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1. REDACTIONEEL

De voorbije weken en maanden moest ik vaak denken aan de nineties, de jaren-90, toen we nog jong en mooi
waren en met Pax Christi-Kortrijk jaarlijks een fakkeltocht organiseerden voor ‘Vrede, Gerechtigheid en
Heelheid van de Schepping’, de thema’s van het zogenaamde ‘Conciliair Proces’, zie ook pagina 7. We slaagden
er toen in om, telkens op een vrijdagavond in de Vredesweek, honderden jonge mensen uit de vele scholen
van onze stad te mobiliseren voor het event. Leerkrachten sloten er zich graag bij aan. Elke fakkeltocht werd
in de regel gevolgd door een inhoudelijk programma waarbij werd ingezoomd op de thema’s. Je raadt het: ik
moest eraan denken toen ik de ‘klimaatspijbelaars’ tijdens hun wekelijkse donderdagse optochten bezig zag
en hoorde. Werkelijk waar: het ontroerde me tot tranen toe en ik was blij uit hun reacties te kunnen afleiden
dat ze ook wisten waarover het ging en verder kwamen dan enkele holle slogans. Ook collega-redactielid Rob
werd gegrepen door hun engagement, lezen we in zijn stukje daarover. Niet zo de politiek evenwel. De reactie
vanuit die hoek blijft hemeltergend (f)lauw: Vlaams minister-president Geert Bourgeois lijstte op maandag
4 maart bij Radio 1 nog eens op wat zijn regering al allemaal had gedaan tégen klimaatverandering: nieuwe
fietspaden aangelegd, stimuli voor een groener wagenpark gefaciliteerd, isolatienormen opgevijzeld,… Het
leek wel een Greenpeace-catalogus. Een klimaatintendant aanstellen, voorstel van activist Manu Claeys
van StRaten-Generaal, is volgens hem dan ook helemaal niet nodig: het primaat van de politiek, weet je
wel. Nochtans: in Vlaanderen neemt de uitstoot van
broeikasgassen weer toe en op vlak van hernieuwbare
energie zijn we bij de zwakste leerlingen van de
Europese klas… We zijn nog niet aan de nieuwe
onbespoten patatjes. Toch zal allicht bij veel mensen
een ecologische reflex meespelen bij het bepalen
van hun stem op zondag 26 mei. Ecologie is een
van de thema’s die dit nummer van de Nieuwsbrief
aanreikt. Ook de politiek gaan we niet uit de weg.
Het lijkt bovendien wel alsof we in een ‘systeem
van polarisatie’ zijn terechtgekomen. Het is dan ook
goed dat bij ‘klimaatbrossers’, groenen, socialisten,
‘gele hesjes’, moslims en christenen ‘samenwerken’
op de agenda staat. De Nieuwsbrief heeft die kaart
altijd getrokken. En zal dat blijven doen.
(Bart Pieters)
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2. Donderdag - ervaringsbericht
Donderdag, 24 januari 2019
Ik heb vandaag de tranen in de ogen gehad. Iets wat me erg zelden overkomt. Het gebeurde bij het zien van
de beelden van de 35000 tieners die in Brussel opstapten voor een doeltreffender klimaatbeleid. Waarom was
ik ontroerd?
Er stak zonder twijfel een brok nostalgie in. Omdat het me herinnerde aan toen ik zelf mee opstapte in de
vredesbetogingen van 30 à 40 jaar geleden. En omdat ik sindsdien betreur dat jongeren zo mak zijn.
Een tweede reden is ongetwijfeld de zaak zelf. De bestrijding van de klimaatverandering lijkt soms de
processie van Echternach. Vroeger dacht ik: als we de mensen informeren zullen ze wel veranderen. Dat
bleek niet te kloppen. We zijn nog nooit in de mensengeschiedenis zo geïnformeerd geweest. Wat tot voor
kort ontbrak was de emotionele component. Ik probeer me voor te stellen: je bent 14 -16 jaar. En een kleine
berekening leert je dat jij en je toekomstige kinderen over vijftig jaar op een onleefbare planeet zullen leven.
Met een beetje empathie voor die gasten, breekt je hart.
De voornaamste reden van mijn ontroering was de hoop. TINA,
there is no alternative, wordt door deze nieuwe generatie naar
de prullenmand verwezen. Het heeft iets religieus. Zij beleven,
en ik met hen, een nieuwe verbondenheid. Iets in de aard van
wat de grondleggers van de Europese Unie, kort na de tweede
wereldoorlog, moeten beleefd hebben. Dat waren, volgens mij, niet
toevallig christenen: Jean Monnet, Robert Schuman en Konrad
Adenauer. Het Bijbels vredesvisioen is geen utopie.
(Rob)

KOKEN KOST GELD
Eerst en vooral: dankjewel trouwe lezers omdat jullie onze werking met
jullie vrije bijdragen ruimschoots mogelijk maken. Ook 2018 zijn we op
financieel vlak met de werkgroep uitstekend doorgekomen. We sloten
het jaar opnieuw af met een bescheiden positief saldo en hebben dus
wederom onze reserves niet moeten aanspreken. Integendeel, we
kozen ervoor om zo de werking rond transmigranten te Zeebrugge mee
financieel te ondersteunen.
Bij aanvang van dit nieuwe jaar kloppen we bij je aan met het verzoek
om het abonnement op deze Nieuwsbrief te verlengen. Dat kan door een bedrag naar keuze over te schrijven
naar de rekening van Evangelie Levensnabij BE45 9795 3507 0189. Op de vraag wat het richtbedrag is,
antwoorden wij: 15 euro. Dat is ongeveer de kostprijs per jaarabonnement van de Nieuwsbrief (druk +
verzending). Meer mag uiteraard ook; daarvan financieren wij de hele werking van Evangelie Levensnabij
en er zijn opnieuw plannen om een publieksactiviteit te organiseren zoals eind 2017 het geval was. Wie niet
in staat is om ons financieel te steunen, maar er wel prijs op stelt de Nieuwsbrief te blijven ontvangen, kan
ons mailen via huisvanvrede@skynet.be of een seintje geven naar: Grote Kring 2, 8500 Kortrijk. Je blijft de
Nieuwsbrief gewoon ontvangen en wie daar verder géén prijs op zou stellen, mag het uiteraard ook laten
weten. Dan danken we jou voor al die jaren van verbondenheid.
Dankjewel namens de redactieploeg van Evangelie Levensnabij!
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3. Met het oog op 26 mei 2019

