bleek dit vaak gekoppeld aan ander wangedrag: financiële fraude
(steekpenningen, witwassen van geld, . . . ), ijdelheid en machtshonger. Daarin kan ik hem als christen alleen
voluit gelijk geven.
De ziekte van het beleidscentrum van de katholieke kerk
Fréderic Martel maakt duidelijk dat de Vaticaanse hofhouding onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI
in voorname onderdelen ‘wellustig en corrupt’ was. Wat gebeurde legt een zwakheid van het centrale beleidscentrum van de katholieke kerk bloot. Te velen die er werkten voerden een schijnvertoning op. In wat
voor wereldvreemd, narcistisch cocon waren ze terechtgekomen? Teveel beslissingen waren, onzichtbaar
verstopt, aangedreven door eigenbelang, geld, seks en machtshonger. Franciscus nam geen blad voor de
mond toen hij hen keihard de les heeft gelezen.
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Een vaststelling
De ‘revolutionaire’ seksuele cultuur die in de jaren zestig van vorige eeuw veralgemeend op gang kwam en
een aspect was van de oprukkende moderniteit, is heel snel ook bij katholieken en in de hogere regionen
van de kerk doorgedrongen. Niet enkel zijn toen wereldwijd duizenden priesters en nonnen uitgetreden; van
hen die bleven, namen velen weliswaar in het verborgen, afstand van een ondraaglijke seksuele onthouding. Katholieke echtparen legden wereldwijd de anticonceptieregels van de kerk naast zich neer. De reactie
van Rome hierop was nauwelijks meer dan een globale veroordeling van anticonceptie, homoseksualiteit,
voorhuwelijkse betrekkingen, ongehuwd samenwonen, scheiding en hertrouwen, vrouwenemancipatie en
de wijding van gehuwden en vrouwen. Niets daarvan heeft adequaat bijgedragen aan de morele toetsing en
christelijke oordeelsvorming over deze nieuwe cultuur. Sinds ‘Humanae vitae’ (1968) en ‘Persona humana’
(1975) ‘heeft de kerk door zich af te zonderen . . . zichzelf buitenspel gezet in debatten over seksuele moraal’,
aldus een kardinaal (p. 216).
Hoe kon het zover komen?
Het antwoord kan enkel ingewikkeld en genuanceerd zijn, maar overschrijdt ruimschoots de grenzen van
deze bespreking. De richting aangeven waarin gezocht moet worden, is wel mogelijk. Alleszins is het veel te
vroeg om wat gebeurde in de voltooid verleden tijd te schrijven.
De contekst van ‘Sodoma’ is niet ontmanteld. Dat bestaat uit het ideologische normensysteem dat de waarden, de procedures, de rollen en posities in de katholieke kerkstructuur vastlegt. De elementen ervan kunnen
stuk voor stuk worden ontleed. Het leerstellige, bestuurlijke, sacramenteel-juridische oppergezag van het Vaticaan, gepersonaliseerd in de paus, vormt de top van een centralistische, bureaucratische pyramide, sterk hiërarchisch en klerikaal. De net hogere in rang, altijd een mannelijke, celibataire priester, kan gehoorzaamheid
eisen van de net lagere. Ook staat ‘het ambt’, d.i. de sacramenteel-juridische bevoegdheid en de verkregen
hiërarchische positie (sterren en strepen), in principe los van het morele gehalte en de bekwaamheid van de
drager. Franciscus3 heeft al veel rot fruit,‘klerikale arrogantie en rigiditeit’, van de boom geschud.
En iets anders: dertig jaar lang toonde de reactie van de hiërarchie op de pedofilieschandalen dat ze de kerk
nog altijd opvatten als een ‘societas perfecta’, een op zichzelf gesloten ‘volmaakte maatschappij’ met eigen
rechtsregels4. ‘Sodoma-Vaticaan’ getuigt van dezelfde beslotenheid. De kerkleiding handelde alsof ze buiten
de samenleving stond: misdadig gedrag werd verborgen en slachtoffers bleven in de kou. Bijkomend verschafte het staatrechtelijke statuut van Vaticaanstad ‘Sodoma’ een veilige dekmantel.
Voorts speelt de personeelsselectie, opgevat als ‘roeping tot het priesterschap’, en de wijding en benoeming
van bovenuit een nefaste rol. Alsof ‘voorgaan’ een individuele beslissing kan zijn. Uit ‘Sodoma’ blijkt dat
teveel narcistische en ambitieuze lieden zich ‘geroepen’ voelden om de kerk tot klimrek van hun carrière te
maken.
Tenslotte hebben de persoonskenmerken van Karol Wojtiła en Joseph Ratzinger mee de bedding gevormd
waarin ’wellust en corruptie’ konden stromen. Beide pausen dachten en leefden vanuit een bijzonder ‘hoge’
(High Church) en zeer defensieve kerkopvatting: de eerste politiek (mensenrechten, maar niet in de kerk),
de tweede intellectueel (schittering van ónze waarheid). Bij beiden ging dat gepaard met een heilig-naieve,
zelfoverschattende identificatie met het pauselijk ambt. Op beider bewind is het woord van Antoon Vergote
van toepassing: ‘intellectueel dogmatisch en moreel repressief’. Maar die machtsaanspraken werkten niet,
zelfs niet in hun onmiddellijke omgeving.
Er was iemand nodig als Jorge Bergoglio om de pyramide om te keren.
Op eenvoudige vraag kan u de oorspronkelijke en uitgebreide versie van dit artikel met e-post toegezonden
krijgen: dani.leroy@skynet.be
(Dani R. Leroy, 3 oktober 2019)
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Noten

1. De bisschoppen en hogere oversten van België, ‘Seksueel misbruik van minderjarigen in een pastorale relatie in
de katholieke kerk in België’, Naar een coherent beleid, 1995-2017, 12 februari 2019. Bijeengeschreven door Manu
Keirse.
Zie:http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_
vos-estis-lux- mundi.html.
Zie ook: www.kerknet.be (12.05.2019) Karlijn De Masure wikt nieuwe kerkelijke wetten over misbruik.
2. Na een eerste lectuur van het boek las ik in Streven, juli-augustus 2019, pp. 406- 410, de bespreking door Jonathan
Lambaerts, Socioloog in Sodom. Om meer dan één reden vond ik dit een bespreking die aan de kern van de zaak voorbijging. Mijn reactie, samen met Bernard de Cock, is te vinden op:
www.streventijdschrift.be >het verstoppen ervan>lees meer.
Die reactie lokte de vraag uit voor een bespreking in ‘Evangelie levensnabij’. Het maakte dat ik het boek grondig opnieuw las, notities maakte en me afvroeg hoe ik mijn uitdeinende tekst binnen de perken kon houden.
3. Zie toespraak van Franciscus bij de viering van de vijftigste verjaardag van de instelling van bisschopssynodes.
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/october/documents/papa-francesco_20151017_50-anniversario-sinodo.html .
‘Ma in questa Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della base.’ Maar in die kerk, zoals
bij een piramide op haar kop, bevindt de top zich onder de basis.
4. Al noemde de kerk zich in concilieteksten ‘volk van God’ aan de klerikale gezagsstructuur werd niets veranderd. De
opvatting dat zij, los van de staat, als ‘volmaakte maatschappij’ haar eigen regels kan volgen, ontstond in de 19e eeuw
toen de scheiding tussen kerk en staat werd doorgevoerd. Uit het Belgische rapport over Seksueel misbruik (zie noot
1) blijkt dat de zaken pas opgelost geraakten toen de bisschoppen alles uit handen gaven en aan leken toevertrouwden.

4. Jeremiade - Stem en tegenstem
Verloren nederigheid
Zou het niet kunnen dat we losgeslagen zijn?
Dat onze mening misschien niet de meest relevante of alles-overtreffende is?
Dat we niet bij machte zijn om alles te beheersen? Hoe graag politiek, media, economie of godsdienst wel
doen alsof?
Dat ons oordeel over andere mensen getuigt van een ongepast superioriteitsgevoel?
Dat onze grote woorden in schril contrast staan met onze slappe daden?
We zijn God niet. Niemand. Nooit.
Het is in nederigheid dat we echt impact hebben. Die kracht van onderuit die zijn kleinheid durft te
omarmen. Die niet pretentieus is én zich verbindt met die ander die ook groeit vanuit zijn/haar nederigheid.
Nederigheid is geen verknechting, geen wegduwen van de menselijke kracht. Integendeel, het is het kiezen
voor volle menswording, samen God ervaren in nederigheid. Met meer impact en overtuiging dan ooit, meer
menselijkheid ook.
