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1. REDACTIONEEL
Schematisch gezien zijn er twee manieren van leven en dus ook van opvoeden. Dat opvoeden gebeurt niet
alleen thuis en op school, maar ook via de vriendenkring, de sociale media en de politiek. Vroeger ook via de
kerk, maar haar invloed is in hoge mate tanende.
De eerste manier van leven stelt het eigen belang centraal. Uitspraken in die zin zijn:
“Je moet zien dat je er geraakt.”
“Zorg goed voor jezelf.”
“Je moet je dat allemaal niet aantrekken.”
“Onze eigen mensen hebben de voorrang.”
De invloed van deze mentaliteit gebeurt subtiel. Zeker thuis, maar
ook in de politiek. Wanneer zich een probleem voordoet, bijvoorbeeld
de klimaatverandering, het mobiliteitsvraagstuk, de prijs van de
sociale zekerheid, dan is de eerste vraag: “Zal dat ons eigen comfort
aantasten? Wat zullen de financiële gevolgen zijn voor mezelf en voor
mijn kinderen?”
Laten we wel wezen. Er moet ook altijd voldoende aandacht zijn voor het eigen welbehagen en zeker voor
dat van wie ons dierbaar zijn. Maar wanneer die aandacht gaat ten koste van het welzijn van andere mensen,
kunnen we niet meer spreken van een menselijke, laat staan van een christelijke beschaving.
Is de winst van Vlaams Belang in de verkiezingen van 26 mei niet mede een gevolg van de afwezigheid van
het algemeen belang in het discours van de meeste andere partijen? Ze appelleerden bijna uitsluitend aan het
persoonlijk belang van hun kiezers. Met het gekende gevolg van dien. Deze kiezers stapten over naar een
partij die het eigen belang voorop stelt.
Het duidelijkste voorbeeld waren de klimaatmarsen. Aanvankelijk was er, vanwege de aan de macht
zijnde politici, enige sympathie voor. Al vlug werd het geweer van schouder veranderd. De een na de
ander onderstreepte de financiële gevolgen van de beoogde maatregelen. En daarmee werden betonstop,
alternatieven voor de bedrijfswagens en rekeningrijden, wapens om er een tegenstander mee te jennen die
prompt tot belastingpartij werd uitgeroepen. “Denk aan uw portemonnee” was toch zoveel belangrijker dan
“Red deze aarde”. Met als gevolg: de stemmen van de gevestigde partijen vloeiden naar de partij die het eigen
belang het duidelijkst voorop stelde.
Wat zou thans de rol moeten zijn van christenen en van de kerk? Het is precies door moedig de tweede manier
van leven en van opvoeden te propageren en te praktiseren dat ze haar roeping kan herontdekken. Jan Dumon
werkt dit uit in een interview in Tertio, waaruit we, verder in dit blad, uitvoerig citeren: in het artikel ‘Kerk in
Vlaanderen. Na de gemiste kans’. Deze ommekeer in de kerk bewerkstelligen wordt een aartsmoeilijke klus,
maar kan opnieuw perspectief geven niet alleen voor een levensnabije kerk maar vooral voor een solidaire
samenleving.
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2. In gesprek met Hilde en Filip: inzet voor mensen op de vlucht
IK GA OP REIS EN NEEM MEE … NIETS.
Ik ga op reis en neem mee … altijd een leuk spel.
Voor de Jans en Ans, deze zomer, is het ook fijn.
Maar als je Amir of Bitania heet, is het geen spel meer …
Dat weten ook Hilde en Filip, zij vertellen over hun aanwezigheid bij vluchtelingen of hun
werk voor hen achter de schermen.
Filip Carpentier is coördinator Betlehemproject Bisdom Brugge, stafmedewerker
Vicariaat Diaconie Bisdom Brugge en diaken Pastorale Eenheid Hooglede – Gits.
Van thuis uit was hij Kajotter. Toen hij 14/15 jaar was sloot hij zich aan bij de KAJ
en werd veel later nationale proost (tot 2013). En dus werd de rode draad ook in zijn
leven: zien – oordelen – handelen.
Zien – oordelen – handelen.
Het is januari 2016 en bar koud. Ik ben uitgenodigd door diaken Kris T’Seyen
om een bezoek te brengen aan de transmigranten te Zeebrugge. Ik zag het knap en
bewonderenswaardig werk van Ronny en Myriam, twee mensen die naast de kerk
wonen: ze zorgden, met andere vrijwilligers, voor eten en drank. Transmigranten
mochten al eens gebruik maken van hun toilet of zich even wassen. Ik zag mensen
buiten slapen. Tijdens het bezoek werd ik door de politie gecontroleerd, best intimiderend. Ronny vertelde
me dat de slaapzakken van de transmigranten in vuilniszakken werden gekieperd. Ik oordeelde: dit is geen
werk, zo kan het niet blijven. Ik contacteerde de toenmalige vicaris voor Diaconie en oefende druk uit om
dit aan de kaak te stellen.
Vanuit het vicariaat kwam een persmededeling. Een persmededeling vanuit het bisdom … daar komen
journalisten op af. Misschien omdat ze spektakel verwachten.
Met de persmededeling wilden we de wens uitdrukken dat de overheid haar taak ernstig nam, namelijk mensen
in nood in je gemeente moet je nabij zijn. We wilden een degelijke opvang voor de transmigranten, we wilden
een lokaal voor het infopunt. Dit was voor de toenmalige burgemeester, Landuyt (sp.a), onbespreekbaar. We
vroegen naar toiletten. Onbespreekbaar. Argument: toiletten zouden een aanzuigeffect kunnen hebben. Wie
zou er nu vanuit Brussel naar Zeebrugge komen? Om de plas over te steken? Ja. Om een plasje te doen? Nee.
Op vrijdag 19 februari 2016 startte te Zeebrugge een onthaal- en infopunt voor transitmigranten, in een
lokaal naast de pastorie. Een team van Dokters van de Wereld, Caritas International, het vicariaat Diaconie
van het bisdom Brugge en ORBIT West-Vlaanderen, alsook mensen van de plaatselijke kerkgemeenschap
en een groep vrijwilligers zetten hun schouders eronder om te voorzien in een zekere vorm van permanentie.
Een dienst gesteund en gefinancierd door de overheid mocht niet meedoen, wilden ze een deel van hun
subsidies niet verliezen.
Er werd en wordt juridische, medische en humanitaire hulp geboden.
Het bisdom liet toiletten, douches en sanitair installeren en stelde ook een medewerker aan.
Aanzuigeffect.
De vrijwilligers hebben contact met 15 à 40 vluchtelingen. Sommigen verdwijnen (over de plas, opgepakt
of…). Er komen weer andere vluchtelingen. Het totaal blijft maximaal rond de 40 schommelen. Zijn er meer
vluchtelingen aanwezig in Zeebrugge en omstreken? Ja. En diegenen met geld hebben allicht andere plaatsen
waar ze kunnen wachten tot er een gelegenheid is om de oversteek te wagen. Zijn er mensenhandelaars? Die
zullen er zijn.
Maar die zie je niet en de vluchtelingen zwijgen. Ze willen immers oversteken. En iedere week lukt dat ook
wel voor enkelen.
In het najaar van 2018 was er een politiek debat in Zeebrugge. De Scheepvaartpolitie sprak van 1000
transmigranten die door hen al werden opgepakt. Bij de vraag: maar om hoeveel verschillende transmigranten
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gaat het, sommigen worden wel tot viermaal opgepakt, kwam het antwoord: we weten dat niet zo goed. Het
was duidelijk, ze bedoelden: we mogen dat niet zeggen.
Transmigratie is een probleem, een probleem van mensen in miserie.
De overheid, het beleid.
Onder de vorige legislatuur hadden we contacten met het beleid, de politie. Er was weinig mogelijk door het
“njet” van het Brugse beleid. Samenkomen bleven en blijven we belangrijk vinden.
Met het nieuwe beleid en de politie zijn we ondertussen ook samengekomen. Er werd geluisterd en er worden
voorzichtig stappen gezet om tot een humaner beleid te komen. Dat is beter. En wat zeker positief is: Sylvie
Micholt, juriste, zal met advocaten van de Brugse Balie om de 14 dagen juridische info verstrekken aan
transmigranten in Zeebrugge. De Balie wil wel dat dit op neutraal terrein gebeurt: niet in de kerk, niet in een
privéwoning. De Stad werd dus aangemaand om voor een lokaal te zorgen en is daar ook volop naar op zoek.
Een stad met daklozen zorgt voor opvang. Transmigranten zijn ook daklozen die een tijd in de gemeente
verblijven. Het is dan ook de plicht van de gemeente om voor die tijdelijke opvang te zorgen. Teneur moet
zijn: blijf menselijk.
Nu en dan komt het Vlaams Belang of de Gentse Voorpost “Zeebrugge beschermen”. Zij zorgen voor de
onrust. Ze scheuren dan alle affiches in vreemde talen af of smijten folders met Bijbelteksten in het Arabisch
weg. Ze hangen en leggen dan hun affiches.
Er is soms ook dubbelheid. Eens was een betoging niet aangevraagd. De politie zei hen: binnen het uur moet
je weg zijn. Ze kregen dus een uur om te manifesteren. Aan vluchtelingen wordt niet gezegd: binnen een uur
moet je weg zijn. Ze worden onmiddellijk opgepakt.
Het beleid, gemeentelijk, Vlaams, federaal is soms hard, maar van de Kerk mogen we niet verwachten “dat
ze de kerk in het midden houdt”. De Kerk moet duidelijk kiezen voor rechtvaardigheid.
Evenwichtsoefening.
Het is niet altijd gemakkelijk, niet voor de buurt, niet voor de vluchtelingen onderling. Je vlucht als Koerd
voor iets en dan kom je iemand tegen in het verre land, van de andere kant. Groepen vluchtelingen brengen
ook elk hun mentaliteit mee en soms is dit moeilijk. Er zijn al eens groepen die geen transmigranten zijn. Ook
blijvend zorg dragen voor de vluchtelingen is zwaar. Het is belangrijk om de vrijwilligers te ondersteunen,
mentaal, maar ook praktisch. We vormen een groep, een kader, rond pastoor Fernand Maréchal en de
vrijwilligers. Vanaf het begin was het ook duidelijk dat er een onthaal- en infopunt moest komen. We zijn ook
verhuisd van de Stella Mariskerk, waar veel toerisme is, naar de Sint-Donatuskerk in het dorp. Zo waren we
ook dichter bij de pastorie waar een vergaderzaal deel van uitmaakt. Zijn er al eens moeilijkheden tussen de
vluchtelingen, dan niet in het kerkgebouw. Een kerkgebouw straalt stilte uit. De vluchtelingen respecteren
dit, ze zijn rustig, ze praten stil, ze laden hun gsm op. Er is geen overlast. De stilte, de religieuze ruimte roept
rust op, nodigt niet uit om ruzie te maken.
Fernand Maréchal maakt duidelijk dat hij priester is voor alle parochianen, voor alle armen.
In Zeebrugge wonen heel wat arme mensen. Ze weten als ze bij Maréchal komen aankloppen dat ze ook
kleren krijgen of als ze in het lokaal zitten dat niemand zal zeggen: “Wat doet die Zeebruggeling hier?”.
Mooi.
Vorig jaar – doen we dit jaar trouwens opnieuw – hadden we een bedankingsfeest voor de vrijwilligers.
Vijfendertig konden aanwezig zijn. Er zijn wel veel meer vrijwilligers. De anarchisten van het vroegere
Lappersfortbos die nu 1 à 2 maal per week soep maken voor de vluchtelingen, waren aanwezig. Bejaarde
kerkgangers die ook één avond in de week voor warm eten zorgen, waren er. Op het feest zie je hen met elkaar
babbelen, ze hebben een gezamenlijk onderwerp, een gezamenlijk project.
Hoe moet het nu verder?
Zijn vluchtelingen in overtreding? Het enige wat ze niet hebben, zijn papieren.
Wij bieden met het Bethlehemproject onderdak aan twee gezinnen zonder papieren. Hoelang kunnen we dit
blijven doen? Er is geen uitzicht want ze kunnen nooit legaal een inkomen verwerven.
Zij hebben nergens “recht” op. Politici zeggen dan wel: de wet is de wet, maar ze vergeten dat zij die wetten
maken of kunnen veranderen. Ze zijn hier. Ze kunnen legaal geen inkomen verwerven. De kinderen kunnen
naar school gaan, maar ze hebben geen legaal inkomen om de schoolkosten te betalen. Ze werken uiteraard.
Ze zijn echter onbeschermd, ze kunnen geen klacht indienen. Ook niet als ze in hun recht zijn, want dan
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krijgen ze andere miserie over hun hoofd. Een ander antwoord van politici is: ze mogen hier niet zijn. Maar
als mensen uit hun land willen wegvluchten, moeten ze wel naar Brussel komen om hun statuut aan te vragen.
Waarom ook niet via Belgische ambassades in hun eigen land aanvragen toelaten, quota per jaar. Misschien
willen ze daar dan wel wachten, omdat ze hoop hebben dat het misschien wel zal lukken. Het zou het circuit
van mensenhandelaars doen dalen. Er zullen dan ook nog wel vluchtelingen zijn die rechtstreeks naar het land
van bestemming proberen te komen en ook nog mensenhandelaars, maar veel minder.
Het beleid moet zoeken naar oplossingen. Ik hoop dat we vanuit het vicariaat beleidsmensen kunnen
samenbrengen om te zoeken naar oplossingen.
Handelen hoort bij zien en oordelen.
*********
Hilde Deseyn maakt deel van de pastorale eenheid Vincentiusgemeenschap uit Anzegem.
Als vrijwilliger neemt ze verantwoordelijkheden op bij Karibu, de rouwgroep, en voor de
dopen die plaatsvinden in de kapel in Tiegembos. Ze is ook lid van de werkgroep Broederlijk
Delen en daar begon het verhaal van Karibu.
Karibu.
We hebben altijd een fijne sfeer gehad in de werkgroep Broederlijk Delen. Maar na de
vastencampagne vielen de samenkomsten stil tot aan de start van het volgende werkjaar.
We vonden dit wel jammer. Enkele jaren geleden kwamen er vluchtelingen naar Anzegem/
Vichte. Vanuit het OCMW werd een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) in het leven geroepen. De Wereldraad
van de gemeente informeerde de inwoners met een film over vluchtelingen. Vanuit de werkgroep Broederlijk
Delen groeide de vraag: wat kunnen wij doen voor de vluchtelingen? We boden het OCMW onze hulp aan.
Maar die zeiden: nee, je kan niets doen, de vluchtelingen kennen de taal niet, ze zullen hier toch niet lang
blijven, ze willen allemaal naar de stad verhuizen.
Dit was in de kerstperiode. In het Jerichohuis in Tiegembos was – er zoals elk jaar – een kerstfeest voor
eenzame mensen. We zeiden: ze mogen naar ons kerstfeest komen. Het OCMW zag heel wat problemen:
vervoer, het zijn moslims - wat zullen ze eten, het is een kerstfeest. Maar wij besloten: we proberen het.
We zorgden voor veel vis als eten, we zorgden voor vervoer. Een mevrouw, vroeger getrouwd met een
Marokkaan en nu weduwe, bood eveneens haar hulp aan. Zij was de schakel tussen ons en de moslims en het
klikte. Het was een fantastische avond en we stelden hen voor om iedere maand een activiteit te organiseren.
Vanaf toen organiseerden we laagdrempelig activiteiten voor alle mensen van Anzegem. Activiteiten van
bij ons: kaarten, gezelschapsspellen, volksspelen, frieten bakken, mayonaise draaien met de hand en met de
mixer en de ingrediënten benoemen,… en Nederlands is de voertaal.
De welzijnsschakel Karibu was geboren, wat in het Swahili betekent: welkom.
We willen de vluchtelingen vooral laten voelen: jullie mogen hier zijn.
En toen.