Waarom een proteststem een slecht idee is
Antipolitiek is van alle tijden, zeker in ons land. “We gaan ze eens goed duidelijk maken dat we niet akkoord
zijn.” Het is een uitspraak die niet zo onschuldig is. Dat hebben we gezien in de Verenigde Staten en in
Groot-Brittannië. Ze voedt de antipolitiek en heeft gevolgen waarvan uiteindelijk kwetsbare mensen de dupe
zijn.
Wat is het alternatief? Vooreerst: dat we bij verkiezingen zelf een goed doordachte keuze maken. Voor een
partij en voor een of meerdere kandidaten.
Voor een partij: want de ene partij is de andere niet. Dit speelt een kleinere rol op plaatselijk vlak – de
gemeenteraadsverkiezingen –. In kleine gemeenten liggen de programma’s er dikwijls niet zo ver uit
elkaar. Het kan wel onvoorstelbare gevolgen hebben op de bredere niveaus. Het is geen overbodige luxe
de verschillende programma’s met elkaar te vergelijken. Wie dat teveel gevraagd vind, kan meedoen aan
de stemtest . Hier kan je je eigen voorkeuren vergelijken met de verschillende partijprogramma’s. Het is
immers niet eender welk beleid er gevoerd wordt: op het vlak van
- sociale rechtvaardigheid
- milieu
- economie
- internationale betrekkingen
- armoedebestrijding
en nog veel meer.
Veel mensen verschieten van het resultaat van de stemtest. Ze
wisten niet dat het programma van de politieke partij van hun
voorkeur verschilt van hun eigen (gelovige) opvattingen op dit
of dat domein.
Keuze ook voor een bepaalde kandidaat: want de ene kandidaat is de andere niet. Hier spelen: bekwaamheid,
engagement, sociale bewogenheid en eerlijkheid. Het is voor een gewone kiezer moeilijk om deze
eigenschappen van kandidaten op het spoor te komen. Soms is het tegendeel gemakkelijker: deze man of
vrouw is onbetrouwbaar. Omdat die bijvoorbeeld gemeenplaatsen of pseudo-racistische praat uitslaat. Dan
is de conclusie vlug gemaakt.
Het vervelende is dan dat je voor iemand van een bepaalde lijst kunt stemmen maar dat je stem een ander op
diezelfde lijst ten goede komt. Wie bovenaan prijken maken de meeste kans van je stem te profiteren. Dus
houd je best rekening met de personen die op kop staan en ook met de lijstduwers.
Van discussie tot dialoog
Misschien is bovenstaande je voldoende bekend met het oog op jouw persoonlijk stemgedrag. Maar er is
ook de politieke voorkeur en het stemgedrag van je omgeving. Het veiligste is toch wel je daarmee niet te
moeien, zeker? Want op die manier kunnen gezellige familiefeestjes in hoogoplopende ruzies ontaarden.
Zwijgen kan niet verbeterd worden, denken we in dergelijke omstandigheden. Maar ontlopen we daarmee
niet onze morele verantwoordelijkheid? Moeten we onze vriendenkring en familie onze eigen verantwoorde
politieke overtuiging onthouden?
Dat zwijgen komt wel overeen met een klassieke Vlaamse geplogenheid: je zegt tegen niemand voor wie je
zult stemmen of gestemd hebt. Misschien kunnen mensen dat wel vermoeden. Maar zelf ondervind ik dat
ze er dikwijls naast zitten. Omdat je priester bent, veronderstellen ze dat je haast automatisch stemt voor…
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Eerlijk uitkomen voor je politieke overtuiging en toch onvruchtbare discussies vermijden: hoe doe je dat?
Allereerst door goed te luisteren naar de ander. Hem of haar niet onderbreken met tegenargumenten. Hoezeer
je het ook voelt jeuken. Denk aan een discussie over migranten. Wanneer de andere of de anderen zich hebben
kunnen uitspreken, begin je best met vragen te stellen naar verduidelijking. “Heb je dat zelf ondervonden?”
“Heb je al persoonlijk gesproken met die mensen?” “Wat heb je daaruit geleerd?” “Hoe voel je je daarbij?”
“Heb je ook al positieve ervaringen gehad?”
In een tweede stap kan je proberen om verkeerde informatie recht te zetten. Neem nu een gesprek over
vluchtelingen. Onderaan dit artikel geven we daarvan een paar voorbeelden (1). Hetzelfde kan je doen in
verband met andere thema’s: de klimaatverandering, België en de wapenhandel, de inkomensongelijkheid,
het Belgisch asielbeleid… Internet biedt een schat aan informatie. En een geïnformeerde man of vrouw is er
meer dan twee waard.
Ten slotte kan je vertellen wat de redenen zijn dat jij voor een bepaalde partij wilt stemmen. Liever niet
omgekeerd: wat je tegen een andere partij hebt, want dan dring je je gesprekspartner in het defensief.
Met andere woorden. niet discussiëren maar dialogeren. Niet zeggen dat de ander ongelijk heeft, maar
verduidelijken welke de redenen zijn waarom een bepaalde partij jouw voorkeur geniet. Wat automatisch
inhoudt waarom bepaalde partijen niet jouw voorkeur genieten: al zeg je dat niet met zoveel woorden. Een
goede oefening vooraf kan zijn: “Laat ik even voor mezelf formuleren waarom ik voor die of die partij
wil stemmen. Heb ik daarvoor één of verschillende redenen? Waarom geniet deze of gene kandidaat mijn
voorkeur?” Zoals gezegd, laten we het positief houden.
Democratie buiten het stemhokje
Met de verkiezingen eindigt je politieke verantwoordelijkheid niet. Dat leren ons de klimaatacties
van de scholieren. Plaatselijk is er nog veel meer mogelijk. Zo gingen we met onze Welzijnsschakel ’t
Schoederkloptje in Kortemark de dialoog aan met de gemeentelijke lijsttrekkers. Met die van de 5 partijen
in 5 afzonderlijke gespreksronden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. En met de burgemeester
en de schepen van sociale zaken op 22 januari jongstleden. We wisselden met hen van gedachten over het
armoedebeleid in onze gemeente. En spraken het verlangen uit om onze prioriteiten op te nemen in het
gemeentelijk zesjarenplan voor 2019-2024.
De verkiezingen van 26 mei 2019: we zullen er nog veel over horen. Het zou wel eens een scharniermoment
kunnen zijn, voor Vlaanderen, België en Europa. Daarom is niet alleen een proteststem, maar ook zwijgen
niet de beste optie.
(Rob)
--------------------