De toekomst is gebaat bij een tijdperk van nederigheid met bijhorende leiders. In nederigheid kan iedereen
die leider zijn. Ook jij. Ook ik. Iedere dag krijgen we de kans om die uitnodiging aan te nemen.
We hoeven geen God te zijn.
(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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En toen viel de Berlijnse muur …
Vertaald uit: J.-M. Muller, Guy Riobé. Jacques Gaillot. Portraits croisés, DDB 1996, blz. 169-171
In 1989 ondertekent Jacques Gaillot, samen met twaalf andere bisschoppen en zowat 2.500 christenen, een
tekst met als titel “Voor een verantwoord en doeltreffend geweldloos optreden. Strijd voeren op een andere
manier.” Die tekst bevestigt in zijn conclusies: “De Kerken hebben hun rol te spelen ten voordele van en
binnen de geweldloze actie. […] Bij de verkondiging van het Evangelie, in de catechese en in het theologisch
onderricht worden ze ertoe aangezet aan de christenen principes voor te houden die de facto geweldloos
actievoeren veronderstellen. […] In onze samenleving kunnen de Kerken de initiatieven aanmoedigen die
pleiten voor en gebruik maken van methodes om op een geweldloze wijze actie te voeren. Daarbij moeten
ze vermijden de geweldloze actie, die als methode door iedereen kan beoefend worden – ongeacht of die
christen is of niet – te verwarren met de evangelische oproep tot geweldloosheid, die de christen ertoe
aanzet om zich samen met anderen te engageren in de geweldloze actie.” (tekst uitgegeven door Nouvelle
Cité Paris, 1989)
Vandaag (nvdr: dus in 1996, toen het boek van Muller verscheen!) kan men alleen maar erkennen dat de
geschiedenis Jacques Gaillot en die andere bisschoppen die geweigerd hebben te pleiten voor het dreigen
met atoomwapens, gelijk heeft gegeven. In hetzelfde jaar 1989 zijn het inderdaad niet de atoomwapens
van het Westen die de Berlijnse muur hebben doen vallen. Het is de geweldloze weerstand van burgers uit
de burgerlijke samenleving in Oost- en Centraal-Europa die tot de ineenstorting van de totalitaire regimes
heeft geleid.”
In zijn encycliek Centesimus Annus, gepubliceerd op 1 mei 1991, bij de 100e verjaardag van de encycliek
Rerum Novarum, analyseert Johannes-Paulus II de gebeurtenissen die zich in 1989 in Oost-Europa hebben
voorgedaan. Hij schrijft: “Tussen de talrijke factoren die tot de val onderdrukkende regimes hebben geleid,
verdienen sommige ervan toch op een bijzondere manier herinnerd te worden […] Bijna overal is men
erin geslaagd een dergelijk ‘blok’, een dergelijk rijk omver te werpen door een vreedzame strijd, die alleen
gebruik heeft gemaakt van waarheid en gerechtigheid als wapens. […] Het zag ernaar uit dat de Europese
orde, zoals die voortkwam uit de 2e Wereldoorlog en bezegeld werd door de akkoorden van Yalta, alleen
maar door een andere oorlog aan het wankelen gebracht zou kunnen worden. En toch, die orde werd aan
het wankelen gebracht door de geweldloze actie van mensen die, terwijl ze altijd geweigerd hadden toe te
geven aan de macht van het geweld, erin geslaagd zijn om in elke situatie de doeltreffende manier te vinden
om de waarheid te eren. Dat heeft de tegenstander ontwapend, want geweld heeft er altijd behoefte aan
zich te legitimeren door de leugen, om zichzelf voor te houden, ook als dit vals is, dat hij een recht verdedigt
of een antwoord biedt aan een bedreiging door anderen. [….] Mochten de mensen maar leren om zonder
geweld te strijden voor rechtvaardigheid, en af te zien van de klassenstrijd en de oorlog bij internationale
controverses.”
[…] In 1983 heeft Jacques Gaillot net als Guy Riobé in 1973, niets anders gedaan dan ‘de noodzaak van dit
weigeren’ te bevestigen.” Nog eens tien jaar later heeft de Heilige Stoel de ‘afschaffing van atoomwapens’
gevraagd. Op 25 oktober 1993, tijdens de 48e plenaire zitting van de algemene vergadering van de Verenigde
Naties, heeft Mgr. Renato Raffaele Martino, permanent observator van de Heilige Stoel bij de VN, toen deze
verklaring afgelegd: ‘De idee dat de strategie van nucleaire afschrikking essentieel zou zijn voor de veiligheid
van een natie is de gevaarlijkste veronderstelling die vanuit de periode van de koude oorlog overgenomen
werd in deze nieuwe tijd. Vasthouden aan de nucleaire afschrikking tot in de 21e eeuw zal de vrede meer
verhinderen dan haar mogelijk maken. De nucleaire afschrikking betekent een obstakel voor een authentieke
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nucleaire ontwapening. Zij verzekert een onaanvaardbare hegemonie over naties die geen atoomwapens
hebben. Zij voedt een opvoering van de wapenwedloop overal in de wereld. Ze veroorzaakt een voorkeur
voor legers en wapens die de ontwikkeling van de armste helft van de wereldbevolking in de kiem smoort.
Ze vormt een fundamenteel obstakel voor de komst van een nieuwe periode van globale veiligheid.’
“Sinds 1983 zijn de Franse bisschoppen nooit meer tussengekomen om hun positie te wijzigen. In Frankrijk
is de kwestie van atoomwapens taboe.” – aldus een mail van Jacques Gaillot, na de duidelijke taal van paus
Franciscus eind november dit jaar in Nagasaki.

Over aidspatiënten, en homo’s
(J.M. Muller, geciteerd werk, blz. 177-183)
Het ging in de jaren 80 dus over al of niet mogen dreigen met atoomwapens. Maar in de Kerk waren ook
nog andere kwesties aan de orde. In de vorige Nieuwsbrief las je de twee tussenkomsten van Jacques Gaillot
op de bisschoppenconferentie van begin november 1988. Een pleidooi voor het niet-verplichte celibaat voor
priesters, en voor het opnieuw opnemen van priesters die omwille van hun huwelijk aan de kant werden
gezet. In dezelfde periode kwamen ook nog enkele andere onderwerpen op tafel: hoe ga je als Kerk om met
aidspatiënten, en met homo’s? Standpunten die Jacques Gaillot hierover innam, bleken binnen de Kerk even
moeilijk verteerbaar als wat hij over het dreigen met atoomwapens had gezegd.
De Franse krant Libération publiceert op 22 november 1988 een verklaring van Jacques Gaillot aan Agence
France Press:
“We moeten aandacht hebben voor de moeilijkheden van mensen en hen geen bijkomende lasten
opleggen door hen te beschuldigen. Om de aidsepidemie te bestrijden hebben we geen andere
middel dan het condoom.”
In Le Figaro van 5 december 1988 verklaart hij:
“Ik heb het regelmatig over de noodzaak van trouw binnen het koppel. Maar op dit moment, wanneer
iedereen het heeft over het aidsprobleem, lijkt het me normaal dat ik het over voorbehoedsmiddelen
heb. Mocht Jacques Gaillot het nu hebben over trouw, dan zou dat niemand interesseren. Uiteraard
is de trouw aan een enkele partner een middel om aids te bestrijden, maar ik wil me ook richten tot
hen die het moeilijk hebben met die trouw en die een seksualiteit kennen buiten het koppel. Het
is belangrijk om met deze situatie rekening te houden en mensen die in moeilijke omstandigheden
leven niet te straffen of te veroordelen.”
Een maand later, op 3 januari 1989, richt kardinaal Albert Decourtray, aartsbisschop van Lyon en voorzitter
van de Franse bisschoppenconferentie, tot Jacques Gaillot een vertrouwelijk schrijven dat eindigt met deze
woorden: “Beste Jacques, je situatie is ernstig. Je gedrag is betreurenswaardig. Jouw verklaringen spreken
publiek de discipline van de Kerk tegen, waarvan je de bisschop bent. Ze kwetsen de kerkelijke communio
en het vertrouwen van de gelovigen in hun herders. In alle vriendschap, die je kent, vraag ik je, als je
je woorden niet terugneemt, dan tenminste toch af te zien van verklaringen van jouw kant die formeel
tegengesteld zijn aan het onderricht en de leer van de katholieke Kerk.”