Het “neen” van het OCMW was maar één keer. Er is een zeer goede
samenwerking. Er is een open communicatie. We zeggen van beide
kanten wat we doen. We kennen elkaars taken en mogelijkheden.
Karibu is geen buddy-systeem. Als een vluchteling(familie) hulp
nodig heeft, doen we een beroep op ons WhatsApp-groepje van
10. We zien dan wie kan helpen of wie nog aan een ander hulp
kan vragen. Lasten worden zo verdeeld en vluchtelingen komen
spontaner met meerdere mensen in contact. Heel wat mensen
engageren zich in de huiswerkklas, voor vervoer, voor verhuis van
meubelen, voor extra Nederlandse lessen. We geven ondertussen
ook fietslessen aan voornamelijk vrouwen. Een gepensioneerde
man engageert zich als fietsenhersteller. We willen zichtbaar zijn
in Anzegem: we fietsen dus met de dames door Anzegem. Bij
activiteiten van de gemeente, parochie plaatsen we onze banner.
We beschikken over folders, we delen nieuwjaarskaartjes uit, we gaan naar de gezinspicknick van de Bond,
we gaan naar de scholen. Elke vormeling draait een keer mee in een maandelijkse activiteit. Ouders komen
hun kinderen ophalen en zien. Belangrijk is altijd om duiding te geven: wat we doen en waarom.

5

Verhalen.
Even vlug uit het hoofd: er zijn momenteel een tiental gezinnen met 4 à 5 kinderen (waaronder twee gezinnen
die nog een huis zoeken, een gezin uit Irak dat hier al een huis gevonden heeft,…), 5-tal Palestijnse jongeren,
6 mannen uit Eritrea die wachten op gezinshereniging, 5-tal jonge mannen uit Afghanistan.
Sommige gezinnen willen al helemaal niet meer naar de stad, maar wil hier blijven. Jongereen willen wel nog
naar de stad, maar bellen ons dan op omdat ze zich zo eenzaam voelen. Ze worden ook nog altijd uitgenodigd
op onze activiteiten. Soms komen ze eens langs thuis, ze willen een familie ervaren.
De vader van een jonge moslim werd gedood omwille van de homoseksuele geaardheid van zijn zoon. Zijn
moeder heeft hem dan gesmeekt om het land uit te vluchten. Samen met een vriend is hij dan gevlucht.
De twee vrienden konden meerijden met een jeep, allicht van een mensensmokkelaar. Ze mochten niet in
dezelfde jeep plaatsnemen. De jeep waar de vriend in zat ontplofte voor zijn ogen. Vingers van de doden
werden afgesneden om de achtergebleven familie toch te doen betalen. De angsten die zo’n vluchteling
meemaakt zijn niet te beschrijven, de trauma’s ook niet. Toen alle documenten in orde waren en hij hier
wettelijk kon blijven, heeft hij gespaard en is hij teruggereisd naar het buurland. Hij wou zijn mama nog eens
zien, want hij had indertijd geen afscheid kunnen nemen. De mama die dicht bij de grens woonde is tot in het
buurland gekomen en daar hebben ze definitief van elkaar afscheid genomen. De jongen is 20 jaar.
Op een bepaald moment zijn sommigen uitgeprocedeerd; ze vluchten dan dikwijls in de illegaliteit. Een
aantal wordt dan opgepakt en opgesloten in een gesloten opvangcentrum in afwachting van de teugkeer naar
hun geboorteland. Eén iemand bezochten we wekelijks in Steenokkerzeel, dat ontroerde hem heel erg. Hij
contacteerde ons meermaals vanuit zijn thuisland en dan een laatste – dachten we - berichtje dat hij in Dubai
zou werken. Maandenlang geen nieuws meer, tot er deze week toch een kort mailtje kwam met vragen hoe
het met ons was, niets over zichzelf.
Voor een ouder was het niet gemakkelijk om de voorlichtingslessen van het twaalfjarig kind op school te
aanvaarden. Hij dacht dat ze daardoor vroeger seksueel actief zou worden. Met veel geduld werd uitgelegd
waarom juist bij ons die lessen zo belangrijk zijn, omdat jongens en meisjes hier nu eenmaal voortdurend bij
elkaar zijn. Door vooral naar hen te luisteren, respect te tonen voor hun visie, zijn wij ervan overtuigd dat ze
respect voor ons zullen krijgen. Door ons begrip voor hen, zullen zij begrip voor ons krijgen.
En nu.
We organiseerden in Tiegembos een avond waar zij vertelden over de ramadan. In de kapel zijn beelden van
heiligen, is er het doopvont …. Vragen kwamen. Vragen komen ook over ons paasfeest, de kruisen langs de
weg met Goede Vrijdag.
Een moslima die graag zingt, wil het koor vervoegen. Een ander vroeg of ze volgend jaar zo’n kruisweg
mocht meemaken. Dit laatste inspireert ons om volgend jaar een sterke tekst over vluchteling-zijn op te
nemen tijdens die kruisweg.
Afhankelijk van hun thuisland is het soms voor families heel moeilijk om te geloven dat andere religies het
ook goed menen. Geduld, vragen en antwoorden in openheid stellen en beantwoorden, doen het tij keren en
zijn sleutels om beter samen te leven.
We voelen dat er meer nood is aan dialoogavonden, aan diepere gesprekken.
De maandelijkse activiteiten moeten we overlaten aan andere vrijwilligers en zo tijd en ruimte creëren voor
dialoogavonden.
(Isabelle Maes)
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3. Kerk in Vlaanderen - Na de gemiste kans