(1) “We worden hier overspoeld door vluchtelingen.”
De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR stelt dat er eind 2017
wereldwijd 68,5 miljoen mensen op de vlucht waren voor oorlog en
geweld. Dat is het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. Bijna
6,3 miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. 85% van de vluchtelingen
wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. 651.250
asielzoekers vroegen in 2017 bescherming in een EU-land. In 2016
waren er dat nog meer dan 1,2 miljoen. België heeft in 2017 zo’n 14.000 asielzoekers officieel erkend als vluchteling.
Op 1 januari 2018 telde België in totaal 11.358.357 inwoners.
“De steun aan vluchtelingen gebeurt ten nadele van de armen van bij ons.”
Vluchtelingen bepalen 0,002 procent van het armoedecijfer. Dit staat zo in het onderzoek van armoede-expert Wim
Van Lancker.
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4. Jeremiade - Stem en tegenstem

Zorgen voor…
Ik ben een christenkind. Zo voel ik me, dat is de taal die ik begrijp. Het maakt me
Jeremie, het maakt me wie ik ben en probeer te zijn. Makkelijk is het niet altijd. Het
is een hoge lat. Maar het geeft ook een plaats aan ‘eens onder de lat door gaan’,
tegen wil en dank.
De lat ligt hoog op vlak van zorgen voor. Voor elkaar, gekend of ongekend, voor onze omgeving, vandaag
én morgen. Grenzeloos en met de droom van totale overgave. Zoals Hij het deed. Het is een stevige opdracht.
Misschien zelfs bovenmenselijk. Maar toch nemen we hem samen op. In kleine stapjes, omdat we samen meer
en beter kunnen.
En het stoot me tegen de borst, fundamenteel, dat er zoveel vragen worden gesteld bij tieners die op straat
komen, spijbelend voor het klimaat. Is het uit schuldgevoel? Omdat we ons toch wat mee verantwoordelijk
voelen? Is het uit oprechte bezorgdheid voor hun schoolcarrière? Alsof dat een schoolloopbaan in de soep zal
laten draaien. Of geloven we echt dat het tiptop gaat met onze planeet? Met de schepping? Voelen we ons
sterker dan de wetenschap?
We moeten de eerste bondgenoten zijn van mensen die opstaan voor wat weerloos is. We weten dat het nodig
is. Dat ze diep vanbinnen gelijk hebben. Net als zij die actie voeren tegen armoede en eenzaamheid. We
moeten mee met hen recht staan. Het is waar ik in geloof: dat net dat onze opdracht, als mensen, is. Zorgen
voor…
Het zijn wij toch die kracht vinden in de verhalen van Jezus die tegen zijn eigen belang inging tegen ‘het
systeem’. De tempel als marktplaats, het omgaan met ‘verstotenen’, de zorg voor wat God geschapen had. Ja,
dus ook de wereld zelf en het klimaat.
Ja, soms ben ik kwaad, soms ergert het me tot in het diepst van mijn vezels. Hoe je christen kan zijn en toch
niet de bondgenoot zijn van hen die ‘zorgen voor…’. Maar dan herinner ik me de boodschap van eindeloze
liefde tot over de dood heen. Voor ieder mens. Ook jij mag onder de lat door gaan, tegen wil en dank. Ook ik.
Alleen wil ik dat we samen zoeken hoe we toch over de lat kunnen raken. Iedere dag opnieuw. En dan weer
samen zorgen voor…

(foto Jeremie Vaneeckhout: Geertje de Waegeneer)
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5. Christenen en het klimaat