Zes dagen later publiceert ‘Minitel Gabriel’ (voorloper op wat vandaag bij ons ‘Kerknet’ is, in de beginperiode
van het internet) een perscommuniqué. Blijkbaar hebben ze daar geen weet heeft van bovengenoemd
vertrouwelijk schrijven. Daarin wordt immers aangekondigd dat Jacques Gaillot van 15 tot 27 januari binnen
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de achtenveertig uren persoonlijk zal antwoorden op vragen van het groot publiek. Wanneer kardinaal
Decourtray dat verneemt, zorgt hij er echter voor dat de verantwoordelijken van dit christelijk medium de
operatie annuleren.
Op 18 januari 1989 protesteert Jacques Gaillot in Le Monde tegen deze censuur waarvan hij nu het
slachtoffer is in de schoot zelf van zijn Kerk:
“Dit is een zware aanval op mijn vrijheid van meningsuiting. Men wil me het zwijgen opleggen en
ik weet zelfs niet om welke redenen. Men heeft me officieel niets uitgelegd. Ik had niets gevraagd.
[…] Het is de eerste keer dat ik de – pijnlijke – indruk heb dat ik me niet meer uit mag spreken in de
schoot zelf van mijn Kerk. Dat is heel erg voor haar. Op het ogenblik dat men, in 1989, de waarden
van de vrijheid en de rechten van de mens aanmoedigt, is het toch wel eigenaardig vast te stellen
dat er binnen de Kerk geen echte ruimte is om zich in alle vrijheid uit te spreken, zelf niet voor
een bisschop. Ik ben er niet op uit om misbaar te maken, maar ik bevestig rustig dat de situatie
verslechterd is.”
Eind januari 1989 publiceert het maandblad Lui (“dat meer de gewoonte heeft foto’s van uitgeklede sterren
te publiceren dan van gemijterde bisschoppen” – aldus Muller) een interview met Jacques Gaillot waarin
hij uitleg geeft over zijn manier van bisschop zijn:
“Ik ben gemaakt voor het Evangelie. […] Het evangelie is een grote boodschap van bevrijding, van
bron, van leven. […] Als Jezus zegt: Ik ben gekomen om gevangenen te bevrijden, om de ketenen
van de gevangenen te doen vallen en aan armen het Goede Nieuws aan te kondigen, dan houdt dat
een ommekeer van de gewetens in, het is een wereld omgekeerd. Het Evangelie is gevaarlijk en, als
men het naar de letter zou toepassen, dan zou dat een aardverschuiving teweegbrengen. Als men
hiernaar leeft, dan is dat dynamiet. […] Daarom zeg ik dat het een riskante zaak is, het Evangelie en
Christus te volgen. Weet u, gaan staan bij de verschoppelingen van vandaag, de verdrukten en de
slachtoffers van onrecht, dat is revolutionair.”
En wanneer de journalist daarop zegt dat men wel ooit gezegd heeft dat Jezus een revolutionair was,
antwoordt Jacques Gaillot : “Ik begrijp dat hij het niet lang uitgehouden heeft …”
2 februari 1989. Jacques Gaillot is aan het woord in het homoblad Gai Pied Hebdo, in het kader van een
dossier rond “Homoseksueel zijn en katholiek”. Dit is wat hij er schrijft:
“Het gebeurt dat homoseksuelen vragen om me te zien op het bisdom. Ik ontvang hen altijd. Kan
degene die weigert iemand te ontvangen zich beroepen op het Evangelie? Maar het onthaal beperkt
zich niet tot het eenvoudige feit een rendez-vous toe te staan. Het gaat erom zijn vraag binnen te
laten en vooral datgene wat het geheel van zijn leven uitmaakt.
Ik denk aan een van hen die ik voor de gelegenheid Frans zal noemen. Hij heeft er niet voor
gekozen homoseksueel te worden. Hij is jong, katholiek, erg geëngageerd op het domein van de
mensenrechten en de vrede. Het is iemand die vecht. Ik ben getroffen door zijn spirituele zoektocht,
zijn evangelische kwaliteit en zijn aandacht voor de armen.
Frans is bereid een plaats in te nemen in de Kerk en er een taak op te nemen. Zal hij dat kunnen? Als
we kijken naar het integrisme en de onverdraagzaamheid, maakt hij dan al geen deel uit van hen die
uitgesloten zijn? Frans stuit op gebetonneerde mentaliteiten die hem opsluiten in beschamende
categorieën. Er bestaat een onverdraagzaamheid die dodelijk is. Het zijn niet alleen de wapens die
doden. Het is vandaag niet gemakkelijk voor iemand die homoseksueel is en ervoor uitkomt, om
verantwoordelijkheid op te nemen in de Kerk!
Iemand welkom heten, dat is ook waarachtig zijn. Ik probeer dat te zijn, bijvoorbeeld, door eraan
te herinneren dat het seksuele verschil fundamenteel is. Het is een grote structurerende waarde,
zowel voor individuen als voor samenlevingen. Maar mensen die homoseksueel zijn welkom heten,
dat is vooral ‘open staan’ voor hen. Open staan voor hun evangelisch getuigenis.
Frans heeft me een verrassend woord van Jezus uit het evangelie doen verstaan. Toen Jezus zich
richtte tot hen die zich – in alle oprechtheid – vastklampten aan de wet, lanceerde hij dit woord
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tot hen: ‘De prostituees zullen u voorgaan in het rijk van God.’ De prostituees hebben immers met
vreugde de bevrijdende woorden van Jezus verwelkomd.
De homoseksuelen gaan ons voor in het rijk van God. Want Frans in zijn lijden en zijn eenzaamheid,
kent de eenvoudige vreugde van het Evangelie. Het Goede Nieuws gaat zijn bevrijdende weg in hem.
Hij openbaart me iets van de tederheid en de aanwezigheid van God bij hen die lijden onderweg.
De christelijke gemeenschappen zouden ongelijk hebben te doen alsof dergelijke mensen er niet
waren. Zonder hen zouden ze niet de volle rijkdom van het Evangelie begrijpen. Door te zoeken om
hen uit te sluiten verzwakken ze hun getuigenis. Het is belangrijk dat mensen die homoseksueel zijn
en zich katholiek noemen dat ook helemaal mogen zijn in onze gemeenschappen. Omwille van het
dynamisme zelf van die gemeenschappen.”
Sommigen zijn geschandaliseerd dat de bisschop van Evreux in een week tijd zo van zich laat horen in Lui
en Gai Pied Hebdo. Veel mensen, die hem nochtans niet vijandig gezind zijn, vinden dat hij ‘overdrijft’. Wat
men hem verwijt is niet wàt hij zegt, maar wààr hij het zegt. Jacques Gaillot vraagt zich later echter af:
“Heb ik dan niet het recht om elders mijn mening te kennen te geven dan in de parochiebladen? In naam
van welke moraal? En van welke censuur? […] Ik stel me wel vragen over het gefundeerd zijn van mijn
tussenkomsten in Lui en Gai Pied Hebdo, gezien het onbegrip dat erop volgde. Ik heb geen spijt over wat ik
gezegd heb. Maar de respons van het publiek, was die positief? Moeilijk om daarop te antwoorden.”1
Men kan zich terecht afvragen of het werkelijk een goed idee was van Jacques Gaillot in Lui aan het woord
te komen. Zeker, zoals hij zelf vaak herhaalt: geen enkele plaats is verboden terrein voor de verkondiging
van het Goede Nieuws van het Evangelie. Geen enkel argument kan een bisschop verbieden zich te richten
tot de lezers van dit blad. Waarschijnlijk stellen velen van hen zich ook andere problemen dan degene die
gewoonlijk in dat magazine aan bod komen. In gevangenissen circuleert dat blad vast en zeker meer dan
bladen met christelijke inslag, en iedereen weet hoeveel aandacht Jacques Gaillot heeft voor gevangenen.
Men kan erop wedden dat sommigen van hen de foto van Jacques Gaillot aan de muur van hun cel zullen
gehangen hebben naast andere foto’s, ook afkomstig uit dat blad…
Alles in acht genomen was het evenwel erg voorspelbaar dat veel mensen deze ‘extravagante stap’ van
een bisschop niet zouden verstaan en dat, uiteindelijk, de weerklank bij het grote publiek inderdaad
negatief zou zijn. […] Men kan dus terecht denken dat, alles bij elkaar genomen, het interview met Lui een
onvoorzichtigheid was.