De ene onderpastoor…
Jan Leyers vertelt: “Ik kom uit een katholiek gezin, maar viel op mijn elfde van mijn geloof af. Het gebeurde
tijdens een catecheseles waarin onderpastoor Lauryssens mij en de rest van de klas voorbereidde op ons
aanstaande vormsel. ‘God is liefde’, oreerde de onderpastoor. Dat wisten we en daar had niemand moeite mee.
Maar toen beging onderpastoor Lauryssens een fatale vergissing. ‘Ik heb het wel over échte liefde’ zei hij
streng. ‘Niet over love, love, love waar The Beatles over zingen.’
Het was of ik een klap kreeg. Werd ik werkelijk verondersteld te kiezen tussen de wereld van John Lennon en
die van onderpastoor Lauryssens? Tussen de muziek die me tot in het diepste van mijn ziel wist te raken en de
muffe geur van biechtstoel en kazuifel? Mijn besluit was snel genomen.”(1)
Het moet gebeurd zijn in 1969, want Leyers werd geboren in 1958. Had onderpastoor Lauryssens nu gezegd:
“De liefde die God is en de liefde waarover de Beatles zingen versterken elkaar. Gods liefde kun je voelen en
zien in de liefde tussen mensen, ja, ook tussen een jongen en een meisje. En als we mekaar graag zien en een
ander zomaar een pleziertje doen, dan zorgen we ervoor dat de love die God is opnieuw mens wordt, zoals dat
met Jezus het geval was.” Ja, dan was het met het geloof van Jan Leyers misschien anders verlopen.
Er waren in die tijd ook andere onderpastoors. Het kerkelijk beleid leek de voorkeur te geven aan het geloof
van Lauryssens. Dit was een christelijk geloof dat, toen al, bij jonge mensen levensvreemd overkwam. En dat
op termijn een hele generatie van kerk en evangelie zou doen afhaken. Hoe dat toen concreet in zijn werk ging,
lezen we in een recente roman.
… is de andere niet
Oud-VRT-man Louis van Dievel schreef een boek. Het werd een soort historische roman. Dergelijke roman
gaat dikwijls over een ver verleden. Dit boek, ‘De onderpastoor’, situeert zich voornamelijk in het jaar 1969,
precies vijftig jaar geleden dus. Historisch: het is gebaseerd op echt gebeurde feiten die de auteur nauwgezet
heeft nageplozen. Een roman: een aantal personages heeft de auteur verzonnen om het verhaal beter te kunnen
vertellen. (2)
De onderpastoor heet Gilbert Verhaeghen. Medespelers zijn: de pastoor en de andere onderpastoor en, niet
te vergeten, de gelovige gemeenschap van Sint-Gillis-Dendermonde. Maar ook het bisdom, geleid door
monseigneur Van Peteghem, speelt een belangrijke rol in het verhaal. Al blijft deze laatste helemaal op de
achtergrond: zijn hulpbisschop Leo De Kesel (nonkel van) mag het vuile werk opknappen.
Waarover gaat het? Verhaeghen wil het concilie, met daarin de rol van de leken, consequent toepassen. En
dat botst. Hij onderhoudt een prima relatie met de parochiale verenigingen en met zijn jonge en minder jonge
parochianen. Zij dragen hem op handen. Een minderheid, waarin de andere onderpastoor een troebele rol
speelt, spuwt hem uit. Vanaf het eerste hoofdstuk van het boek ligt het conflict in de parochie van Sint-GillisDendermonde open en bloot op tafel.
Wat wordt Verhaeghen verweten? Sommige van zijn preken en
uitlatingen. Dat hij meer belang hecht aan nieuwe jeugdlokalen
dan aan een nieuwe vloer in de kerk. Dat hij in de parochie
transparantie, inspraak en betrokkenheid wil bevorderen. Zijn
visie op de celibaatskwestie en op de huwelijksmoraal. Al
neemt hij in dit alles geen extreme standpunten in. Hij zal ten
andere, tot het einde van zijn leven in 2014, celibatair priester
blijven. Hij gelooft wel dat de kerk progressief moet worden
of dat ze anders langzaam zal afsterven. Verhaeghen dreigt
verplaatst te worden. Een actiecomité verzet zich hiertegen
met hand en tand. Uiteindelijk zal dit het onderspit delven.
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De sterkte van het boek: het tekent haarscherp de verhoudingen binnen een doorsnee parochie van Vlaanderen
in die periode. De personages zijn levensecht en, zoals gezegd, de hoofdrolspelers zijn historisch. En de
andere zijn volkomen herkenbaar in die tijd. De roman is tevens een tijdsdocument.
Niet toevallig speelt het conflict zich af in het bisdom Gent. In de andere bisdommen was men meer
compromisgezind. Vernieuwers kregen er veel meer kansen. Toch kan men in heel Vlaanderen, en zelfs WestEuropa, spreken over een gemiste kans voor de toekomst van het christelijk geloof. Er was, in de jaren 60
van de vorige eeuw, een grote goodwill tegenover de kerk. Het ‘aggiornamento’ zou geen leeg begrip blijven.
En toch liep het grondig fout. In de loop van de voorbije halve eeuw geraakten ganse bevolkingsgroepen
vervreemd van de kerk.
De gemiste kans
Hoe is dit kunnen gebeuren? Het boek ‘De onderpastoor’ biedt een plastisch
beeld van één van de belangrijkste oorzaken waarom de kerkvernieuwing
zich niet heeft doorgezet. Natuurlijk waren er ook factoren van buitenaf. De
secularisatie speelde zeker een rol, maar die had toch vooral een ondermijnende
invloed op de kerk omdat ze niet in staat was zich aan het opkomend nieuwe
levensgevoel aan te passen. Getuige daarvan de anekdote die Jan Leyers
vertelt. Lauryssens en Verhaeghen kunnen we zien als symbolen voor twee
tegengestelde manieren van reageren op de toenmalige maatschappelijke
veranderingen. Uiteindelijk hebben velen het geloof voor bekeken gehouden
omdat de katholieke kerk in de periode 1968-2000 de voeling met het leven
zelf is kwijtgespeeld. Het verbod op voorbehoedsmiddelen in ‘Humanae
Vitae’ was hiervan het duidelijke startschot. Johannes-Paulus II (1978-2005)
kon in het begin van zijn bewind op nog heel wat goodwill rekenen. In ons
land tot zijn bezoek in 1985. Van dan af bleek hij meer en meer het oude
kerkelijke systeem te bevestigen. Klap op de vuurpijl was natuurlijk het
kindermisbruik in de kerk.
Marketeer en strateeg Fons Van Dyck heeft het, in een andere context, over organisaties die er niet in slagen
zich tijdig aan te passen. “Culturen, vertaald in politiek, onderwijs, maar net zo goed religie, zijn taai.”
Stadssocioloog Eric Corijn past dit toe op het huidige klimaatprotest: “In de jaren ’60 lieten de traditionele
partijen de jeugdrevolte ook voorbij schieten en verloren zo een gehele generatie. Ook vandaag overweegt
afwijzing, paternalisme en business as usual.”(3)
Van Dyck gaat verder: Bij bedrijven lijkt het eenvoudiger dan bij partijen of andere ‘gestelde lichamen’: het
is ‘adapt or perish’. Culturen, die te hardnekkig zijn om de omslag te maken, gaan echter zelden failliet. Maar
kapseizen kan een systeem wel… Is het dat niet wat in de voorbije halve eeuw is gebeurd met de Westerse
kerk? Maar ook met de gevestigde politieke partijen. De verschrompeling van de drie Vlaamse traditionele
partijen, die, na een langzame afkalving, nu op 26 mei door extreemrechts bijna helemaal werden afgemaakt,
vormt hiervan een perfecte illustratie.
Hoe maak je dat je dit niet overkomt? Het komt erop aan je aan te passen, zonder jezelf te verloochenen. New
Deals, gaat Van Dyck verder, staan of vallen met een nieuw-soortig leiderschap en met nieuwe technieken.
Naast het oude kan je iets nieuws opzetten, wat het oude versterkt en krachtiger maakt. Kleine stapjes maken
een wereld van verschil. “Goede praktijken beginnen altijd op microschaal. Echte, geslaagde verandering
komt niet uit het centrum, maar uit de marge. Het centrum, of dat nu Hollywood, de Wetstraat of Berlaymont
is, dat is zoals de Romeinse curie. Zo ook begon Youth For Climate met een meisje op een Zweedse school.
Hoe groter en logger het systeem, hoe nauwlettender de waarnemers maar beter de kleintjes in de gaten
houden.”
Het is zonder meer duidelijk dat de katholieke kerk, in onze contreien, en ook daarbuiten, de voorbije
halve eeuw de boot heeft gemist. Met desastreuze gevolgen van dien voor het christelijk geloof. Hoe was
het mogelijk? In het volgende artikel van deze Nieuwbrief onderzoeken we waarom kardinaal Godfried
Danneels er niet in geslaagd is deze evolutie een halt toe te roepen.
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Een partijdige God
Toch ziet Jan Dumon nog toekomst. Hij kent de kerk van binnenuit. Zeventien jaar in Congo in het
interdiocesaan grootseminarie en de nationale universiteit. Pastor van de Universitaire Parochie van Leuven.
Voorzitter van Broederlijk Delen. Nationaal directeur van Missio België. En ten slotte in Rome secretarisgeneraal bij de Pauselijke missiewerken.
In een interview in Tertio (4) gaat Dumon uit van de diepe kloven in onze samenleving. Meer bepaald van
het omgaan met nieuwe vluchtelingen. “In de Bijbel klinkt zo vaak dat je niet mag vergeten dat je slaaf
in Egypte bent geweest, dat je zelf vluchteling was. Als het volk in ellende verkeert, wil God het koste wat
kost bevrijden. Zodra dat volk gesetteld is, vergeet het God. En ze vergeten dat ze slaven zijn geweest. Dan
keert God zich tegen zijn volk: ‘Wee u die geen aandacht heeft voor de verdrukten’. De Bijbelse God is een
partijdige God en een God die niet vergeet, die een geschiedenis meedraagt. Als ik dan sommige ideologieën
hoor zoals uit de mond van Viktor Órban in Hongarije… (…) Wat we meemaken vandaag, kun je bezwaarlijk
een vluchtelingencrisis noemen. Ga eens kijken in de kampen in Oeganda, Ethiopië, Jordanië en Libanon.
Daar zijn crisissen, maar bij ons? Georkestreerde crisissen, ja, als je vijftig mensen per dag toelaat terwijl
er tachtig aan de deur staan, dan creëer je natuurlijk een crisis. Als je overhaast opvangcentra sluit, is er
daarna uiteraard weer plaatsgebrek.”
“Mensen vluchten niet zozeer uit louter armoede. (…) Wat mensen doet vertrekken, is de uitzichtloosheid.
Waar ze nu leven, hebben ze geen toekomst. Daar komt bovenop dat ze op hun smartphones de rijkdom bij
ons zien. Ze lopen de muren op als de farao’s hun de toegang tot die rijkdom ontzeggen.”
“Migratie en klimaat zijn grote uitdagingen, maar ze hangen samen met een andere: de herverdeling van
de rijkdom. De concentratie van kapitaal in de 19-de eeuw was peanuts in vergelijking met de huidige
concentratie. (…) Ik begrijp niet dat het ons geen zorgen baart dat zoveel kapitaal bij zo weinig mensen zit:
de 1 procent tegenover de 99. De EU maakte allerlei wetten tegen monopolies vanuit het besef dat die voor
niemand goed zijn. Waarom kan er dan geen wetgeving komen tegen de concentraties van kapitaal, want dat
bedreigt de mensheid.”
“Alles in de schepping is voor u, maar niet onbeperkt. Je moet leren leven met een limiet, gesymboliseerd in
de vrucht van die ene boom. (…) Hebzucht wordt jaloersheid en uiteindelijk dood. De wereld wordt alsmaar
gewelddadiger tot God er zelfs spijt van krijgt dat Hij de mens heeft gemaakt. Stellig de akeligste zin uit de
Bijbel! Maar de Schrift getuigt van een taaie hoop. In de beperking van tijd, ruimte en relaties in de ark van
Noah wordt een nieuwe mensheid geboren.”
“Waar ligt ons geluk? Volgens de Bijbel niet in hebben en houden, maar in de liefde en het delen met
elkaar. Dat staat haaks op ons economisch model met geld als doel op zich, ongeremde consumptie, harde
concurrentie en eindeloze groeiambitie. Als christenen moeten we ons zorgen maken over het ongeremde
liberale marktdiscours. Christen ben je niet in een religieuze ruimte maar in de zakelijke realiteit van een
levensstijl. En Jezus’ woord is nog steeds ter zake: je kan niet tegelijk God en de Mammon dienen.”
Waartoe is de kerk in dat licht geroepen?
“We willen nog altijd te veel de kerk als sociale grootheid redden, maar zoals paus Franciscus zegt: een kerk
die met zichzelf bezig is, is ten dode opgeschreven. Ze moet daar zijn waar de mensen haar nodig hebben, in
het veldhospitaal. (…) Het is toch ontstellend hoe het is kunnen verworden tot een klerikale machtsinstelling,
met alle misbruik die aan macht ontspruit. (5)”
“Wij zijn nog veel te veel bezig met het herstructureren van ons corpus en denken dat dat toekomst mogelijk
maakt.(…) Het ware zinvoller goed te kijken naar wat er in de wereld gaande is en na te gaan wat onze
heilige overtuiging daarover is. Wat heeft onze traditie te zeggen over de toekomst van de mensheid en de
planeet? (…) Jongeren horen het donderen in Keulen, voor hen gaan onze leerstellingen nergens over. Ze
kunnen er zich niets bij voorstellen. Met een belerende houding zetten we onszelf buiten spel. Inzetten op het
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bijbrengen van meer religieuze geletterdheid zal niet helpen. (…) Geen verheven, wollig discours, maar een
motiverende en uitnodigende taal die aanzet tot vertrouwen. De Bijbelse God is geen vaag idee of vluchtige
sentimentaliteit. Het is een Naam met inhoud. En Jezus is geen held uit het verre verleden maar een levend
aanbod van leven en samenleven, over wat ertoe doet in het leven, over menselijkheid.”
Welk soort priesters?
“Priesterkandidaten worden thans zes à zeven jaar gevormd in een geïsoleerde mannenwereld – sinds kort
moeten er vrouwelijke docenten zijn; maar dat is een doekje voor het bloeden – om daarna in een compleet
andere leefwereld te belanden. En hoe kunnen ze biddende mensen leren worden in de drukte van alledag als
ze hoofdzakelijk op de leest van een monnikenbestaan werden gevormd?”
“De seminarievorming is vaak meer een inwijding in de klerikale status dan in een vrij, open en dienstbaar
evangelisch leven.(…) Het probleem hangt nauw samen met de vraag wie en hoe onze kerk roept om bezielers,
begeleiders, voorgangers in onze kerkgemeenschappen te worden en niet zomaar hoe je vrijgestelden voor de
ngo kerk rekruteert. (…) Niet een jongere komt zich aanbieden, maar de gemeenschap stelt vast dat deze of
gene geschikt zou zijn voor een dienstwerk en roept die. Misschien hoeft dat geen levenslang en geen voltijds
engagement te zijn. Toevallig heeft die kandidaat misschien een relatie. Dan moet bekeken worden of die
partner dat werk ziet zitten.”
“Het criterium om iemand al of niet te roepen, zou niet het celibaat mogen zijn, maar diens menselijke rijpheid
en capaciteit om een gemeenschap daarin mee te nemen. (…) We moeten leren verstandig experimenteren.
Angst voor verandering is geen vorm van wijsheid. Moedig iets nieuws beginnen wanneer de situatie erom
schreeuwt, dat is pas wijsheid. En in een wereld in zo ’n snelle verandering is traagheid nog meer dan wat ze
voor Thomas van Aquino al was: een hoofdzonde!”
Besluit
Er gaapt een immense kloof tussen wat onderpastoor Gilbert Verhaeghen in 1969 heeft meegemaakt en de
visie van Jan Dumon in 2019. Een halve eeuw is dan ook niet niets. Het heeft geen zin te treuren of je kwaad
te maken over de gemiste kans van toen. Thans weet iedereen dat het huidige kerksysteem op zijn einde loopt.
Met name in West-Europa, terwijl de toekomst elders niet te voorspellen valt. Maar omtrent de oorzaken, en
dus ook de aanpak van de crisis, lopen de meningen grondig uiteen.
Voor wie de analyse van Dumon volgt, is oplapwerk uit de boze. En toch wordt daar in de kerk van Vlaanderen
onverantwoord veel tijd en moeite in gestoken. Paus Franciscus doet eervolle pogingen, maar wordt door de
rest van het instituut slechts schoorvoetend gevolgd of zelfs tegengewerkt. Dus: met de woorden van van
Dyck: “Echte, geslaagde verandering komt niet uit het centrum, maar uit de marge.” Waarop wachten we?
(Rob)
--------------