Nu bijna dertig jaar geleden, op 30 september 1989, hielden we met Evangelisatie Levensnabij onze tweede
ontmoetingsdag (1). Hij vond plaats in de Burgerschool van Roeselare en telde meer dan 200 volwassenen
aanwezigen. Die verdeelden zich over 3 deelgroepen: ‘gezin’, ‘leefmilieu’ en ‘school’.
Het valt op dat leefmilieu toen al prominent aanwezig was in onze werking. Elk van deze deelgroepen vertrok
van uiteen bevraging bij onze leden. We wilden immers uitgaan van de realiteit. In de (tweede) Nieuwsbrief
van mei 1989 stelden we de vragen: “Wat heb je zelf van dichtbij meegemaakt? Wat raakt jou het meest? Welke
bedenkingen heb je hierbij? Wat zijn de oorzaken? Heb je al geprobeerd daar iets aan te doen? Wat heb je toen
ondervonden?”
Rond het thema ‘milieu’ kregen we een twaalftal verhalen binnen. Die gingen over het wonen van kansarmen,
bestaansminimum, problematiek van milieuvervuiling dicht bij sociale woningen en over verkeer-, land- en
tuinbouwproblemen. Neen, de klimaatverandering was toen nog niet aan de orde. Wel valt op dat de sociale
dimensie beklemtoond werd. Op de ontmoetingsdag zelf kozen 74 deelnemers voor de deelgroep ‘leefmilieu’. Na
30 september werd, naast verschillende andere, een werkgroep ‘leefmilieu’ opgericht. Die kende echter slechts een
kortstondig bestaan: na een paar vergaderingen bleken er onvoldoende deelnemers.
Moeten we dan spreken van een mislukking? Toch niet. Veeleer was het één van de vele kleine stappen die gezet
werden op het pad van een lang bewustwordingsproces. In de katholieke kerk was toen de aandacht voor klimaat
en milieu nog zo goed als onbestaande.
Nochtans, reeds in 1983, lanceerde op de Wereldraad van Kerken in Vancouver de assemblee de oproep ‘conciliair
proces voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping’. Hierin werd samengevat waarvoor christenen
in de wereld dienen op te komen. Die oproep werd vooral in Europa, in het bijzonder in Nederland, opgepakt. In
1989 was er in Bazel een Europese oecumenische vergadering, met protestantse, orthodoxe én rooms-katholieke
vertegenwoordigers. In 1990 belegde de Wereldraad een wereldconferentie in Seoul. De daar aanvaarde uitspraken
en afspraken vonden instemming op de Wereldraadassemblee in Canberra in 1991. Nadien verminderde het brede
enthousiasme, al bleven de thema’s (rechtvaardige economie, geweld/geweldloosheid, milieubehoud) op de
oecumenische agenda.
Bij ons zijn het figuren als een Luc Versteylen die het besef dat er iets mis was met ons milieu hebben
aangewakkerd. Met zijn milieubewuste fietsende actiegroep ‘De Groene Fietsers’ richtte hij de groene beweging
“Anders Gaan Leven” op rond de kernwaarden soberheid, samenhorigheid en stilte. Vanaf 1977 begon die, onder
de afkorting Agalev, aan verkiezingen mee te doen. Ook in de Vlaamse basisgroepen drong de zorg voor het milieu
door. Het was een van de thema’s van de Werkplaats voor Theologie en Maatschappij, en dit vanaf de oprichting
in 1987 te Bouwel onder impuls van Remi Verwimp.
In het officiële kerkelijke discours bleef ecologie echter zo goed als afwezig. Het was wachten tot 2005. Toen gaven
de Belgische bisschoppen aan het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede de opdracht om enerzijds een christelijke
visie uit te werken rond ecologie en spiritualiteit en anderzijds te zoeken naar wegen om deze visie in praktijk te
brengen. Het betekende het ontstaan van Ecokerk.
Van protestantse zijde bood ‘Schepping is bevrijding. Verrassende ecologie in de Bijbel’ van Egbert Roose (2) in
2009 een verfrissende exegetische benadering. Doorbraak in katholieke middens gebeurde pas met de publicatie
van de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus in 2015.
Het valt te betreuren dat, eens te meer, de katholieke kerk achterop hinkte in het proces van bewustwording van
deze kapitale kwestie. Terwijl het haar roeping is om hierin voorop te lopen. Beter laat dan nooit natuurlijk. Maar
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ook bij de huidige beroering houden de Belgische bisschoppen zich opvallend stil.
Initiatiefnemers en deelnemers aan de klimaatmarsen worden telkens weer bestookt met vragen als: “Wat doe je er
zelf aan?” Als ze al niet, van meet af aan, het verwijt krijgen dat ze niet consequent leven. (Zouden de vraagstellers
dat wél doen?) Christenen zijn altijd sterk geweest in het culpabiliseren – van zichzelf en van anderen – en in het
hanteren van de slogan van de Bond Zonder Naam ‘Verbeter de wereld, begin met jezelf’. Natuurlijk is persoonlijke
levensstijl belangrijk, maar daarmee alleen los je de grote wereldproblemen niet op: armoede en honger, oorlog en
vrede, onrechtvaardigheid en schrijnende ongelijkheid, en ook niet de klimaatverandering.
Structurele problemen vragen structurele oplossingen. De opwarming van de aarde komt er mede door een geheel
aan technologische en economische factoren die broeikasgassen de lucht insturen. Dit vraagt een ander beleid op
wereldschaal. Een beleid dat nauw verbonden is met een mentaliteitsverandering en een andere levensstijl. Ook
christenen moeten zich de twee aantrekken. Al hebben ze een traditie van grotere aandacht voor het persoonlijke.
Structurele maatregelen mogen niet gaan ten koste van het individu. Jezus’ mededogen met iedere mens apart blijft
een richtsnoer voor ons handelen. Maar hij had het ook over Gods nieuwe wereld, een rijk van liefde, vrede en
gerechtigheid voor allen.
Tenslotte mogen we, bij dit klein historisch overzicht, twee zaken
onderstrepen:
1. het belang van kleine stappen. ‘Pas à pas, on va loin’ zeggen ze in het
Frans. Ook al hebben we de indruk dat onze actie weinig uithaalt, op
langere termijn blijkt ze haar plaats te hebben in het proces dat leidt tot
een andere manier van denken en handelen.
2. met Evangelie Levensnabij hebben we altijd bepleit om problemen
te bekijken vanuit het standpunt van de slachtoffers. Met de huidige
klimaatproblematiek is dit meer dan ooit noodzakelijk. En die slachtoffers
zijn er heden ten dage vooral in het Zuiden.
-----------(1) ‘Uw naam is roepstem voor gerechtigheid. 25 jaar Evangelie (Evangelisatie) Levensnabij’, 2013, blz. 13-17. 20
(2) Halewijn / CCV Antwerpen Diocesane Pastorale Dienst

ZONDAG 26 MEI 2019– 16 UUR Meezingconcert ‘Boom aan levend water’ o.l.v. Antoine Oomen te Brugge
Op verkiezingszondag 26 mei is het ‘Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek’ o.l.v. Antoine
Oomen te gast in Brugge en dit op uitnodiging van de Lier.
Ze brengen het meezingconcert ‘Boom aan levend water ‘ - 10 psalmen en Klein Requiem.
Plaats: auditorium van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30, 8200 Brugge (op wandelafstand
van het station)
Prijs: 10 euro VVK, 13 euro ADD
Kaarten te reserveren via concert@delier.be
Het koor is opgericht in 1992 door Antoine Oomen en Tom Löwenthal met als doel cd’s op te nemen van
de composities die zij maakten voor koor op teksten van Huub Oosterhuis en het geven van liturgische
concerten. Het koor levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan de verspreiding van het
Oosterhuisrepertoire. Ze namen al een 12-tal cd’s op.
Antoine Oomen is pianist, componist en dirigent. Hij is vaste huiscomponist van de liturgische teksten van
Huub Oosterhuis met ondertussen al meer dan 300 composities op zijn naam. Hij is ook dirigent van het
koor.
Het koor toert sinds 2018 met dit programma in Nederland en is voor het eerst te gast in Brugge.