Maar als het gaat over wat in Gai Pied Hebdo kwam, dan liggen de zaken toch heel anders. Kort na deze
publicatie verklaart een bisschop op de radio: ‘Er zijn andere plaatsen denkbaar dan Gai Pied Hebdo om het
evangelie te verkondigen.’ Zeker, en Jacques Gaillot laat niet na ook elders zijn mening kenbaar te maken.
Maar als het er om gaat zich te richten tot homo’s, is het dan niet beter zich uit te spreken op een plaats
waar zij gewoonlijk komen? Om hen te ontmoeten van wie de Kerk verwijderd is, moet men zich daarvoor
niet verwijderen van de Kerk? Jacques Gaillot zegt: “Men moet gaan wonen in het huis van de anderen.
Overal naartoe gaan. Verder gaan, naar onbekende terreinen, oversteken naar de andere oever. Daar waar
mannen en vrouwen leven, liefhebben, werken, lijden.”2

Tot slot
Zo leefde Jacques Gaillot in de jaren ’80 op gespannen voet met zijn collega’s in Frankrijk. Omdat
hij niet van plan leek zijn leven te zullen beteren (in hun ogen!), werd hij door de voorzitter van Franse
bisschoppenconferentie uiteindelijk opgeroepen om een “Gemeenschappelijke verklaring” te ondertekenen.
Dat gebeurde op 15 februari 1989, twee weken na zijn bijdrage in Gai Pie Hebdo. Die verklaring, en wat er
in de weken daarna gebeurde, is voer voor onze bijdrage in de volgende Nieuwsbrief!
1
Jacques Gaillot, Ma liberté dans l’Eglise, 1989
2
Jacques GAILLOT, Je prends la liberté, 1995 (na zijn afzetting – in het Nederlands verschenen als ‘Ik
ben zo vrij …’, ook in 1995)
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5. Stem vanuit de moslimgemeenschap 					Yassin El Attar
Het is vandaag erg gemakkelijk om de toekomst somber in te zien. Onze
leefwereld verandert ingrijpend en we hebben het gevoel daar machteloos
tegenover te staan.
De digitale revolutie zorgt ervoor dat onze economie voor fundamentele uitdagingen staat.
De maakindustrie en de klassieke dienstverlening die ons land zijn welvaart geschonken
hebben staan onder druk. Steeds meer klassieke jobs verdwijnen, steeds meer werkgevers
schreeuwen om werknemers met zeldzame vaardigheden. De ongelijkheid groeit als nooit
tevoren, de rijkste 26 mensen in deze wereld bezitten evenveel als de armste 3,8 miljard.
De digitale revolutie draagt ook de smartphone in zich. De smartphone waarmee we vergroeid
zijn. De smartphone die ons venster op de wereld is, die ons de weg wijst, informatie verschaft,
uit benarde situaties helpt Maar, eens gehackt, ook onze achilleshiel is. De potentiële verrader
van onze privéfoto’s en -conversaties, onze commerciële voorkeuren, onze locatie en zoveel meer.
De digitale revolutie die ook “anderen” liet binnenkijken bij ons. En toen die jongeren wereldwijd de straat
op trokken voor meer democratie, vrijheid en welvaart werden hun verzuchtingen door het ancien regime
brutaal de kop ingedrukt en besloten velen onder hen om de levensgevaarlijke tocht naar Europa te riskeren.
De digitale revolutie heeft daarbovenop talloze vormen van sociale media voortgebracht. Sociale media
die onze manier van communiceren en samenleven voorgoed ingrijpend veranderen, al beseffen we
de draagwijdte nog niet helemaal. Sociale media die ervoor zorgen dat we bij onze vrienden kunnen
“binnenkijken”, oude vrienden terug kunnen vinden, contact kunnen houden met vakantievrienden,
een globaal netwerk kunnen onderhouden… Maar dezelfde sociale media die de megafoon zijn van
complottheoretici, terroristen, extremisten, verzuurde mensen…
Deze en vele andere ontwikkelingen, zoals de vereenzaming, terreuraanslagen, de diversifiëring van de
maatschappij, de sociale en politieke polarisering, de klimaatverandering, financiële crisissen, politieke
crisissen; zorgen ervoor dat het menselijk welbevinden in onze maatschappij op een dieptepunt zit. De digitale
revolutie, sociale media en de smartphone zetten het proces zelden in gang, maar versterken het bijna altijd.
Net zoals wij als mens ons onzeker, wanhopig en angstig kunnen voelen kunnen deze gevoelens ook onze
samenleving domineren.
Maar op deze momenten van wanhoop, biedt hoop de enige uitweg. Het hoofdstuk ‘de dageraad’ in de
Koran, dat mij van jongs af aan geraakt heeft, richt zich ook op het thema hoop.
Bij het ochtendlicht.
En bij de nacht wanneer het geheel donker is.
Jouw Heer heeft jou niet verlaten, noch is hij kwaad op jou.
En zeker, het Hiernamaals is beter voor jou dan het wereldse leven.
En jouw Heer zal jou weldra zeker geven zodat jij tevreden zult zijn.
Heeft Hij jou niet als een wees gevonden, waarna Hij jou heeft
opgevangen?
En heeft Hij jou niet als een onwetende gevonden, waarna Hij jou heeft
geleid?
En heeft Hij jou niet als een behoeftige gevonden,
waarna Hij jou rijk heeft gemaakt?
Dus wat betreft de wees, onderdruk hem niet.
En wat betreft de bedelaar, snauw hem niet af.
En wat betreft de gunsten van jouw Heer, verkondig dit!
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In dit hoofdstuk richt God zich tot de profeet Mohammed. Toen hij gedurende een lange periode
geen openbaringen meer ontving van de aartsengel Gabriël begon hij te wanhopen, hij twijfelde
aan Gods tevredenheid over hem. Zijn sceptici grepen dit moment aan om hem publiekelijk uit te
lachen en zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Net op het moment dat hij het meest begon
te wanhopen kreeg hij deze openbaring van de aartsengel Gabriël. God zweert in dit hoofdstuk bij
de dageraad, het doorbreken van de duisternis, de verschijning van het licht, van de hoop. Maar
God zweert in dit hoofdstuk ook bij de nacht, het donkere, wanhopige moment. Daarmee geeft God
aan dat wanhoop en hoop onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zonder wanhoop is hoop niet
mogelijk. Wanhoop maakt deel uit van onze menselijkheid. God wijst verder in het hoofdstuk op de
gunsten die Hij aan de mens geschonken heeft. De gunsten die de mens snel vergeet in tijden van
wanhoop, als de mens de wereld door een te sombere bril bekijkt. God sluit af met een gebod, een
gebod om tijdens zorgeloze momenten de ‘wanhopigen’ te ondersteunen en hen niet te negeren. Een
gebod ook, om als het goed hebt, dankbaarheid te tonen aan God, en Zijn gunsten wereldkundig te
maken.
Een hoofdstuk dat hier naadloos bij aansluit is het hoofdstuk ‘soelaas’ (vers 5-8).
Dus waarlijk, na slechte tijden komen er betere tijden.
Waarlijk na slechte tijden komen er betere tijden
Wanneer jij dan een taak volbracht hebt, streef dan verder.
En richt jouw verlangen tot jouw Heer.
Wat leert dit ons vandaag?Het leert ons dat hoe uitzichtloos een situatie ook is, God en Zijn hoop ons
nooit verlaten. Ook al leven we, als persoon of als maatschappij, in turbulente tijden waarin angst
en onzekerheid regeren, de dageraad altijd nabij is. In de momenten waarop alles vlot en zorgeloos
verloopt, dienen we dan ook niet te vergeten om dankbaar te zijn. Ook dat is hoop. Hoop uitdragen
als individu naar diegenen die het nodig hebben. Hoop overbrengen als maatschappij naar landen
die door een diep dal gaan.
Het leert ons ook dat we als maatschappij het negatieve niet teveel mogen uitvergroten. Iedere
uitdaging of verandering draagt risico’s én opportuniteiten met zich mee. Niets is éénzijdig, alles
is ambigu. Zoals Guy Verhofstadt opwierp tegen Facebook-oprichter Mark Zuckerberg: “Wil u
herinnerd worden als één van de drie technologiegrootheden, samen met Steve Jobs en Bill Gates, of
als iemand die een technologisch monster gemaakt heeft dat onze democratie kapotmaakt, zoals nu
het geval is? Die vraag moet u zich stellen.” De digitale revolutie kan ons, indien de juiste intenties er
zijn, een grote stap dichter brengen bij een utopie; met slechte intenties evolueren we naar een “1984”
dystopie (een denkbeeldige samenleving met louter akelige kenmerken, het tegenovergestelde van
utopie, nvdr.).