(1) Jan Leyers, De islam voor ongelovigen, De Standaard der Letteren, 19 april 2019, blz. L12
(2) Louis van Dievel, De onderpastoor, uitgeverij Vrijdag, Antwerpen, 2018
(3) Filip Rogiers, ‘I want you to panic. Na 26 mei komt er nog veel meer disruptie op ons af’ in ds Weekblad van 2 maart
2019, blz. 21-22. Het interview met Fons Van Dyck loopt vooruit op de publicatie van ‘De onsterfelijke onderneming.
Overleven in disruptieve tijden’, maart 2019, LannooCampus
(4) Emmanuel Van Lierde, interview met Jan Dumon “Kansen creëren maar ook grenzen aanvaarden”, Tertio nr. 994, 27
februari 2019, blz. 2-3
(5) Nvdr. Kindermisbruik in de kerk is op de eerste plaats een vorm van machtsmisbruik. Het duikt op overal waar
ongecontroleerde macht aanwezig is. De doofpotoperaties hebben altijd met het beschermen van die macht te maken.
“Jullie weten hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun volk. Mensen met macht spelen baas over
anderen. Maar zo mag het bij jullie niet gaan.” (Matteüs 20, 25-26) De kerk had, op aanwijzen van het evangelie, een
contrastgemeenschap moeten zijn.
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Partenia
Een interview met Mgr. Jacques Gaillot over de
huidige crisis in de katholieke Kerk.
Jérôme Cordelier in het Franse weekblad “Le Point.fr” op 12 maart 2019. Onder de titel: “Mgr. Jacques
Gaillot: ‘De Kerk wordt uitgedaagd om herboren te worden’”