Partenia
Een terugblik. 24 jaar na de feiten
Als antwoord op zijn nieuwjaarswens ontving Mark Cornelis, lange jaren in Vlaanderen de ‘trekker’
geweest van “Priesters en religieuzen voor gerechtigheid en vrede” en nog altijd een trouwe lezer van
Evangelie Levensnabij, van Mgr. Gaillot onderstaande tekst (in het Frans). Het is de neerslag van een
interview door Francis X. ROCCA, Vaticaans correspondent voor de Wall Street Journal. Het interview is
gedateerd: 13 november 2018.
Naar uw eigen mening, waarom heeft paus JohannesPaulus u ontslagen als bisschop van Evreux?
Op het moment dat ik afgezet werd als bisschop van Evreux,
de 13e januari 1995, bevond paus Johannes-Paulus zich op
de Filippijnen, in Manilla, voor de Wereldjongerendagen.
Het is de kardinaal die aan het hoofd stond van de congregatie
van de bisschoppen die me naar Rome had geroepen. Hij
liet me verstaan dat mijn talrijke tussenkomsten in de
media over gevoelige onderwerpen de oorzaak waren van verwarring en verdeeldheid bij veel gelovigen
en ook bij de bisschoppen. “U bent aangesteld in dienst van de eenheid en u zaait verdeeldheid. Deze
situatie kan niet langer duren.”
Ik bewaarde het stilzwijgen. Er was één woord van de kardinaal dat het effect had van een pijl die me
kwetste: “Men zegt dat u niet gelooft in het Evangelie. Voor u zou het Evangelie een woord zijn zoals een
ander.” Ik was daar niet om mij te verdedigen, maar om te luisteren naar een oordeel dat als een valbijl
op me neerkwam: “Morgenmiddag zult u niet langer bisschop van Evreux zijn.”
Een jaar later wenste paus Johannes-Paulus me te ontmoeten. Zoals altijd toonde hij zich erg broederlijk.
“De mensen van Evreux zullen waarschijnlijk niet erg van de paus houden” zei hij me onmiddellijk. “ – “Ik
kan u geruststellen. Ze denken dat u er voor niet veel tussen zit, en dat het een zaak is van de Romeinse
curie.” De paus glimlachte, maar leek me verveeld te zitten met die zaak.
Waarom heeft de paus u overgeplaatst naar de bisschopszetel van Partenia in plaats van u eenvoudig
te benoemen tot bisschop-emeritus van Evreux?
Het is de kardinaal-prefect die aan het manoeuvreren was: “Als u uw ontslagbrief ondertekent, wordt
u bisschop emeritus van Evreux.” – “En als ik niet teken?” – “Dan wordt u als bisschop overgeplaatst. U
heeft enkele uren de tijd om na te denken.”
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Toen ik afscheid nam van de kardinaal stond mijn besluit reeds vast: ik zou niet tekenen. Ik wou niet
gedwongen worden tot een echtscheiding. Nog voor ik op de nachttrein naar Parijs stapte, begon ik een
boodschap op te stellen voor de mensen van het bisdom Evreux: “Ik hou ermee op u te dienen, maar ik hou
er niet mee op u lief te hebben.”
De kardinaal wachtte op mijn antwoord, maar dat antwoord kwam er niet. Ik heb geen officieel document
ontvangen waarin de redenen van mijn afzetting stonden. Via de pers heb ik vernomen dat ik benoemd
werd tot bisschop van Partenia.

Welke zijn volgens u uw belangrijkste successen als bisschop van Partenia? Zijn er periodes geweest die
u bijzonder veel voldoening gaven? Bijzonder moeilijke uitdagingen ook?
Vrienden verheugden zich over mijn benoeming en wilden dat dit bisdom buiten categorie echt zou slagen:
“Dat is toch formidabel: nu dat Rome je in Partenia benoemt, beschik je over een medium dat beantwoordt
aan dat bisdom zonder grenzen: het internet. Het is een prachtig instrument dat jou in staat zal stellen om
in communicatie te komen met mensen van overal.”
De website Partenia werd opgericht door Katharina Haller die, naast haar gewone werk, zich helemaal
heeft ingezet voor deze taak.
De 20e van elke maand stuurde ik haar:
 Het relaas van een of twee zaken die ik had meegemaakt in de voorbije maand. Dat leidde tot een
boek: “Carnet de route”.
 Het verslag van een evangeliebespreking in een team. Daaruit ontstond een boek: “La Bible à livre
ouvert”.
 Het resultaat van een teamgesprek over een vraag die met geloven te maken heeft. Dat ligt aan de
oorsprong van een boek: “Un catéchisme au gout de liberté”.
 Het antwoord op drie vragen van een tv-journalist i.v.m. de actualiteit.
Katharina stuurde die teksten naar mannen en vrouwen die als vrijwilligers uit verschillende landen zorgden
voor een vertaling in zeven talen. Bij het begin van elke maand verschenen deze teksten dan op de website
van Partenia. En dat zonder onderbreking, 15 jaar lang. Een krachttoer!
Veel internetgebruikers uit verschillende landen bezochten regelmatig de website Partenia. Er waren er ook
altijd twee bij vanuit het Vaticaan!
10
Partenia