Sociale media dragen ongetwijfeld bij aan de polarisering en de daaruit vloeiende echokamers tot
radicalisering. Sociale media leiden ook tot het succes van de ‘Warmste Week’ en de sms-actie voor
baby Pia. De smartphone leidt tot steeds oppervlakkiger dagelijks sociaal contact én tegelijk tot
intenser contact tussen diaspora en familie in hun thuisland.
De digitale revolutie zal meer werkgelegenheid creëren en tegelijk het klimaat redden. Technologie,
zo blijkt uit de geschiedenis, leidt vaak tot het goede. Al gaan daar telkens onvermijdelijk groeipijnen
en excessen mee gepaard die anders doen vermoeden.
In de kerstperiode, de jaarlijkse dageraad voor christenen, is het onze plicht, christenen en moslims,
om die hoop samen uit te dragen. De hoop voor een samenleving waarin we de onvermijdelijke
uitdagingen en moeilijkheden positief benaderen. Waarin we ons geloof in God niet laten afhangen
van de donkere periode waar we door moeten, maar deze periode kleuren met dankbaarheid voor
Zijn gunsten.
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6. Zintuiglijkheid, een remedie tegen de ontkerstening

De meesten en de minderheid
“Godsdienst, dat is passé.”
Is dit niet de overtuiging van de meeste van onze – niet eens meer zo jonge – tijdgenoten? O ja, ze hebben alle
sympathie voor hun grootouders die ‘nog wel’ geloven: “Mooi dat zij daar steun aan hebben.” Maar geloof in
het algemeen en het christelijk geloof in het bijzonder, dat is toch iets van een vorige generatie? Ook moslims
geloven, en je ziet waar hen dat brengt…
Dit wil niet zeggen dat ze niet eens een kerk binnenspringen en een kaarsje ontsteken, vooral als ze op vakantie
zijn. Religieus zijn ze wel. Moesten ze in een Boeddhistische land wonen, ze zouden hetzelfde doen in de
overeenkomstige tempel. En, als het wringt, een gebedje zeggen, ja, dat doen ze ook wel. Je weet nooit waar het
goed voor is. Verder nog een uitvaart bijwonen, in een kerk of een aula (wat is het verschil?) om hun deelneming
te betuigen of om afscheid te nemen. En soms blijft er van deze dienst ook nog wat hangen.
Ze zijn onkerkelijk, behalve misschien als het om hun kinderen gaat. De doop, dat kan er in heel wat gevallen wel
bij. Om uiteenlopende redenen die er meestal hierop neerkomen: we willen ons kind niet te kort doen. De eerste
communie en vooral het vormsel: dat mag het kind dan zelf beslissen…
Zijn ze ook ontkerstend? De enen minder, de anderen meer. De Bijbelse verhalen en zeker de dogma’s beschouwen
ze als relieken uit het verleden. Je kunt ze, met een lelijk woord, cultuurchristenen noemen. Ze hebben hun geloof
niet afgezworen, maar het speelt geen rol van betekenis voor hun manier van leven.
We hebben het hier over de meesten. Want er is ook nog een minderheid. Voor wie het christelijk geloof wel hun
leven kleurt. Hoe komt dat? We kunnen twee categorieën onderscheiden. Sommigen hebben van thuis uit echt
iets meegekregen. Hun ouders waren overtuigde christenen. En bij hun kinderen is er hier en daar één, bij wie
dat geloof van zijn of haar jeugd heeft standgehouden. Niet zoals hun broers of zussen die zich, op het vlak van
geloven, hebben aangepast aan hun omgeving.
Er zijn ook enkelen die gelovig worden op latere leeftijd. Een soort van late roepingen. Ofwel hebben ze, na een
periode van onverschilligheid, het geloof van hun kinderjaren herontdekt. Ofwel worden ze voor het eerst in hun
leven christen, laten ze zich zelfs dopen, worden geëngageerde christenen.
Dit gebeurt meestal dank zij verrijkende contacten met een levende christelijke gemeenschap. Hoe zien deze
gemeenschappen er in het beste geval uit? Ze hebben twee kenmerken.
1. Ze zijn betrokken op de maatschappelijke realiteit. Dit kan op uiteenlopende wijzen. Onze Nieuwsbrief
biedt hiervan, nu al drie decennia, menig voorbeeld.
2. Ze vieren liturgie die zoveel meer is dan een woorddienst. Het is een aspect dat we, ten onrechte, verwaarloosd
hebben. Hierop wijst Johannes Röser in een indringend artikel ‘Liturgie van de zintuiglijkheid’ (1), dat
we hier graag voorstellen.
De Gutenbergval
Röser is hoofdredacteur van het Duitse katholieke weekblad Christ in der Gegenwart. Hij gaat uit van de vaststelling
dat de protestantse kerken een zo mogelijk nog grotere crisis meemaken dan de katholieke. Gehuwde pastors,
vrouwen in het geestelijke ambt, zelfs vrouwelijke bisschoppen, een genereuze seksuele moraal, het toelaten tot de
sacramenten voor gescheiden paren, synodes voor administratieve verdeling van de macht en medezeggenschap
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van niet-gewijde mensen...: in de evangelische nationale kerken zijn alle hervormingen gerealiseerd waar die
niet weinig katholieken naar uitzien. Toch verlaten nog meer leden de protestantse geloofsgemeenschap dan de
katholieke. Er is een tekort aan jongeren. Het aantal kerkgangers is drastisch gedaald, in sommige herleid tot bijna
nul.
De oorzaak ziet hij in het ontbreken in de reformatorische geloofsgemeenschappen van een zintuiglijke liturgie.
Een heilloze weg waarop de katholieken hen thans gevolgd zijn.
Want hoe kan de gevoeligheid voor het wonder worden gewekt? Of voor Christus, het zichtbare beeld van de
onzichtbare, onbekende God? Hiervoor heeft de mens de steun nodig van het zintuiglijke, dat de emoties stimuleert
én het verstand prikkelt. Zintuiglijkheid inspireert het geloof.
De protestantse kerk was in, wat de theoloog Ingolf Dalferth noemt, de “Gutenbergval” gevallen. Gutenberg, je
weet wel, de uitvinder van de boekdrukkunst. De mediarevolutie die dit teweegbracht wekte toen de verwachting
dat, door de massale verspreiding van de Bijbelse teksten, het woord van God direct kan worden doorgegeven.
Maar dat woord van God blijkt helemaal niet eenduidig te zijn. De ontmythologisering heeft het protestantisme
van het zogenaamd zuivere “Woord van God” in het nauw gedreven. Daardoor is het meer en meer verschoven
naar ethiek en moraal.
Het katholicisme trapt in dezelfde val
Na het protestantisme is het katholicisme in dezelfde val getrapt. Het loslaten van de zintuiglijkheid treft nu ook
de katholieke kerk. Ze wordt tot een dienstverlenend bedrijf waardoor ze haar specifieke gevoeligheid voor het
zintuiglijke kwijtspeelt. Het katholicisme verliest zijn religieuze vroomheid en zijn volkse gevoeligheid.
De katholieke kerk raakt verstrikt in de protestantse tragedie. Zo wordt bijvoorbeeld, door het groeperen van
parochies, de eucharistische sacramentele zorg ontmanteld. Eucharistievieringen worden vervangen door
woorddiensten. Zonder eucharistische uitstraling valt ook het katholieke in de “Gutenbergval”.
En dus gaat men snoeien in het aantal liturgische vieringen. Een studie toont aan dat dit vaak alleen nog diensten
zijn voor doelgroepen, voor vrijwilligers en sterk verbonden kerkleden. Omwille van de eigen christelijke
identiteit. Men viert en blijft onder elkaar. Maar dan hoeft zo’n dienst niet elke zondag en op iedere plaats door te
gaan. De regelmatige zondagsdienst sneuvelt.
De evangelische liturgische geleerde Michael Meyer-Blanck gaat hier heftig tegen te keer. De goddelijke dienst is
immers het beslissende teken van de vertegenwoordiging van het evangelie in de samenleving. Daarom moet men
intensief het liturgische in acht nemen. Zo niet krijgt men een duidelijke kaalslag van de kerk. Uit de geschiedenis
van de religie kent men het belang van religieuze herhaling, van gewoonten, van routine. En dit geldt niet minder
voor de katholieke kerk.