Mgr. Gaillot woont – nu al twintig jaar – in een klooster van de Spiritijnen, een congregatie die gesticht werd
in de 18e-eeuw, en blijft discreet verder strijden op de domeinen waar hij zijn hele leven aan gewijd heeft.
Hij is nog steeds voorzitter van “Droits devant!” (Rechten vóór alles!), een vereniging die hij opgericht
heeft samen met Albert Jacquard en Léon Shwarzenberg. Hij blijft gezinnen van migranten helpen die,
dankzij de vereniging “Droit au logement” (Recht op wonen), een onderkomen gevonden hebben in een
gymnasium van het 8-e arrondissement, achter de Sint-Augustinuskerk, “en niet ver van het Elysée” voegt
hij er fijntjes lachend aan toe. Mgr. Gaillot bezoekt ook gevangenen, onder wie Yvan Colonna, vijftien jaar
al, in de gevangenis van Arles, en in Lammezan, aan de voet van de Pyreneeën, Georges Ibrahim Abdallah
– leider van de Libanese Revolutionaire Gewapende Fracties – tot levenslang veroordeeld omwille van
medeplichtigheid aan moord in 1987. En, als “Algerijn in hart en nieren”, volgt hij dag na dag de huidige
revolte van “die bewonderenswaardige, jonge, dynamische bevolking”.
We hebben Mgr. Gaillot voorgesteld om eens zijn mediastilte te doorbreken om wat commentaar te geven
bij de gebeurtenissen die de katholieke Kerk op haar grondvesten doen daveren. Zoals u zal merken heeft
de man nog niets verloren van zijn vrijheid van spreken, en evenmin van zijn vermogen om te doorgronden
wat er aan de hand is en hoopvol naar de toekomst te kijken. “Ik ben een hoopvol mens”, verklaart Jacques
Gaillot, “en dat heb ik te danken aan het geloof. Het Evangelie zit niet opgesloten in een instituut. Overal
in de wereld kan je sporen vinden die wijzen op de vitaliteit van de Kerk. Ze zijn met velen, mannen en
vrouwen, die hun spoor trekken en hun christelijke overtuiging tot leven brengen.” Zoals hijzelf, Jacques
Gaillot, bisschop van Partenia. Een onderhoud met een beeldenstormer.
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U bent altijd erg in staat geweest om opstandig te zijn. Bent u dan ook niet opstandig geworden, en op
welke manier, bij wat u vandaag de dag over de Kerk hoort?
Mijn blik is gewoonlijk niet op de Kerk gericht, maar op de wereld van de uitsluiting: de daklozen, die op straat
gegooid worden, in de steek gelaten. Dat kan niet! Als ze in Parijs terechtkomen, deze mannen, vrouwen
en kinderen, dan is er maar één iets wat hen nog overblijft: hun waardigheid. Ze zitten opeengepakt langs
de grote ring rond Parijs en onder de bruggen. Dat is een schande! Niemand, doorheen heel de wereld, wil
minderheden die op zoek zijn naar een land en een toekomst. Dat is het, vóór al het andere, waarover ik
vandaag verontwaardigd ben. Maar om te antwoorden op uw vraag: wat ik over de Kerk hoor zeggen maakt
me niet opstandig. Ik ben altijd meer begaan geweest met het lot van individuen dan van instituten, en op
dit moment sta ik aan de zijde van de slachtoffers van seksueel misbruik. Wat zij zeggen raakt me diep. Hun
kwetsuren worden de mijne.
Er was de film van François Ozon over de zaak Preynat1, en een documentaire van Arte over het seksueel
misbruik van vrouwelijke religieuzen door priesters2. De Kerk wordt sterk bevraagd door de samenleving,
in Frankrijk in het bijzonder. Heeft u deze films gezien? Hoe reageert u daarop?
Ik heb de film van François Ozon graag gezien, hij is respectvol en heel emotioneel. Hoe moeilijk is het
blijkbaar om de waarheid naar boven te halen en aan het licht te brengen! Het geheim is zodanig onder de
grond gestopt en afgeschermd. Het deksel oplichten is zwaar. De families waarover het gaat zijn verdeeld en
in een crisissituatie geraakt. Niemand komt daar ongedeerd uit. Maar “de waarheid zal u vrijmaken”, zei Jezus.
De documentaire over de vrouwelijke religieuzen die door priesters seksueel misbruikt werden heeft een
schokgolf veroorzaakt. Ik voelde me vernederd en verontwaardigd bij het onrecht dat deze religieuzen
werd aangedaan. Het is zoals Victor Hugo zei: “Men beoefent de liefdadigheid als men er niet in slaagt
gerechtigheid tot stand te brengen.” Liefdadigheid veronderstelt rechtvaardigheid. Dat had men vergeten.
Voelt u dezer dagen een soort “katholiekenvrees” in Frankrijk?
Dat heb ik niet vastgesteld. Er weegt wel een verdachtmaking op de priesters, iets wat hen veel pijn doet,
ook als ze die niet uitspreken. Ik lijd eronder, samen met hen.
Is de Kerk in Frankrijk van langs om meer reactionair, zoals de historicus en socioloog Yan Raison du Cleuziou
schrijft in zijn recente boek, “Une contre-révolution catholique” (“een katholieke contrarevolutie”)?
Er is in de Franse Kerk altijd een kleine conservatieve groep geweest. Die heeft veel invloed en laat van zich
horen vandaag. Hun manier van spreken over identiteit heeft de wind in de zeilen. “We moeten uitkomen
voor ons geloof. We moeten onze overtuigingen bekend maken. Men kan toch niet alles toelaten. Als men
doet zoals iedereen, dan heeft men niets meer te zeggen.” Deze manier van spreken over identiteit kan
geruststellend werken, maar gaat niet naar de kern van het Evangelie, met name de solidariteit met hen die
door de samenleving in de steek worden gelaten. “Ik was een vreemdeling en jullie hebben mij opgenomen.”
Wie zich door zulke woorden aangesproken weet, mag er zeker van zijn dat hij niet is zoals iedereen!
De veroordeling van Mgr. Barbarin, duidt dat op een koerswijziging in de Franse Kerk? Stelt ze nu haar
manier van leiding geven in vraag?
De veroordeling en het ontslag van deze kardinaal zijn krachtige daden die veel meer zeggen dan woorden
ooit zouden kunnen zeggen. Het is een overwinning voor de slachtoffers, die van nu en die van straks.
Eindelijk is er een bladzijde omgedraaid. De cultuur van geheimhouding behoort tot het verleden. Er moet
nu op elk niveau in de Kerk transparantie komen. Seksueel misbruik moet aangeklaagd worden en aan
justitie bekend gemaakt worden. Zero tolerantie wordt de regel. We zijn allen burgers en verantwoording
verschuldigd aan menselijke rechtbanken. De ‘lekenstaat’ heeft zich doen gelden. Dat verandert heel wat!
Mentaliteitswijzigingen vragen echter tijd. Het invoeren van nieuwe praktijken zal tijd vergen. Daar zal wel
een generatie over gaan.
Is de Franse samenleving binnengetreden in een nieuw tijdperk, een “na-christelijk tijdperk”, zoals Jérome
Fourquet in zijn laatste boek beweert, “L’Archipel français” (“De Franse archipel”)?
Ik denk het. We zijn in een nieuwe wereld terechtgekomen. Het individu moet zich op een nieuwe manier
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situeren in de ruimte en de tijd, en op een nieuwe manier zijn geloof beleven als hij gelovig is. De katholieke
Kerk in Frankrijk is een minderheid geworden, haar structuren en cultuur zijn op de achtergrond geraakt.
De Kerk is geen referentiepunt meer. Men heeft haar niet meer nodig. Maar het Evangelie blijft jong. Het
Evangelie laat zich niet opsluiten in het instituut Kerk. Het gaat zijn gang, richt zich naar de toekomst, kent
geen grenzen en gaat elk religieus kader te buiten. Het wordt beleefd midden in deze moderne wereld en
uitgedragen door vrouwen en mannen die vrije mensen zijn, solidair met de meest verwaarloosden.
Neemt paus Franciscus de goede beslissingen om de strijd tegen het seksueel misbruik aan te gaan, met
name sinds de top in Rome?
Deze top, die de voorzitters van de bisschoppenconferenties van over de hele wereld bijeenbracht, is een
première. Daardoor konden de bisschoppen samen de getuigenissen van de slachtoffers beluisteren. Men
kan zelfs zien dat sommigen door die verhalen diep geraakt werden. Zo hebben velen kunnen begrijpen
dat het pedofilieprobleem niet beperkt is tot welbepaalde regio’s in de wereld. Het is overal aanwezig, ook
in de eigen lokale Kerk. Maar de slottoespraak van de paus heeft me ontgoocheld: ik verwachtte krachtige
beslissingen, die een opening maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld door terug te komen op het statuut
van de priester. Het zou interessant geweest zijn als de paus de kwestie van het priestercelibaat op tafel had
gezet. Het is een vraag die leeft bij veel christenen of niet.
De paus heeft u in een privé-ontmoeting ontvangen in 2015. Blijft u hem steunen?
Fundamenteel ben ik het eens met paus Franciscus, die iets van de lente van het Evangelie in zich draagt.
Maar dat belet me niet kritiek uit te oefenen op hem als ik hem uitspraken hoor doen die ik spijtig vind.
Zoals zijn steunbetuiging aan bepaalde bisschoppen tijdens zijn reis naar Chili, zijn manier van spreken over
‘gender’, zijn bedenkingen bij homoseksualiteit …
Wat zal men van deze paus blijven onthouden?
Voor mij blijft hij de paus van de openheid, die de hand reikt aan migranten en op die manier de grenzen
openbreekt.
Zijn er momenten waarop hij u ontgoochelt?
Helaas, ja! Op dit moment ben ik ontgoocheld als ik zie dat fundamentele hervormingen nog altijd op zich
laten wachten. De hervorming van de Romeinse curie is nog steeds geen feit.
Begrijpt u dat hij mensen wel moét teleurstellen?
Ik leg me erbij neer. Hij wordt ongetwijfeld helemaal in beslag genomen door die pedofilieproblemen
waaraan maar geen einde komt! Hij moet zorg dragen voor de eenheid en wil geen aanleiding geven tot
een schisma, hij is voorzichtig. Maar hij is aan het zesde jaar van zijn pontificaat toe. Het is nu of nooit dat
er iets gedaan moet worden.
Hij wordt tegengewerkt door de alomtegenwoordige macht van de homowereld in
het Vaticaan, zoals journalist en onderzoeker Fréderic Martel beschrijft in zijn boek
“Sodoma”?
Ik heb dat boek niet gelezen, maar ik herinner me de titel van een ander boek, “François
au milieu des loups”3 (Franciscus te midden van de wolven). De paus heeft vijanden. Er
zijn kardinalen die laten horen dat ze het niet eens zijn met hem. Het feit dat Franciscus
in staat is een vrij mens te blijven in het Vaticaan is al een krachttoer op zich! Maar
het bestaan van “een alomtegenwoordige macht” van de homowereld in het Vaticaan
verrast me en doet me perplex staan
Zijn de reactionairen aan de winnende hand aan de top van de Kerk?
Ik hoop van niet. Ik verwacht vanwege Franciscus initiatieven die zullen verrassen.
Franciscus van Assisi, van wie hij de naam heeft gekozen, was een radicale hervormer vanuit het Evangelie.
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Wordt het bestaan van de katholieke Kerk bedreigd door de huidige crisis?
De katholieke Kerk moet niet verdwijnen, maar herboren worden. De geweldige beroering die ze nu
kent leidt deze moeilijke geboorte in. Het gloeiende houtskoolvuur van de Verrezene is niet gedoofd. Het
levenskrachtige sap van de Heilige Geest blijft het Volk van God bevloeien. Ik ben blij dat ik mag leven in deze
tijd, waarin een nieuwe lente voor de Kerk wordt voorbereid.
Waarom verheft niemand meer zijn stem om te laten horen wat de Kerk te zeggen heeft, met name in
Frankrijk?
We gaan door een turbulente fase. In Frankrijk in het bijzonder. Uitspraken komen er niet. Wanneer in
november laatstleden de gele hesjes op straat begonnen te komen, dan had ik graag een stem vanuit de
Kerk gehoord die duidelijk laat uitkomen wat rechtvaardigheid is, gezien de sociale onrechtvaardigheid
waaronder we allen lijden en de ongelijkheden die alsmaar groter worden.
Bent u nog altijd verbitterd tegenover die Kerk van Rome die u aan de kant heeft gezet?
Ik ben nooit verbitterd geweest op de Kerk van Rome. Gelukkig maar! Het is niet goed als men in zijn hart
verbitterd is. ik heb geleden onder een kwetsuur, onrecht dat mij werd aangedaan. Maar de Kerk heeft mij
op die manier een weg geopend voor het Evangelie die mij onbekend was. Ik ben er haar dankbaar om.
Als er één belangrijke beslissing genomen zou moeten worden om de Kerk te veranderen, welke zou dat
dan volgens u moeten zijn?
Ik ben me er goed van bewust dat één beslissing, hoe belangrijk ook, de Kerk niet zal kunnen veranderen. Er
zouden er véél nodig zijn. Toch durf ik er een voor te stellen. In landen die er de noodzaak van voelen zouden
we mannen en vrouwen met ervaring, gehuwd of niet, en die een job hebben, moeten kunnen oproepen
om een taak in de Kerk op te nemen. Ik ben nooit tegen gehuwde priesters geweest. Maar waarom niet
beginnen met dit voor vrouwen toegankelijk te maken? Dergelijke betekenisvolle ingrepen zouden moeten
gebeuren met het akkoord van de gemeenschappen en van de bisschop, en voor een bepaalde periode. Het
zou daarbij geen kwestie meer zijn van te wachten tot kandidaten zich aanbieden, maar van het initiatief te
nemen hen op te roepen in functie van de noden van de Kerk.
**************************
1
De film van François OZON, “Grâce à Dieu” kreeg dit jaar in Berlijn de Zilveren Beer. Drie acteurs spelen het
verhaal van drie slachtoffers van priester Bernard Preyat. Ze hadden vooraf geen contact met de mensen op wie hun
personages gebaseerd zijn. Ook Preyat en de bisschop (kardinaal Barbarin, onlangs door een burgerlijke rechtbank
veroordeeld) worden door acteurs gespeeld. Voor alle veiligheid heeft de cineast ervoor gekozen om deze laatsten
alleen woorden in de mond te leggen die ze letterlijk hebben uitgesproken. Hij heeft niet de Kerk in de beklaagdenbank
willen zetten, maar laat zien wat het voor slachtoffers van seksueel misbruik betekent eindelijk de stilte te doorbreken.
2
De documentaire van ARTE, “Religieuses abusées, l’autre scandale de l’église” werd uitgezonden op 5 maart ll.
Daags nadien kwam een verkorte versie daarvan op VTM. Drie jaar lang heeft een klein team aan deze documentaire
gewerkt, vanuit de idee “als seksueel misbruik van kinderen in de kerk bestaat – een vorm van machtsmisbruik –
dan is dat wellicht ook mogelijk bij vrouwelijke religieuzen”. Wereldwijd, in 23 landen, werden concrete getuigen
opgespoord. Als paus Franciscus op 5 februari ll. tijdens zijn terugvlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten
op een vraag hierover bevestigend antwoordde, dan was dat – aldus Eric Colomer, die deze documentaire tot stand
bracht – omdat hij door bemiddeling van mgr. Gaillot met het Vaticaan aan het onderhandelen was gegaan om een
ontmoeting tussen de paus en enkele misbruikte religieuzen op het getouw te zetten. Die ontmoeting is er geweest,
maar het Vaticaan heeft geweigerd dat dit zou gefilmd worden.
3
“François parmi les loups” werd uiteindelijk de titel van een boek,verschenen in 2016, de vertaling uit het
Italiaans van een boek (2014) van Marco POLITI, sinds jaren een bekend Vaticaanwatcher.
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4 Godfried Danneels: een portret
WAAROM WAS DANNEELS ZO ROOMS-KATHOLIEK? (1)
We hadden het in vorig artikel over de gemiste kans voor de kerk in Vlaanderen in de decennia na het concilie.
Het grootste deel van deze periode was Godfried Danneels, die in april jongstleden overleden is, aartsbisschop
van Mechelen-Brussel en was hij dus ook een soort van eindverantwoordelijke van de kerk van Vlaanderen:
van 1979 tot 2010. Al benadrukte hij graag dat elke bisschop autonoom is in zijn eigen bisdom, toch heeft hij
onmiskenbaar zijn stempel gedrukt op het algemeen beleid. Dit viel samen met het pausschap van JohannesPaulus II (1978-2005) en ook wel van Benedictus XVI (2005-2013). Toegegeven, het was moeilijk optornen
tegen deze beide persoonlijkheden. Echt weerwerk heeft hij evenwel toch niet geboden, zeker niet openlijk,
ook al was hij het niet altijd met hen eens. Dat wist hij goed weg te stoppen. Behalve die ene keer, in april
2005, toen Ratzinger tot paus gekozen werd.
Van Danneels werd, al bij zijn benoeming als bisschop van Antwerpen, gezegd: “Hij weet waar de klepel
hangt, maar hij zal nooit de klok luiden” en dat hij heeft ook niet gedaan. Hij was ontzettend gezagsgetrouw
tegenover Rome. Daarom heeft hij nooit gedurfde initiatieven genomen in de kerk van Vlaanderen.
Dit had m.i. met drie factoren te maken:
1. zijn karakter, aanleg en opvoeding
2. zijn opvattingen over priesterschap, kerk en geloof
3. zijn ervaringen met het Nederlandse episcopaat
Zijn jonge jaren
Danneels, geboren in 1933, groeit op in het West-Vlaamse Kanegem.
Zijn vader is er onderwijzer. Het katholicisme van zijn kinderjaren is er
allesomvattend en evident. Ook in het Sint-Jozefscollege van Tielt waar
hij intern is, heerst een evidente trouw aan het gezag. In 1949 treedt
hij toe tot de ridderwerking van de KSA. Hij werkt een lange studie
uit over Psichari, een Franse militair en bekeerling. Zijn omschrijving
van Psichari lijkt op hemzelf van toepassing: ‘Geen enkele filosofie
of gedachtenstroming kan hem bevredigen tenzij het katholicisme. De
waarheid staat voor hem maar hij aarzelt. Als men gelooft is het als een
sprong in het duister, maar het is een zekere sprong’.