Er was één uitdaging waarmee ik het moeilijk had. Van de ene dag op de andere werd ik, door het feit dat
ik door Rome was teruggefloten, in mijn Kerk beschouwd als iemand die afweek en met wie je daarom
beter niet omging. Ik werd niet meer uitgenodigd. Gedaan met tussenkomsten, predicaties, retraites, de
uitnodigingen naar bijeenkomsten van bisschoppen. Ik was geschrapt van de lijsten.
Voortaan moest ik wel gaan naar de mensen die zich buiten bevonden: de uitgeslotenen. Migranten,
gevangenen, daklozen … voor hen was ik iemand die bij hen hoorde, want ik was net als zij iemand die
uitgesloten was. Dankzij Rome!
Ik preekte niet meer in kerken, en richtte me niet meer tot een christelijk publiek. Ik nam het woord buiten
de muren, op publieke plaatsen, in de straten, tijdens manifestaties waar zich militanten, vakbondsmensen,
migranten … bevonden.
Ik begreep dat ik moest vertrekken vanuit het menselijke. Het menselijke op de eerste plaats. In alle
omstandigheden. Met een nieuwe woordenschat. En ik ontdekte dat zij die op manifestaties op zo’n goede
manier over de mens spraken, me eigenlijk iets zegden over God.
Ik stelde ook vast hoe belangrijk het is voor mensen die uitgesloten zijn hun waardigheid te erkennen.
Niemand heeft hen ooit hun waardigheid kunnen ontnemen, ondanks bedreigingen en vernederingen. Die
waardigheid behoort hen toe. Ik stelde vast dat de enige houding die iemand kan bevrijden, erin bestaat
zijn waardigheid te erkennen.
Blijft het bestaan van Partenia als virtueel bisdom, voor zover u weet, een uniek geval of zijn er nog
andere geweest na dat van u?
Mijn kennis is beperkt! Er is slechts één bisschop per bisdom. Wie dat niet is, wordt titulair bisschop, zoals
dat het geval is met iemand die hulpbisschop is of bisschop-emeritus wordt van zijn vorige bisdom. Ik ben
een geval apart, en ken er tot op vandaag geen andere.
Heeft u uw activiteiten als bisschop van Partenia beëindigd? Wanneer en waarom als dit het geval is?
Ik ben met mijn 83 jaar nog altijd titulair bisschop van Partenia. Ik weet niet of de apostolische nuntius in
Parijs daarvan op de hoogte is … Zolang mijn gezondheid het toelaat blijf ik aanwezig op het terrein van de
uitsluiting. Toen ik 75 werd dacht ik dat het wijs was op te houden met het aanleveren van teksten voor de
website van Partenia.
Heeft u tijdens uw ontmoeting met paus Franciscus in 2015 gesproken over uw dienstwerk als bisschop
van Partenia? Heeft de paus u iets gezegd over dat onderwerp? Heeft u over andere dingen gesproken?
Het was een zeer mooie ontmoeting. Ik had paus Franciscus niets te vragen. Hij had me op mijn gsm
opgebeld om te zeggen dat hij me wou ontmoeten. De paus wou graag weten waaruit mijn leven bestond
daar in Parijs.
“Ik ben verantwoordelijke van een vereniging van Afrikaanse migranten die proberen een verblijfsvergunning
te bekomen. Ik voel me goed bij hen. Ze zijn mijn familie. Ik bezoek gevangenen die langdurige
gevangenisstraffen uitzitten. We zijn vrienden geworden, ik krijg veel van hen.”
“Doe maar verder met dat dienstwerk, het is belangrijk!” zuchtte Franciscus. En daarna, na een ogenblik
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stilte, vroeg hij me: “Heeft u ervaring van gezinnen?” – “Van ietwat speciale gezinnen … Onlangs heb ik
een zegen uitgesproken over een koppel echtgescheidenen die hertrouwden. Ze zijn al 20 jaar samen. Aan
de leeftijd gekomen dat ze op pensioen konden, wilden ze opnieuw burgerlijk huwen en verlangden als
christenen een inzegening daarvan. Omdat ze geen priester vonden kwamen ze bij mij terecht. Ik heb dat
aanvaard en ging dus naar een dorp waar hun tweede verblijf gevestigd was, met een eenvoudige tuin, waar
de viering plaatsvond. Er waren 100 aanwezigen. Er werd gezongen, er was muziek. De gehuwden waren
de eersten die het woord namen en zegden waarom ze heet belangrijk vonden de zegen te ontvangen. De
aanwezigen beluisterden het evangelie, dat ik actualiseerde, en daarna richtten onze voorbeden zich tot
ons aller Vader en sprak ik een lang zegengebed uit. Iedereen was gelukkig. Het was iets echts en had zin.”
De paus bewaarde de stilte. Waarop ik verder ging: “Ik heb ook over een homokoppel een zegen uitgesproken.
Twee mannen, 29 en 30 jaar oud. Sinds 10 jaar zijn ze samen, ze willen burgerlijk trouwen en, aangezien
ze christenen zijn, verlangen ze een zegening. Omdat ze geen priesters vinden die daar willen op ingaan,
schrijft een van hen me een mooie brief waaruit duidelijk blijkt dat zijn geloof werkelijk deel uitmaakt van
zijn leven. Hoe zou ik kunnen weigeren? De viering vindt plaats in een domein dat ze voor het weekend
gehuurd hebben. Er zijn 80 aanwezigen. Het is een dag van feest en vreugde. De aanwezigen beluisteren
het getuigenis van de gehuwden en het evangelie dat ze gekozen hebben en waarop ik commentaar geef. Ik
geef aan de gehuwden de zegen, die hun licht en kracht zal geven in lengte van dagen.” Toen hief de paus
zijn armen omhoog: “Een zegen uitspreken, dat is de goedheid van God onder woorden brengen, die voor
alle mensen geldt, zonder uitzondering.”
Denkt u dat u hetzelfde parcours zou afgelegd hebben van Evreux naar Partenia als Franciscus in de jaren
90 de paus was geweest?
Vast en zeker niet. Ik zou nooit het bestaan van Partenia gekend hebben.
Als u achterom kijkt, ziet u dan de Voorzienigheid aan het werk in die loop der geschiedenis? Of zou u
beter in Evreux gebleven zijn tot aan uw pensioen?
Dat de Voorzienigheid aan het werk was, dat was een zekerheid voor mij. Ik voelde me in de hand van
de Vader. Ik heb die afzetting vanuit een diepe vrede beleefd, ondanks het hele tumult dat mijn vertrek
veroorzaakte. Ik schonk vergeving aan mijn tegenstanders die victorie kraaiden en naar het bidsom belden
om te zeggen dat ze de champagne zouden ontkurken.
Jezus tekende mijn baan uit en bereidde me voor op een ander avontuur voor het
Evangelie. Ik vertrok met vertrouwen, zonder te weten waar ik terecht zou komen
en wat me te wachten zou staan. Na 13 jaar in Evreux geweest te zijn, was het
goed dat ik vertrok. Ik had aan het volk van Evreux alles gegeven wat ik geven kon.
Op de wegen van Partenia heeft mijn hart zich wijder geopend om zich bij de hele
mensheid aan te sluiten. Zoveel ontmoetingen in zoveel landen hebben mij doen
groeien in menselijkheid, hebben me geopend voor de anderen, geopend voor
de Geest.
Nu ik weldra aan het einde kom van mijn levensweg, is mijn gebed vooral een
dankzegging.