De veranderde levensgevoelens
De liturgische hervorming van het concilie is geschiedenis. Wat toen vernieuwd werd komt vaak niet langer
tegemoet aan de veranderde levensgevoelens van de volgende generaties. De jongeren cultiveren en verwachten
een nieuw soort zintuiglijkheid in het netwerk van vrienden van het dagelijks leven. Dit heeft ook een effect op
een mogelijke sensibilisering voor het sacrale. Het heilige is geenszins uit de waarneming van mensen verdwenen,
maar het heeft zich verborgen. Het moet eerst naar voren worden gelokt, in het dagelijkse bewustzijn en in het
religieuze bewustzijn.
De woorddiensten mogen dan goedbedoeld zijn, maar ze wijzen in de verkeerde richting. Ze verhogen de
woordbelasting die het mysterie van de eucharistie verstoort, of zelfs vernietigt. Te veel uitleg, te veel onderwijs,
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te veel praten met onderbrekingen en aanvullende teksten, te weinig betovering in een wereld die ondanks alle
ontgoocheling opnieuw betoverd wordt door de natuurwetenschappen. De liturgie is rijk aan woorden maar mist
de spanningsboog, de “drive”, de dynamiek van het voortschrijden.
Om ervoor te zorgen dat de woorddiensten niet achterblijven bij de eucharistievieringen die teloor zijn gegaan,
wordt de tekst opgeblazen. De voorbeden, zegt Röser, met hun kinderlijke, moraliserende boodschappen overtreffen
iedere maat van het verdraaglijke. Het resultaat: ondoordacht gebrabbel “We vragen je...” In het post-Tridentijnse
tijdperk heeft zich, ondanks de liturgiehervorming van het concilie weer op veel plaatsen een puur “mislezen”
verspreid.
Hoeveel plaats heeft het spiritueel zo belangrijke ongedwongen schouwen, ruiken, luisteren in de cultus? Het
onbedoelde rondkijken, wandelen van de zintuiglijke waarnemingen? Of de beweging – een grote behoefte
van de mensen alleen al in tijden van zittende beroepen? Er zijn bijna geen processies meer, behalve de steeds
kortere processies bij het ontvangen van de communie. Daarnaast bestaat er nog een beetje lichaamsbeweging
met de meest plichtsgetrouwe vredesgroet, die niet veel meer betekent dan de gewone seculiere handdruk. Is dat
nog steeds nodig in de liturgie? Waar geeft een koppel elkaar een kus? Waar omarmen vrienden elkaar? Zelfs
echtgenoten schudden aseptisch elkaar de hand.
Staan en zitten, dat is het dan. Verricht zonder bewuste aanwezigheid zoals altijd. Het lichaam wordt die
verandering van houding nauwelijks nog gewaar. Expressieve gebaren bij het bidden? Niets daarvan. Zelfs de
kleding verwijst niet eens naar het speciale van de zondagse paasviering. Geen kleuren, geen exotisme, geen
erotiek. De gebruikelijke doordeweekse kleding heerst overal. Met zo’n outfit zou niemand zich in de theaterzaal
wagen, laat staan in de disco. Hoezeer valt dan, anderzijds, de Afrikaanse vrouw op die, prachtig gedecoreerd
in kleurrijke gewaden – gevarieerd van zondag tot zondag – naar de dienst komt. Dit voor een vrouw die in een
container voor asielzoekers woont....
Hoe het anders kan
In Taizé heeft men zich gerealiseerd hoe belangrijk de meditatieve, zingende herhaling is, onderbroken door
langere periodes van stilte, van zwijgen, van bezinning. Soms zelfs even sensueel. Niets daarvan in onze kerken.
De eucharistie mist, vanwege alle “actieve deelname”, haar tegenpool: de heerlijke afstand van de niet-actieve
deelname, het functieloze “even er buiten staan”, een stilte die in zichzelf verzinkt. Er moet voortdurend iets
te horen zijn. Zelfs tijdens de communie neuriet het orgel trouwens iets, een achtergrondgeluid zoals in een
warenhuis. Een artistieke pauze, of men die nu leuk vindt of niet, wordt echter altijd opgedrongen: na de preek,
die echter zo onbeduidend kan zijn dat men zich afvraagt waar de “bezinning” goed voor is als er niets is om over
na te denken?
In Taizé nodigen de vele kaarsen in het donker ons uit om naar binnen te kijken,
om na te denken, om rustig te bidden. Maar voor de moderne katholiek wordt die
vroomheid als achterhaald beschouwd: het stille vertoeven voor een monstrans
met in het midden het “lichaam van de Heer” dat tot meditatieve beschouwing
‘uitgestald’ is. Hoe ontroerend deze vrome oefening vandaag de dag echter ook kan
zijn was te ervaren op de Marienfeld van de Wereldjongerendagen in Keulen, toen
honderdduizenden jonge mensen de nacht zwijgend voor een esthetisch aansprekend
kunstwerk verwijlden - en uiteindelijk uitgeput in slaap vielen in het gezicht van
het Allerheiligste. Is dit echt alleen een spiritualiteit “van gisteren” of zelfs van
“eergisteren”? Een beetje ‘vroomheid van het schouwen’ gebeurt nog bij het paasvuur, dat gezinnen met kinderen
aantrekt. Maar vaak wordt het vuur, dat de nacht zou moeten oplichten, verkleind tot slechts een suggestie van een
zacht gloeiende ontsteking – of volledig verlaten.
Welke symbolische kracht kan worden gewonnen uit de ‘lust’ om te zien van de jonge generatie, die graag naar de
bioscoop gaat, die via Instagram visuele werelden met vele anderen deelt – en muzikaal al lang voorbij het nieuwe

19

spirituele lied gemigreerd is naar totaal ander gevoelens van horen en tijd. Welke verdere liturgische hervormingen
kunnen ertoe bijdragen dat de diep in de mens verankerde zintuiglijkheid van het bestaan in sacrale symbooltaal kan
laten werken - en dat zonder enige banale opdringerigheid?
Liturgie is antropologie en moet zich omwille van het geloof verder ontwikkelen, zoals dat vroeger het geval was.
Nordhofen betreurt dat de opgeleide mensen vandaag het christelijke erfgoed “vanuit etnologisch oogpunt als een
object van historisch onderzoek en behoud van historische monumenten” benaderen. Maar God is geen museum. De
verscheidenheid aan vormen van aanbidding van het verleden werd verdampt in de monocultuur van de eucharistie
en de viering van het “Woord van God”. Hoe kunnen bijvoorbeeld korte gebedsoefeningen midden op de dag worden
gehouden, als “uitvallers” in de sleur van de dag? Een paar minuten ontsnappen aan het oppervlakkige. Waarom is er
op de middag in belangrijke Duitse kathedralen en stadskerken hier en daar geen kort gebedsmoment? Gebrek aan
personeel? Met zoveel fulltime en parttime theologen, godsdienstleraressen en godsdienstleraren als in bijna geen enkel
ander land?
En hoe zit het met de spirituele aanwezigheid – ruimtelijk en tijdelijk? Ooit was de evangelische pastorie een instelling
van aanwezigheid, een centrum van christelijke aanspreekbaarheid te midden van de drukte van het dagelijks leven.
Als de pastor niet thuis was, was zijn vrouw, de “Frau Pfarrerin” – wel geen gewijde theoloog – er voor al diegenen die
op de deur klopten. De katholieke pastorieën staan vaak leeg, alsof ze verweesd zijn, de parochiekantoren zijn alleen
maar geopend op bepaalde uren (wie weet wanneer juist?). Een huishoudster opent de deur niet meer. Een “goede
ziel” bestaat nauwelijks nog. De priester is verplicht vrijgezel. Dat doet noch hem noch zijn gemeente deugd. De
persoonlijke nabijheid doet veel, en is vaak beslissend, in alle beroepen.
De katholieke kerk in Duitsland plant een “synodale weg”. Ook hier gaat het om de gebruikelijke onderwerpen, talloze
keren behandeld en opgeëist. Saai. Alle betrokkenen weten: er is daar niets nieuws meer. Het is aan de paus om een
concilie bijeen te roepen en/of alleen te beslissen - op een of andere manier, ja of nee.
Iets anders is ons gemeenschappelijk oecumenisch doel, of het nu katholiek, protestant of hoe dan ook christelijk is: het
gaat er om de sfeer van het zintuiglijke in het geloof en voor het geloof terug te winnen. Vooral in de ruimte van cultus,
van gemeenschappelijk gebed en viering. In de liturgische paasviering van de zondag gebeurt onze vreugde en hoop.
Op werkdagen – hoe mooi toch – meestal ook.