Met priester Daniel Billiet voert hij vele gesprekken, bijvoorbeeld over de spiritualiteit van Edward Poppe. In
1950 schrijft de jonge Danneels voor zich uit wat de drie steunpilaren zijn van Poppes spiritualiteit:
- Maria: Jezus is de hostie, Maria de monstrans
- hiërarchie: gezag volgen
- eucharistie: veel en goed communiceren.
Het sacramentele staat ook bij Billiet centraal in de religieuze pedagogie. Voor Danneels wordt ook
de sacramentele praxis een leerschool. De vormende invloed van Billiet op de jonge Danneels is niet te
onderschatten. Dat mondt uit in Billiets suggestie, in 1951, om het priesterschap als toekomstpiste te zien.
Gezagsgetrouwheid zal steeds een onderdeel van Danneels’ spiritualiteit blijven. Dat zal hem zijn leven lang
verhinderen om in te gaan tegen een beleid van hogerhand, waar hij het, in geweten, soms moeilijk mee eens
is.
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Studax en liturgist
Reeds als adolescent leeft bij Danneels een drang tot studie en intellectueel leven. Zijn priesterroeping ziet hij
met het ideaal voor ogen van de priester-leraar: de dimensie van een intellectueel leven gekoppeld aan gebed
en liturgisch leven, meer dan het sociale aspect van het priesterleven. Als 18-jarige belandt hij in het Leo
XIII-seminarie in Leuven. Hij wordt er gepokt en gemazeld door het katholicisme van voor Vaticanum II. Al
kan je er niet spreken van het bekrompen katholicisme van de jaren vijftig: de academische openheid maakt
dit milieu tot een plek waar hij zich thuis voelt.
Godfried spant zich in om uitermate goede studieresultaten te behalen – wat hem lukte. Hij raakt geïnspireerd
door een benedictijnertraditie die zich vanaf de vroege twintigste eeuw ingezet had op liturgische vernieuwing.
In zijn opleiding wijsbegeerte speelt professor Alphonse De Waelhens een rol van betekenis voor zijn
intellectuele vorming. Hij verdiept zich in het werk van de negentiende-eeuwse godsdienstcriticus Ludwig
Feuerbach. Hij toont zich erfgenaam van De Waelhens’ afkeer van het positivisme. Maar hij leert ook van
hem geen standpunt ‘onmogelijk’ te verklaren. In vele gevallen is het wijzer om te zwijgen dan om anderen
het spreken te verbieden.
Minstens zo invloedrijk voor de vorming van de jonge Danneels is professor Albert Dondeyne. De encycliek
Humanae generis van Pius XII in 1950 had scherp de grenzen afgebakend voor katholieke wetenschappers:
ze stelde de rede voor als ‘dienstmaagd’ van het geloof. Danneels vat zijn studies filosofie aan in het
verschijningsjaar van Dondeynes antwoord op de encycliek: het boek Foi chrétienne et pensée contemporaine.
De ondertitel illustreert het nevralgieke (gevoelige nvdr) punt: Les problèmes philosophiques soulevés par l’
encyclique Humanae generis. Dondeyne formuleert een middenweg tussen academische vrijheid en strikte
gehoorzaamheid aan het leergezag. De kwestie illustreert hoe Danneels opgeleid wordt in een geestelijk en
intellectueel klimaat dat gestalte geeft aan een kerkelijke loyauteit, maar niet kritiekloos. Zijn Kanegemse
Vlaams-katholicisme verliest met de studie aan evidentie.
Over zijn studies in Rome (1954-59) en zijn priesterwijding (17 augustus 1957) kunnen we in dit verband kort
zijn. Lag in Leuven het accent op het wetenschap-filosofische, nu ligt zijn meer opvallende uitdaging op het
terrein van de liturgie. Studie is voor Danneels het ordewoord. Maar het niveau van de colleges houdt zelden
gelijke tred met Leuven. De tijd ontbreekt hem voor de meer diepgravende studie van de vernieuwende
tendensen in de Franstalige theologie.
Vanaf 1959, als professor liturgie in het Grootseminarie van Brugge, is weinig aandacht te bespeuren voor de
liturgie als gebeuren in gemeenschap. Des te meer werkt hij de andere aspecten uit van liturgie en sacramenten.
De Bijbelse en antropologische componenten krijgen, zowel in zijn cursussen als in de zaterdagavondliturgie
met de seminaristen, ruimschoots aandacht. Hij bepleit ook matiging in de liturgische verandering. Toch
verzet hij zich tegen het kortwieken van de autonomie van de liturgische tijdschriften waarbij hij betrokken
is geraakt.
Voor Danneels was de keuze voor het priesterschap haast rimpelloos verlopen. De sacramentele wijding
raakt volgens hem de zijnsorde (de ontologie). In zijn visie vindt zowel het sacramenteel-ontologische als het
functionele aspect een plaats. Uiteindelijk zal hij zich aansluiten bij het officiële kerkelijke status-quo. En dus
wordt hij nooit voorstander van de afschaffing van het verplichte priestercelibaat of de wijding van vrouwen.
Net als voor de liturgie pleit hij ook op dit vlak voor een voorzichtige benadering.
Samengevat: zijn opleiding te Leuven en Rome en zijn professoraat in Brugge leiden hem er niet toe zich
kritisch op te stellen tegenover het Romeinse kerkelijk gezag. Spijts de invloed van Dondeyne. Liturgie is
zijn dada. Hij is in hoge mate eerder een intellectueel dan een man van het volk. Van De Waelhens heeft hij
geleerd: het is wijzer om te zwijgen dan om anderen het spreken te verbieden.
Het priestersacrament
Voorzichtigheid is een hoofdkenmerk van Danneels, zeker m.b.t. de problematiek van het priesterambt. Hij
is op dit vlak terughoudender en traditioneler dan Suenens. In januari 1970 keurt het Nederlands Pastoraal
Concilie verregaande besluiten goed: het priesterschap moet openstaan voor gehuwde mannen en uitgetreden
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priesters kunnen, in bepaalde gevallen, actief blijven
in het ambt. Voor Danneels is die benadering ‘te
horizontalistisch, te humanistisch’. Hij verdedigt een
ontologisch onderscheid tussen priesters en leken.
Bij zijn bisschopsbenoeming in 1977 zegt hij in een
interview: “Je mag geen experimenten wagen”. Zijn
wijding tot bisschop van Antwerpen doet hem, binnen
zijn sacramenteel-ontologische denkkader, voor zijn
functie de klemtoon leggen op dienst en zelfopoffering.
De volgende jaren zal hij geen openheid scheppen
voor een afschaffing van het verplichte celibaat,
helemaal overeenkomstig de encycliek Sacerdodalis
caelibatus van 1967. De kritiek op de kerk schrijft
hij toe aan een cultuurcrisis en aan het leven in een
‘vaderloze maatschappij’. Tegelijk erkent hij dat
de geloofsbeleving geëvolueerd is: het gaat niet langer om kerkbewustzijn aan te brengen op een louter
cerebrale manier. Men moet het bijna lijfelijk aanbrengen.
In 1979 wordt Danneels geconfronteerd met de theologenkwesties rond Edward Schillebeeckx en Hans
Küng. Ook hier neemt de Antwerpse bisschop een uiterst voorzichtige houding in en een grote loyaliteit
tegenover Rome. Al heeft hij zich vroeger op Schillebeeckx gebaseerd in sommige van zijn cursussen op
het Grootseminarie. Zijn gezagsgetrouwheid schemert ook door in zijn betrokkenheid bij de wereldpolitiek
waarmee Johannes Paulus II zich inlaat.
Nederland als waarschuwing
Eind 1979-begin 1980 wordt Danneels aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Al in zijn eerste bestuursmaand
moet hij naar Rome: samen met kardinaal Willebrands, aartsbisschop van Utrecht, is hij gedelegeerd
voorzitter van de bijzondere bisschoppensynode die zich over de kerk van Nederland moet buigen. Daar
viert polarisatie hoogtij. Die is ontstaan onder Willebrands voorganger, kardinaal Alfrink. De verdeeldheid
manifesteert zich op vele fronten: de moderne theologie, de catechese, de experimenten in de post-conciliaire
liturgie, maar vooral in de visie op het ambt en de rol van de leek.
Deze eerste synode-ervaring van Danneels wordt fundamenteel voor zijn houding in het bestuur van de
Belgische kerkprovincie. Vlak voordien schrijft hij aan de paus: “Heilige Vader, ik hoop dat de komende
synode van de Nederlandse bisschoppen waarvan u me tweede gedelegeerde voorzitter hebt willen maken,
me de gelegenheid zal bieden om me een trouw dienaar te tonen van de kerk en van uwe Heiligheid.”
Zijn functie is bewust die van de diplomaat, te midden van de openlijk ruziënde bisschoppen. Hij deelt niet
de democratische invulling van de collegialiteit. Voor het slotdocument kan Danneels zich zonder reserve
aansluiten bij de structuur bisschoppen – priesters – religieuzen – leken. Er gaan meteen stemmen op tegen
het feit dat de hiërarchische ordening als uitgangspunt wordt genomen en niet, zoals het concilie dat gedaan
heeft, de kerk als ‘volk Gods’. Toch ondertekenen Danneels en de andere synodevaders het op 31 januari
1980.
Dit slotdocument cirkelt rond het begrip ‘eenheid’. De behoefte aan binnenkerkelijke eenheid was hét tere
punt. De band met en de trouw aan Rome is fundamenteel als garantie voor de eenheid. De celibaatsverplichting
wordt als evident benadrukt en functieverwarring met pastorale werkers moet vermeden worden. Die
gevoeligheid voor functieverwarring heeft Danneels al meermaals in het verleden uitgedrukt. Het voor
Danneels zo belangrijke ontologisch onderscheid tussen gewijden en niet-gewijden blijkt ook verder in
dit document fundamenteel. Dus mogen ook uitgetreden priesters in geen geval nog priesterlijke functies
uitvoeren.
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Terug thuis krijgen de synodebesluiten een koel onthaal. Een jaar later zal Willebrands toegeven: “De
verwachting van eensgezindheid onder de (Nederlandse) bisschoppen is de bodem ingeslagen. Nergens
bleek een echte communio, echte gemeenschap. De conflicten kwamen opnieuw virulent naar boven.
Teleurstelling, verbittering, openlijk verzet tegen de bisschoppen, en wat misschien het ergste is, groeiende
onverschilligheid tegenover de kerk, zijn de gevolgen.”
Die ervaring maakt indruk op Danneels. De verdeeldheid tijdens de synode en de bittere consequenties van
de polarisatie naderhand zijn voor de nieuwe aartsbisschop een les in bestuur op verschillende domeinen:
de omgang met de Belgische bisschoppenconferentie, de omgang met priesters en leken, de omgang met
academische theologische faculteiten. De Nederlandse situatie is voor hem een waarschuwing. Al vanaf
1980 is Danneels er zich sterk van bewust dat het leiderschap van een lokale kerkprovincie behoefte heeft
aan goede banden met de Romeinse curiebureaus en de paus.
We maken nu de sprong naar 1991 met de gecontesteerde benoeming van André Léonard tot bisschop
van Namen. Vanaf dan is polarisatie niet langer alleen een Nederlands probleem. Daarom is Danneels
zo voorzichtig m.b.t. kerkvernieuwing. Als eindverantwoordelijke van de Belgische kerkprovincie wil
hij kost wat kost vermijden dat zich hier hetzelfde voordoet als in Nederland. Hij houdt de dreigende
polarisatie behoorlijk onder controle, zeker binnen de bisschoppenconferentie. Ook dan blijven moedige
hervormingen evenwel uit en wordt de onverschilligheid ten aanzien van kerk en geloof alleen maar groter.
De grenzen van zijn beleid
In hun epiloog (blz. 507-510) noemen Mettepenningen en Schelkens Godfried Danneels een koorddanser.
Ze doen dat in positieve zin, omdat hij op vele domeinen de balans zocht. Hij wou een kerk die niemand
uitsluit. De erfenis van Vaticanum II had een dubbel effect op hem. Ze vormde enerzijds een grensbepaling
die niet te betwisten was. Op het vlak van het priesterambt en de liturgie bleef hij zich houden aan de
grenzen die begin jaren 1960 getrokken waren, niet zelden tot frustratie van leken en priesters die meer
vooruitgang wensten. Anderzijds gaf diezelfde erfenis beweegruimte voor een barmhartige omgang met de
vele onvolmaaktheden van mens en instituut.
Veel waardevols uit het leven van Godfried Danneels blijft in dit artikel onbesproken. Onder andere zijn
Latijns-Amerikaanse ervaring in 1984, met aansluitend zijn ergernis ten aanzien van Joseph Ratzingers
instructie over de bevrijdingstheologie. Daarvoor verwijzen we naar het boek. Misschien helpt bovenstaande
om de beperkingen in zijn beleid onder ogen te zien en ze beter te begrijpen.
(Rob)
---------------