Wie zijn geheugen wil opfrissen – of voor het eerst kennismaken met dit verleden – kan nog altijd
terecht op de website van Partenia, ook in het Nederlands: www.partenia.org
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6. Levensverhaal van Jules van Looveren (1936-2018) te boek

Ik leerde Jules van Looveren enkele jaren geleden kennen: we waren allebei lid van dezelfde organisatie,
hij veel eerder dan ik en tijdens de vergaderingen waren de tussenkomsten van Jules nooit “praat voor de
vaak”. Er werd geluisterd naar wat hij te zeggen had. Veel tijd om elkaar beter te leren kennen was er niet
want Jules werd ziek en stierf in maart 2018. Gelukkig schreef hij zijn levensverhaal uit in het boek ‘Pè Jil’,
met de naam die hij van de mensen in Haïti had gekregen. Hij was er jarenlang – als scheutist – aan de slag.
Het is niet gemakkelijk om een “representatief” fragment uit het rijke boek te kiezen. Jules stond altijd
al dicht bij de mensen en verwoordde zijn exploten sappig en eerlijk. Wie geïnteresseerd is in het hele
levensverhaal, geeft maar een seintje aan de redactie. In afwachting alvast veel plezier met deze lukraak (of
niet) gekozen passages.
Jules werd in 1961 gewijd en ging daarna te Parijs verder studeren. Hij leefde toen in een priestergroep van
zestien die 4 parochies bediende. Op een bepaald ogenblik werd hij ook aalmoezenier in een door zusters
gerunde privékliniek.
In de kliniek zelf bezocht ik iedere zaterdag heel wat zieken. Mijn sterkste ervaring in de pastoraal, na
drie maanden ‘in de wereld’ te staan, ondervond ik op een zondagavond. Ik kwam net terug thuis van een
voetbalmatch. De zusters roepen me en zeggen: “Pater, de zieke op kamer X vraagt naar jou”. Ik ga er
vliegensvlug naartoe. Ik zou immers als jong-gewijd-priester iedereen willen bekeren en naar de hemel
helpen. Ik zou alles wel kunnen oplossen als het over zielen ging. Ik kom in de bewuste kamer bij een man
terecht van ongeveer zestig jaar. Hij zegt me: “Meneer, ik vind u echt sympathiek en ik heb uw bezoeken
op zaterdag geweldig gewaardeerd. Nu ga ik sterven, maar laat me met rust met te spreken over uw god en
uw hemel: ik ben een atheïst. Maar ik heb twee die niet willen komen, gij moet mijn hand vasthouden tot ik
sterf in plaats van mijn zonen”. Ik blijf bij hem. Hij is rustig gestorven. Daar stond ik met mijn hemel, mijn
god en mijn eeuwig leven, mijn jong priester-idealisme: Juleke toch… Mijn eerste pastorale ervaring met
een stervende…
Jules is lang als missionaris aan de slag geweest in Haïti. Zijn derde parochie daar bevond zich op het eiland
La Gonave.
Het gebeurde nu en dan dat een koppel dat dertig tot veertig jaar samenleefde besloot om te huwen.
Natuurlijk een zeer lovenswaardig initiatief. Ze deden dit omwille van het feit dat ze dan het recht hadden
de communie te ontvangen en al de sacramenten en andere rituele handelingen in de kerk op waardige wijze
konden vervullen. Zo huwden in een veraf gelegen buitenpost Jacqueline en Prosper na vijfendertig jaar
te hebben samengeleefd. Schone plechtigheid en naar Haïtiaanse normen een mooie receptie, mooi feest,
enfin alles erop en eraan. De volgende maand evenwel komt Prosper tijdens mijn maandelijks bezoek zijn
beklag doen. Hij roept en zegt: “Pè Jil, de haan wil nog vechten!”. Ik begrijp meteen wat hij bedoelt: hij,
als man, wilde nog geslachtsgemeenschap en sinds hun huwelijk weigerde zijn echtgenote dat. Ik spreek
Jacqueline: “Het is niet omdat je nu de communie mag ontvangen dat je geen geslachtsgemeenschap meer
mag hebben met je man”. Ik moet dus voor Goedele Liekens spelen en alles van A tot Z uitleggen hoe de
vork volgens de katholieke leer aan de steel zit. Veel oudere mensen waren destijds zo gevormd, misvormd
door de buitenlandse missionarissen en Jacqueline was één van die vrouwen. Alles is dik in orde gekomen
en ik heb Goedele niet naar La Gonave moeten roepen…
Toen Jules in 1988 met pijn in het hart maar ook weloverwogen afscheid had genomen van zijn geliefde
Haïti en teruggekeerd was naar België, nam hij ook contact op met Annie Thijs met wie hij te Haïti had
rondgereisd. Annie had zelf een aantal jaar in het land gewerkt. De twee knoopten een warme liefdesrelatie
aan en deden dat ook niet “in den duik”. Jules raapte al zijn moed bijeen en informeerde pater-provinciaal
dat hij een relatie heeft met Annie en dat dit niet is om samen het rozenhoedje te bidden… De reactie van
de man getuigde van veel warmmenselijkheid.
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Elke zondagnamiddag rijd ik naar Annie als er geen uitvaart of een
andere plechtigheid is voorzien op maandag of dinsdag. Ik verblijf
dan te Genk tot woensdagmorgen. Dat zijn altijd deugddoende,
ontspannende dagen. Ik voel me er veilig thuis, zodanig zelfs dat ik
redelijk vlug als vrijwilliger begin te werken op het MIC – Medisch
Integratiecentrum – waar Annie ook elke dinsdagvoormiddag werkt.
Ik neem nu en dan haar taak over. Het MIC is een dokterscollectief
gelegen in Zwartberg in de vroegere mijncité. Er kunnen veel
kansarmen terecht aan derde-betalers-tarief. De oudere generatie
van patiënten bestaat grotendeels uit Italianen en Polen waarvan
velen geen woord Nederlands spreken. De iets jongere generatie bestaat dan weer veelal uit Turken en
Marokkanen – inwijkelingen vanaf de jaren 1960-70 en hun kinderen. Tot op vandaag maken we er mee dat
een moslimvrouw niet alleen bij een mannelijke dokter gaat, ze is dan vergezeld van haar echtgenoot. Hier
opent zich een nieuwe wereld voor mij. Ik wist niet dat er in België mensen leven die een doktersbezoek niet
kunnen betalen en dus zo ook uitstellen of afgelasten. Ik vind het MIC een goed draaiend dokterscollectief
met veel idealisme en idealisten.
Jules engageerde zich – samen met Annie – ook bij Rent-a-Priest/Emmaüsgemeenschap.
Na een schuchtere beginperiode van een jaar doe ik actief mee: heb veel werk met het ontvangen van jonge
koppels voor de bespreking van een huwelijks- of doopviering. Annie steunt me volledig in deze keuze en
moet zodoende vele weekends alleen zijn en haar activiteiten hebben want ik ben dikwijls onderweg voor
meerdere vieringen gedurende hetzelfde weekend. De werking blijft me boeien en hier komen mijn talenten
als herder en begeleider weer goed aan bod. De mensen die een viering aanvragen zijn meestal jonge
mensen die soms zeer gelovig als christenen, inspraak willen bij het opstellen, uitwerken, klank en kleur
geven aan hun viering. Ook het feit van gemeenschappelijke doopvieringen in vele parochies is voor hen
een brug te ver omdat het vaak onpersoonlijk is of in een taal die hun hart niet raakt en veraf staat van
het leven. Voor huwelijksplechtigheden geldt hetzelfde motief: in welke parochie mogen ze hun viering zelf
opstellen en uitwerken? Daarbij komt dan nog dat koppels die een tweede relatie met een christelijke inslag
willen aangaan vaak niet in een officiële parochiekerk terechtkunnen. Hoe durft de katholieke kerk spreken
van barmhartigheid terwijl ze een onbarmhartige houding aanneemt tegen echtgescheidenen? Daar is mijn
verstand te klein voor.
Annie bracht Jules ook in contact met de basisgemeenschap en de vieringen van Het Veer.
In Genk heb ik een basisgroep ontdekt waarvan de maandelijkse viering me geweldig aanspreekt, aantrekt,
inspireert en me de nodige brandstof verschaft om mijn geestelijk en maatschappelijk leven op peil te houden
en zelfs te vernieuwen. Wat een zegen. Het Veer is te volgen via www.hetveergenk.be.