Naschrift: Dirk De Wachter en Huub Oosterhuis
We volgden hier, vrij letterlijk, Johannes Röser. Op de redactieraad van deze nieuwbrief werd gewezen op het boek
van professor De Wachter: ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ (2). Daarin houdt hij een pleidooi voor fysisch contact.
Laten we mekaar vastpakken, in de ogen kijken, met name bij verdriet. Dit doen we niet via sociale media! De fysische
aanwezigheid is onvervangbaar. Verdriet dat je deelt geeft een forse verbinding met je medemensen. Deze verbinding
komt tot stand wanneer je het onvermijdelijk ongeluk durft uitspreken en delen.
Dit laat zich helemaal toepassen op religie – het woord zou ‘verbinding’ betekenen –. De aandacht voor het zintuiglijke
hoeft de maatschappelijke en Bijbelse component die ons dierbaar is, niet uit te schakelen. Integendeel. Hij is
bijvoorbeeld ook ruim aanwezig in het project ‘House of Compassion’ in de Begijnhofkerk van Brussel. We hebben
ons hier op deze zintuiglijke component toegespitst omdat hij, sinds het concilie van de jaren ’60 van vorige eeuw, al te
zeer verwaarloosd werd. Dit heeft niets met restauratie te maken. Integendeel, dat zintuiglijke speelt in op het nieuwe
levensgevoel dat de huidige jeugd kenmerkt en dat we – met name in progressieve middens – uit het oog hebben
verloren.
Dit samengaan van het maatschappelijke en het zintuiglijke vinden we terug in de vroegste herinneringen van Huub
Oosterhuis (3):
Als kind hoorde ik onder de Thomas. Van binnen was onze kerk overzichtelijk en vertrouwenwekkend, met een gezellig
priesterkoor en zijkapellen als huiskamers. Prachtig aangeklede priesters, dominicanen, maakten er de dienst uit.
Gedurende heel de Tweede Wereldoorlog was de Thomas voor mij de veiligste plek van de wereld. Ik kwam er dagelijks,
met mijn vader, die naar de kerk altijd een klein dik in leer gebonden missaal meenam, volgestouwd met bidprentjes; ik
mocht er in bladeren als hij, na de communie, uit zijn hoofd bad, bril af, de handen voor zijn ogen geklemd. Dan bad
hij voor de vrede, zei hij, en voor de joden. (…)
Wij waren gewend aan plotseling razzia’s, geweren in de aanslag, lange rijen opgepakte mannen en vrouwen met gele
sterren.
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In de Thomas voedde pastoor Dickmann onze verontwaardiging daarover met zijn regelmatig protest tegen de
jodenvervolging. Ook preekte hij tegen de zwarte handel, en over de komende bevrijding. Samen met velen, grotendeels
volslagen onbekenden, zoog ik mij vol aan zijn woorden. Zij deden mij ‘onze kerk’ beleven als een vrijplaats voor
dromen van vrede tegen de zwartste feiten in.
Alles in die kerk was er eigenlijk op gericht de hoop op bevrijding gaande te houden en gedachten te wekken aan
vrede. De bloemen, soms hele hellingen rond het Mariabeeld, de brandende kaarsen, het orgelspel, en het in mijn
verbeelding wekelijks terugkerende veertigurengebed met zijn processie waarvan de kop de treden van het priesterkoor
al weer beklom op het moment dat de staart afdaalde – bij gelegenheid van zo ’n pracht- en praaltocht voelde je pas
hoe klein behuisd we waren in onze kerk; en boven dat alles uit, het vervoerde zingen, Hosanna Filio David, en soms
een al even bezwerend en meeslepend Nederlands liedje.
Neen, we moeten niet terug naar die tijd van toen. Maar laten we in onze kerken aan jonge en minder jonge mensen
de ruimte geven om er hun gevoel voor zintuiglijkheid te combineren met onze Messiaanse traditie.

-------------

(1) Johannes Röser, “Liturgie der Sinnlichkeit” in: Christ in der Gegenwart, nr 34/2019
(2) Dirk De Wachter, De kunst van het ongelukkig zijn, Geïnspireerde blik op geluk en zingeving, Uitgeverij LannooCampus,
2019, 144 pagina’s
(3) Huub Oosterhuis, Van U is de toekomst – kome wat komt, Davidsfonds/Leuven, 1996, blz. 7-8

7. Nick Cave - van de schoonheid en de troost

MEESTERVERTELLER SAINT NICK KOMT NAAR BELGIË
Tweeënzestig is hij inmiddels alweer, de charismatische Australische in het Britse Brighton residerende singersongwriter, poëet en acteur. Hij komt in april naar ons land voor een in een handomdraai uitverkocht concert maar in
januari stapt hij hier ook af voor twee avonden ‘Conversations with Nick Cave’. Daarbij gaat hij dan in gesprek met
het publiek en dat gehoor lust er precies wel pap van want de kaarten voor de avonden werden zo mogelijk nóg sneller
aan de man en vrouw gebracht dan die voor het concert.
Toen ik vroeger bezinningsdagen voor (voor)laatstejaars humaniorastudenten mocht begeleiden, werkte ik graag met
zijn bekende song en hit “Into my arms”. Behalve als openingsdans van een trouwfeest of “tussenzang” in de trouwmis bleek dat ook prima te functioneren om met jonge gasten over godsbeelden van gedachten te wisselen… Hij zingt
daarin dat hij zelf niet gelooft in een God die tussenbeide komt maar dat hij weet dat zijn geliefde dat wél doet en hij
vraagt dus aan God om haar te behoeden en te beschermen...
Cave zelf heeft trouwens een interessante relatie met God. “So, do I believe in God? Well, I act like I do, for my own
greater good. Does God exist? Maybe, I don’t know. Right now, God is a work in progress.”
Van het concert des levens kreeg ook Cave geen program, zo bleek. Hij leek ongenaakbaar tot zijn 15-jarige zoon
Arthur in 2015 te Brighton van een klif viel en stierf.
Pa Nick was toen bezig met werken aan een plaat maar geraakte compleet uit balans. Hij besloot het onderwerp op
Skeleton Tree niet uit de weg te gaan en het album werd een gitzwarte rouwplaat.
Hoe ga je als bekendheid om met persoonlijk drama? Cave
koos er niet enkel voor om het te delen in (lied)teksten,
maar ook om contact te zoeken met zijn fans. Sedert vorig
jaar beantwoordt hij vragen van bewonderaars tijdens
de ‘Conversations With’-avonden. Hij is zo’n innemend
mensenmens geworden dat de fans die hem al 40 jaar volgen
ervan staan te kijken.
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Zijn nieuwe plaat Ghosteen is dan ook niet moeilijk om te lezen: die ‘ghost teen’ is Arthur en na de schok van het
verlies kwam de reflectie. De pijn blijft maar het leven gaat verder. Cave telt zijn zegeningen, houdt zijn levende
geliefden steviger vast dan ooit, leert weer om te genieten en voelt soms zelfs de aanwezigheid van zijn overleden
zoon.
Cave zingt breekbaar, emotioneel en ingetogen, en regelmatig met een wat ongemakkelijke falsetstem.
Tijdens de gespreksavonden die gemakkelijk drie uur duren krijgt hij (uiteraard) veel vragen over het verlies van zijn
zoon en hij gaat daar ook eerlijk op in.
Saint Nick, zoals hij door sommigen wel ‘ns wordt genoemd, blijkt een meesterverteller die het publiek een lach en
een traan geeft en minstens een dozijn vraagstellers een nieuwe zin in het leven.
Hij was nochtans nooit een heilig boontje: de eighties waren zijn junkiejaren en hij deed op alle vlakken van het leven
veel “ervaring” op.
Voor Cave was Leonard Cohen een grote bron van inspiratie en voor heel veel van zijn eigen toehoorders blijkt hij dat
op vandaag. Het goeroegehalte is bijwijlen hoog, maar dergelijke avond vervult de aanwezigen en beroert hen soms
tot tranen toe. De saamhorigheid is onmiskenbaar, de herkenbaarheid vult en troost de harten: Everybody’s losing
someone, it’s a long way to find peace of mind’.
Vaak confronterend, minstens even vaak ontroerend en troostend. Verbindend en dus religieus… Nick Cave zorgt er
een avondlang voor en dat lijkt op vandaag onbetaalbaar…

8. Huub Oosterhuis - Dominicus Gent
blaisantkerk - 9 november 2019

Henriette Roland Holst – dichteres van de solidariteit

I.