(1) Ik baseer me voor een miniem stukje op mijn ervaringen met
professor en geestelijk directeur Danneels in het Grootseminarie
van Brugge in 1964-68. Maar voor het overgrote deel op Jürgen
Mettepenningen & Karim Schelkens, Godfried Danneels Biografie,
uitgeverij Polis, 2015
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Bijbels leerhuis in Roeselare
10 op 10 voor solidariteit
In het leerhuis ontwikkelen we een leerproces waarin 3 dimensies permanent met elkaar in dialoog gaan,
namelijk: de deelnemersgroep, de samenleving en een levensbeschouwelijke bron (een tekst uit Thora,
Evangelie, Koran, ...). De teksten uit religieuze bronnen worden in Motief ‘contextueel’ gelezen. Dat wil zeggen
dat we leren onderzoeken in welke tijd en maatschappelijke context deze teksten tot stand kwamen en (zowel
toen als nu) gelezen werden. Dat betekent dat we ook onze eigen samenleving en onze eigen interpretatiebril
kritisch onder de loep nemen.
Thema
Is het leven van een ‘illegaal’ minder waard? Hebben mensen die uitsluiting ervaren dat toch vooral aan
zichzelf te wijten? Hoe oud mag een mens worden, indien dit de gemeenschap financieel ‘belast’? … In het
maatschappelijke debat wordt alsmaar vaker een taal gehanteerd die ‘de ander’ als minder mens dreigt voor
te stellen, of alleszins een mens met minder grondrechten. Academici waarschuwen voor deze tendens van
dehumanisering. In de bijbelse traditie bestaan er 10 woorden (of ‘geboden’) die net willen voorkomen dat
een samenleving zou verworden tot een ‘land van benauwenis’. Richtingwijzers zijn het, die ons moeten
doen zoeken naar een menselijke samenleving waarin solidariteit met de meest kwetsbare groepen als
uitgangspunt blijft functioneren. In het lev-leerhuis vertrekken we vanuit de actualiteit en onze eigen
leefwerelden en gebruiken we de traditie als toetssteen om samen te zoeken hoe we weerwerk kunnen
bieden aan deze tendens tot ontmenselijking.

Begeleider: 		
Tijdstip reeks:
			
Locatie : 		
Organisatie : 		
Inschrijven : 		
Deelnameprijs:

Elke Vandeperre, leerhuisbegeleider en coördinator vzw Motief
5 dinsdagavonden, telkens van 19.30 tot 22.00 uur
22 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2019
Lokaal Beweging.net, Sint-Jorisstraat 1 in Roeselare
vzw Motief i.s.m. Evangelie Levensnabij
vzw Motief (015/20 03 01- info@motief.org - www.motief.org)
volgens inkomen
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Bijbels leerhuis in Zedelgem
De opstanding uitgedaagd door de geschiedenis van onrecht?
Wegwijs in het Nieuw Testament

    De opstandingsverhalen in de vier evangelies .
    Lang geleden werden ze geschreven en vandaag nog gelezen.
    Geschreven als tegenverhaal van een verdrukkende Romeinse overmacht.
    Vandaag gelezen weet-hebbend van zoveel heersend onrecht in onze wereld.
    Ze zijn het alternatief voor fatalisme en cynisme.
    Jezus’ levensweg liep uit op een barbaarse executie op het kruis.
    En toch was het een weg ten leven , ontstellend en onbegrijpelijk eigenlijk.
    Hoe kwamen zijn eerste volgelingen tot dit geloof?
    We diepgraven naar de betekenis van opstanding.
    Opstanding gelezen als opstandigheid.
    Het symbool en de kracht van leven dwars door de dood heen.
    We zetten stappen om wegwijs te worden in het Nieuw Testament.
Begeleiding:

Egbert Rooze en Roger Vandenberghe

Tijdstip: 		
			

zaterdagnamiddag van 13.45 tot 16.15 uur
28 september, 26 oktober 30 november, 14 december 2019

Locatie: CM-lokaal , Groenestraat 90 , 8210 Zedelgem
Organisatie: Motief VZW i.s.m. Bijbelgroep “De Vlaspit”
Deelanameprijs: volgens inkomen
Inschrijven - via roger.vandenberghe@edpnet.be of 050/24.02.51
5. levende preken