In 1949 stuurde ik mijn eerste gedichten naar Lodewijk van Deyssel en Henriette Roland Holst, die leefden toen
nog. Hij antwoordde met een grappig kaartje: ‘de groeten van uw literaire overgrootvader’. Zij schreef in een van
ouderdom bevend hanepoothandschrift: ‘U zult wel begrijpen dat er aan uw gedichten nog heel wat ontbreekt eer ge
een eigen stem hebt en in hem de diepsten trillingen van uw wezen gehoord worden’. Ook raadde zij me aan Vondel
te bestuderen en de grote Amerikaanse dichter Walt Whitman. Wat ik gedaan heb, en nog doe. Eenmaal bezocht ik
haar, in de Amsterdamse Van Eeghenstraat, in het rusthuis De Zonnewijzer waar zij in 1948 haar intrek had genomen.
Drie dagen na haar uitbundig gevierde tachtigste verjaardag, op 27 december 1949, was zij aanwezig geweest bij de
soevereiniteitsoverdracht en erkenning van de Republiek Indonesia. Mijn vader had ons aan tafel het krantenverslag
hierover voorgelezen, met ontroerde stem - wij waren opgevoed met verontwaardiging en schaamte over de ‘politionele
acties’ en het agressieve koloniale regeringsbeleid. Toen ik te kennen gaf dat ik haar wilde bezoeken, zei hij met
opgetrokken wenkbrauwen dat ik dan wel mijn allerbeste pak moest aantrekken; zij was een nationale figuur, bijna
even belangrijk als koningin Wilhelmina.
Ik had haar bedankt voor haar briefje en gevraagd of ik haar mocht ontmoeten. Dat mocht. Op 20 januari 1950. Zij
ontving me in een lange zwarte jas en zei dat we een kleine wandeling zouden maken in het aangrenzende Vondelpark.
Ze gaf me een arm, wat ik heel opwindend vond, en schuifelde moeizaam over de glibberige grond.
Ik vertelde haar dat mijn broer, die toen in de zesde gymnasium zat, voor de ‘schoolacademie’ een lezing over haar
had gehouden. Hij had haar laatste bundel Wordingen gekocht, dat grote stoere boek over de moeizame groei van een
nieuwe wereld die niet meer aan oorlog en klassenstrijd ten prooi zou zijn.
Hij had haar vergeleken met de middeleeuwse mystieke dichteres Hadewych. Ze scheen daar niet van op te kijken, ze
knikte, en vroeg of wij een ‘openbare’ school bezochten.
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Nee, antwoordde ik, een katholieke. Ze bleef ineens staan en vroeg op strenge toon: wordt daar ook de geschiedenis
van het socialisme geleerd? En Marx? Die krijgen we geloof ik in de zesde, stamelde ik, ik zit pas in de vijfde.
We scharrelden terug, het Vondelpark uit, en namen afscheid op de stoep van De Zonnewijzer, met een stevige
handdruk. Ik kreeg in de zesde gymnasium geen Marx. Pas vele jaren later leerde ik hem kennen.
II.
De Poolse filosoof Leslek Kolakowski schreef in zijn driedelige Geschiedenis van het Marxisme enkele passages
die de noodzakelijke nieuwe aandacht voor Marx kunnen stimuleren en richting geven, juist nu zelfontplooiing en
solidariteit tegen elkaar worden uitgespeeld. Marx’ ideaal, zo toont hij aan, ‘is de mens als persoon die zich volledig
bewust is van het maatschappelijke karakter van zijn eigen persoonlijkheid en juist daardoor in staat zijn persoonlijke
mogelijkheden in al hun verscheidenheid te ontplooien’.
Het heersende economische systeem schept tegenstellingen en isoleert mensen. In Marx’ visioen is er geen tegenstelling
tussen gemeenschappelijk en individueel belang. ‘Solidaire verbondenheid met de “totaliteit” – dat is de menselijke
maat en bestemming.’
Ontplooi jezelf om met zoveel mogelijk mensen solidair en verbonden te zijn. ‘Een maatschappij, waarin alle bronnen
van conflict, agressie en kwaad geheel en al vernietigd zijn’, dat was Marx’ visioen; een wereld waarin geen mens
meer ‘een vernederd, geknecht, verlaten en verachtelijk wezen’ zou zijn.
Henriette Roland Holst heeft prachtige, actuele regels over Marx geschreven (Wordingen, p. 110)
Hoort: tusschen het verwarde strijdrumoeren
stijgt een stem, zwaar als een bazuin;
profetenklank uit Israëls ouden tuin.
“Uit de verneedring, uit de eindelooze
dagen en nachten van ons gezwoeg
zullen eens, weldra, openbloeien rozen
van aardsche heerlijkheid.”
O Marx, hoe joeg
uw waarheid op de vlucht de trieste leeren
van eeuwigen kringloop als ’s menschen lot.
En zij vervolgt (Wordingen, p. 110-111):
Weet ge het nog, makkers der lichte uren,
hoe op ons instroomde dat grootsch geloof.
III.
Voor Henriette Roland Holst was de ontdekking van het socialisme de geboorte van een grote liefde. De ene helft
van haar werk bestaat uit het bekennen van die liefde, de andere uit teleurstelling en diepe smart om miskenning en
verraad; en uit strijd om de liefde in stand te houden.
Omdat de Russische Revolutie van 1917 niet de grote omslag bracht waarop zij gehoopt had, en vooral vanaf 1921
toen zij ‘brandend van teleurstelling’ terugkeerde van een reis naar de Sovjet-Unie, heeft zij diep geleden onder wat
zij noemde de ‘innerlijke vervozing’ van het socialisme.
Tot diep in de Tweede Wereldoorlog heeft zij gedacht: als het eind der verschrikkingen gekomen is, zullen in vele
landen de mensen van goede wil zich wijden aan de opbouw van een ‘klasseloze maatschappij’. Duurzame vrede op
aarde achtte zij niet denkbaar als er geen eind zou worden gemaakt aan de ongelijkheid der mensen.
In 1949 – grote delen van Europa zijn officieel socialistisch – schrijft zij deze regels (Wordingen, p. 137)
Is dit het socialisme? Zijn gezicht
heeft niets van d’oude glansdroom, straalt geen licht
uit, geen vrijheid en geen schoonheid.
Wat is er van u over, socialisme, mijn liefste.
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Alle verontwaardiging en schaamte om een visioen van recht en vrede dat geen werkelijkheid werd, hij zij toen al
geleefd en geschreven, vijftig jaar voor de val van de Berlijnse Muur. Én de wanhoop van allen die zich ooit met
de moed der wanhoop in dat ‘officiële socialisme’ hebben geschikt, omdat ze dachten dat het tenminste de honger
voorgoed zou uitbannen.
In sommige gedichten heeft zij geprobeerd een nieuwe betekenis te geven aan het beschadigde woord ‘socialisme’ (Het
feest der gedachtenis, p. 248)
Niemand was eenzaam. Elk huis had zijn deuren open, elk hart.
Dát is natuurlijk de betekenis van de woorden ‘klasseloze maatschappij’ en ‘socialisme’; dàt hebben miljoenen mensen
van goede wil ermee bedoeld. Zij is er in de loop van haar leven steeds dieper van overtuigd geraakt, dat deze utopie nooit
ook maar een beetje werkelijkheid zal worden als mensen niet bereid zijn zichzelf om te vormen, hoogstpersoonlijk,
innerlijk, op het niveau van hun ‘ziel’: in de ziel van de mensen begint de omwenteling der structuren.
Ik denk, dat wij nu eerst lang moeten leeren
ons van ’t zelfzuchtig streven te ontdoen –
In een ik-ik-ik-tijdperk als het onze, waarin zelfontplooiing als opperste waarheid wordt gehuldigd en wij vaak onbewust
leven ten koste van anderen, is haar pleidooi voor onzelfzuchtige zelfontplooiing en solidariteit een kostbaar erfgoed.
(Bekijk de beelden op www.evangelielevensnabij.be)
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christenen die hun geloof verbinden met persoonlijke en maatschappelijke levensvragen, met een bijzondere
aandacht voor wie in de samenleving uitgesloten worden.
Ze voeden zich aan een Bijbelse spiritualiteit en kiezen voor een andere levensstijl. Ze opteren voor een
democratisch kerkmodel en voor samenwerking met mensen die werken aan een rechtvaardige wereld vanuit
een ander geloof of levensbeschouwing.
Evangelie Levensnabij is aangesloten bij Bezield Verband, een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die
in Vlaanderen een eigentijdse lichtbaken van zingeving willen zijn.
www.bezieldverband.be