Uitgesproken in Dominicus Gent
Het verhaal van Jezus’ optreden in de synagoge van Nazaret liegt er niet om. Jezus was een rasechte profeet.
Welnu, echte profeten, die naam waardig, of het nu de oude profeten uit de Bijbel zijn of Jezus of profeten
dichter of midden onder ons, échte profeten hebben tenminste dit ene met elkaar gemeen: vooraleer ze tot de
mensen, tot het volk, tot de natie beginnen te spreken, zijn ze al door iets en door iemand aangesproken. En
wát ze uitspreken, is precies datgene waarover ze zelf zijn aangesproken. Profeten spreken nooit om zichzelf
te presenteren. Ze zijn ook geen magische vóór-spellers, maar scherpe vertolkers van hetgeen ze rondom
zich waarnemen. Hun spreken gaat over het reilen en zeilen in hun maatschappij, iets dat hen sterk aangrijpt
en waarover ze niet kunnen zwijgen. Daarin zijn profeten vlijmscherp-analytisch, realistisch, gevoelig voor
de complexiteit van de sociale, politieke, economische en culturele werkelijkheid waarin zij leven, gevoelig
zeker voor de mens die slachtoffer is van die complexe situaties. De profeten die we in de Bijbel ontmoeten,
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zeker ook de profeet Jezus, worden daardoor aangesproken vanuit een andere diepe emotie, namelijk
vanuit het godsbeeld dat zij hebben. Ze ervaren Jahwe, God, Allah, de Ene, de ik-zal-er-zijn, wees-er, de
ik-ben-die-ik-ben. als een soort Minnaar die iets groots begonnen is met de mens, met de wereld, met zijn
schepping, en die nu ziet dat de mens, zijn eerste liefde ontrouw wordt. En die God-Minnaar probeert
ons terug tot nieuwe liefde te verleiden, tot hernieuwde trouw. Alles wat Bijbelse profeten zeggen en
doen, kan slechts vanuit die passionele Minnaar worden begrepen. Een profeet maakt het bilan op van de
werkelijkheid rondom zich vanuit die diepe bewogenheid; hij vibreert als het ware op de tonen van Gods
emotie. Daarom zijn profetische uitspraken geen afstandelijke preken of theatrale donderspeeches of koele
tractaten van betweterige moraalridders. Het zijn woorden die willen oproepen, gekleurd als ze zijn door
de passie van de Minnaar die in zijn liefde gekwetst is. Je kan het ook iets objectiever zeggen: de profeet
legt de band tussen goddelijke passie en menselijke ethiek. Die balans is zijn waakzame werkterrein. Dit
kan vrij theoretisch klinken, maar is het allerminst. Want de passie van God is de hartstocht voor elke
mens, voor elk van zijn schepselen die Hij in het leven riep. Opdat elkeen, uniek als hij en zij is, leven zou
hebben, menswaardig vol, naar zijn beeld en gelijkenis. En wanneer wij mensen dit aantasten, wordt de
Eeuwige niet kwaad maar razend. Het is die razernij die in de profeet vaart en hem of haar doet zeggen:
de misdaden van mensen verduisteren het licht, hun handen zijn besmeurd met bloed, aan hun vingers
kleeft het geld van ongerechtigheid, hun lippen braken leugens, ze plegen geweld, kennen geen vrede, ze
plunderen het land leeg, hun rechters zijn corrupt, grond van kleine mensen pakken ze af tot er geen grond
meer over is, noemen goed wat kwaad is, laten mensen verhongeren terwijl ze geld uitgeven voor oorlog,
omdat ze geil zijn op macht. Dit zijn woorden uit de Schrift. En dan hoor je de pijnlijke hedendaagse echo
van die Bijbelse schreeuw – hoe lang gaat die echo nog verdergaan? Een echo die in de concrete gevolgen
voor ons allemaal doordreunt, maar vooral in het hoofd van de slachtoffers. Wij kunnen niet ademen, niet
overleven in een wereld van potjes die gedekt blijven, oekazes waarvoor geen logische verantwoording
wordt afgelegd, manke tuchtprocedures, spreekverbod en verbod op het voeren van discussie, in de politiek,
in de economie en in de kerk. En verder al die slachtoffers van mensenhandel, drugshandel en maffiose
dreiging, misbruikte, mishandelde kinderen en verwoeste gezinnen, vluchtelingen, asielzoekers, illegalen,
de grauwe armoede en uitsluiting in een rijke wereld. De vlijmscherpe manier waarop wij de hedendaagse
situatie van mens en wereld moeten analyseren en de passionele manier waarop wij die analyses voor
elkaars voeten moeten werpen, plaatst ons in de indrukwekkende profetische traditie, zonder dewelke onze
wereld nog meer woestijn zou zijn dan ze nu al is.
Daar moest ik aan denken als ik onze scholieren en studenten nu al die voorbije maanden zie volhouden in
hun protest tegen de verloedering van het klimaat met alle verschrikkelijke gevolgen vandien. Niet alleen
voor ons, maar op de eerste plaats voor de klimaatslachtoffers in het zuiden. Zij beschouwen de desastreuze
toestand van het klimaat niet als een lot, maar als iets waar wij verantwoordelijk voor zijn en waar we allen
kunnen en moeten aan werken. En ze geven niet op, net zoals Jezus niet opgegeven heeft, maar consequent
zijn profetische opdracht heeft volbracht. Ik kan in elk geval zeggen dat ze voor mij een frisse en moedige
uiting zijn van authentiek verzet, met of zonder religieuze beweeggredenen. Ik ben hen dankbaar dat ze
mij inspireren om zelf op een profetische manier in actie te schieten of die verder te zetten. Vragen we aan
de Eeuwige om ons telkens opnieuw vast te klampen en wakker te schudden tot passie, analyse en verzet.
(Bernard de Cock o.p.)
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6. Schillebeeckx revisited
Ik heb Schillebeeckx herontdekt. Dat komt hierdoor. Vier maal per week ga ik voor in een weekdagmis in
de kloosterkapel van Werken. Hieraan nemen, naast de vier zusters, maximum twee andere gelovigen deel.
Om deze dienst voor mezelf en voor de aanwezigen zinvol te houden, spreek ik na het evangelie een woordje
uit. Dit noopt me iedere keer om te formuleren wat een van de Bijbellezingen van die dag in hun, maar ook
in mijn leven kan betekenen.
De avond voordien sla ik een van de monumentale boeken van Edward
Schillebeeckx open: ‘Jezus, het verhaal van een levende’ (1) of ‘Gerechtigheid
en liefde. Genade en bevrijding’ (2). Ik ga achteraan, in het register van de
Bijbelplaatsen, op zoek naar de lezing die ik wil toelichten. En dan noteer
ik enkele zinnen uit het boek die er betrekking op hebben. Ook de context in
het betrokken hoofdstuk ga ik na. Daar ben ik soms wel een half uurtje zoet
mee. Hiermee kan ik dan de volgende ochtend aan de slag.
Met stijgende verbazing (her)ontdek ik de rijkdom van Schillebeeckx’
theologie van meer dan 40 jaar geleden. Hoezeer die gebaseerd is op een
gedegen exegese. Die relativeert de eeuwenoude dogmatische aanslibbingen
van ons christendom. Schillebeeckx voert me terug naar de oorsprong van ons geloof, zowel in de joodse
synagoge als in de jonge kerk. Dat werkt verfrissend. Soms kom ik op mijn zoektocht zelfs de historische
Jezus van Nazareth tegen. Wat heeft die man bezield?
Enkele voorbeelden van die preekjes.
1. Op 1 februari 2019: bij Hebreeën 11, 1-2. 8-19. Christenen hadden het in die tijd moeilijk. Heel het
maatschappelijk leven had een heidens-religieuze inslag. De christenen isoleerden zich daarvan. Tacitus
noemt hen ‘mensenhaters’. Christenen lijden daaraan. Voor hen wordt dat lijden een delen in Christus’ lijden.
En dus delen ze ook in zijn heil. Dit gebeurt nu al op aarde, zij het vol verwachting op Jezus’ wederkomst.
Zegt dit ook niet iets over ons christen zijn in een niet-christelijke wereld? Wanneer we daaraan lijden zijn
we niet zonder hoop.
2. Op 2 april 2019: bij Ezechiël 47, 1-9. 12. De liturgie in deze veertigdagentijd is gekozen met het oog op de
doopleerlingen. Het levend of stromend water, het bronwater was symbool voor Gods heil. Ook Mozes sloeg
water uit de rots. Hier is er de tempelbron van de eindtijd. Voor het rabbinisme waren de Thora en de Geest
levenswater. In het boek Openbaring komen de paradijsstromen niet meer uit de tempel maar rechtstreeks
uit God en Christus. Het heil wordt niet langer door de cultus bemiddeld. Zo werken ook onze sacramenten
niet automatisch. Als Jezus in het Johannesevangelie zegt: “Ik ben het levenswater”, dan is dat een belofte
voor na zijn verheerlijking, voor onze tijd dus. Het water dat Jezus geeft, is zijn Geest die ons bezielt in ons
leven van alledag.
3. Op 1 mei 2019: bij Handelingen 5, 17-26. De hoofdkerk van ons decanaat heet eigenlijk ‘Sint Pieters
Banden’. Dit is een verwijzing naar de wonderbare bevrijding van Petrus uit de gevangenis: “Meteen vielen
de ketens van zijn handen” (Handelingen 12, 7). Het boek Handelingen van de Apostelen heeft drie zo ’n
verhalen: vandaag de bevrijding van ‘de apostelen’, verder van Petrus en nog verder van Paulus. Wij blijven
gemakkelijk staan bij het wonderlijke. Maar dan gaan we voorbij aan de betekenis. De kernzin vandaag is:
“Gaat, treedt weer op in de tempel en predikt aan het volk al deze woorden des Levens”.
In Jezus was Gods kracht werkzaam. Van hem gaat ze over in de jonge kerk, in de gelovigen die ervan getuigen
door hun naastenliefde. Van hen uit gaat ze over in de mensen die het appèl van Jezus niet onmiddellijk
gehoord hebben. Het verhaal gaat verder, spijt tegenstand. Via de apostelen tot in onze dagen: opdat allen
leven hebben.
Wat me na lectuur van Schillebeeckx het meeste bijblijft: het was de historische Jezus te doen om een
nieuwe wereld, het Rijk Gods genoemd. De zaak van God en de zaak van de mens vallen samen. Hij heeft
die nieuwe wereld van God nabij gebracht niet enkel met zijn woorden, maar vooral door zijn praxis. Met
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daarin zijn ergernis gevende omgang met tollenaars en zondaars. Pas na zijn schandelijke dood werd Jezus
zelf het onderwerp van de blijde boodschap. Eerst bleven zijn leerlingen ontredderd achter. Maar toen zijn ze
de betekenis van zijn leven en sterven nieuw gaan ontdekken. Dit gebeurde aan de hand van de Schriften van
het zogezegde Oude Testament, in het bijzonder de liederen van de Dienaar van JWWH uit het boek Jesaja.
Deze Jezus leeft. Hij deelt ons zijn leven mee. Als wij hem navolgen, geven we in deze wereld zijn leven
verder door.
Vorig jaar (3) citeerden we hier al even Schillebeeckx: “Christenen mogen, vanuit het evangelie, door
hun bepaalde politieke keuze – zij het door neutraliteit – geen partij trekken voor een politiek waarin door
structurele of persoonlijke dwang zwakkeren worden opgeofferd en ongerechtigheid wordt bestendigd. In de
Pastorale Constitutie ‘Gaudium et Spes’ heeft het Tweede Vaticaans Concilie duidelijk in die richting gewezen.
Christendom heeft wezenlijk te maken met progressieve bevrijding van mensen. Vanuit de evangelische
invalshoek moeten de christenen partijgangers en pleitbezorgers zijn van de armen, de ontrechten, de nergens
vertegenwoordigden”. Dit is een dwingende conclusie voor onze samenleving, gebaseerd op een doorwrochte
studie van de Messiaanse geschriften. Deze werken van Schillebeeckx lezen zeker niet gemakkelijk, maar
brengen ons wel heel dicht bij de oorspronkelijke evangelische boodschap.
(Rob)
---------------(1) H. Nelissen B.V., Bloemendaal, derde vermeerderde druk, 1975
(2) H. Nelissen B.V., Bloemendaal, tweede, verbeterde druk, 1977
(3) Nieuwsbrief Evangelie Levensnabij, 30ste jg, nr. 3, blz. 8

7. RUSTPUNT
EEN MARRAKECH GEDICHTJE
Ik ben Gentenaar, Vlaming, Belg,
Europeaan en Wereldburger.
Maar Gent is niet van mij en Vlaanderen ook niet,
België en Europa al evenmin
en de wereld zéker niet.
Ik ben hier voorlopig en kort,
véél te kort namelijk.
Het appartement dat ik heb gekocht is toch het mijne niet,
de kleren die ik draag zijn maar voorlopig de mijne
en het geld dat ik verdien wordt mij geleend.
Alles rondom ons krijgen we in bruikleen
en ik verwacht ook nog eens
dat we dit allemaal delen
met de zeven miljard anderen op deze aardkloot.
Omdat dit de essentie is van mens zijn.
En toch zijn er schreeuwers en hun partijen
die erin slagen om jaar na jaar méér en méér eigen volk eerst
ervan te overtuigen dat
- omdat je hier stomweg en puur toevallig bent geboren –
dit alles hier van u,
dus ’t is te zeggen
van óns is
en alléén van ons,
van óns,
de witte klootzakskes.

En dat we dáárom óók het volste recht hebben
om te stelen wat we maar kunnen stelen
uit álle nadere delen van de wereld.
En dat we wie naar hier wil komen
eerst mogen vasthouden,
dan ontmenselijken
en daarna kunnen inpassen in wat mag van ons…
of - véél liever nog met of zonder geweld
met klikken en klakken kunnen buiten smijten.
Want het is van ons,
van ONS!
Van ONS!!!
Wij hier,
op dit pleintje verzameld
of ergens anders te velde,
wij die tóch geloven dat dit niet klopt,
dat we wél een manier moeten vinden om alles
fair en eerlijk te delen…
worden een alsmaar kleinere groep.
We zullen misschien moeten onderduiken,
Gütmensch als Geuzennaam moeten gebruiken,
meer en meer wetten moeten overtreden,
onze rug moeten rechten
en we zullen mekaar énkel herkennen
wanneer we in malkanders ogen kijken.
We zullen mekaar méér en méér moeten opzoeken en steunen.
Laten we hier en nu beloven dat we dit zullen doen!
Dat we dat zullen blijven doen!
Omdat ook wij van deze wereld zijn
en deze wereld voorlopig is
en van iedereen.
(Alain Platel)
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