7. Stem vanuit de moslimgemeenschap 					Yassin El Attar
De laatste weken is het klimaat niet meer uit de actualiteit weg te slaan en
ook in deze Nieuwsbrief gaat het erover. Bosbrossers, klimaatintendanten,
klimaatwetten, klimaatplannen, klimaatministers, klimaattop…
Raar maar waar, zélfs in verband met het klimaat kreeg ik de voorbije
weken verschillende keren de vraag “wat wij daar eigenlijk van denken als moslims?”. Intuïtief was mijn
antwoord dat de islam een groot belang hecht aan het respecteren van de Schepping Gods en dat het
voor een moslim, in deze tijd, erg belangrijk is klimaat- en milieubewust te leven. Echter, het is niet de
bedoeling om zomaar intuïtieve, islamitische standpunten te gaan verkondigen. Dus spendeerde ik een
weekend aan islamitische geschriften, gesprekken met verschillende theologen en het uitpluizen van het
internet. Mijn conclusie was dat ik met mijn intuïtief aanvoelen juist zit, maar dat de islamitische leer rond
ecologie veel verder gaat dan dat ik durfde denken!

‘De zon en de maan volgen een vastgestelde baan. De sterren en de bomen buigen zich eerbiedig voor
hun Heer. De hemelen heeft Hij opgeheven en Hij heeft het evenwicht gebracht. Verstoor het niet en houd
de juiste maat en verlies die niet.’ (Heilige Koran, 55:5-9)
Uit het bovenstaande vers leren we dat God ons universum geschapen heeft als een ecologisch, vernuftig
systeem. De mens dient dit evenwicht niet te verstoren en moet zijn gedrag ten aanzien van de natuur
matigen.
‘En Hij is het die jullie aangesteld heeft als gevolmachtigden op aarde. Hij heeft een deel van jullie in
rangen verheven boven anderen om jullie te beproeven met wat Hij jullie heeft gegeven… ‘
(Heilige Koran 6:165)
In dit vers, een sleutelvers in de Koran, lezen we dat God de mens als ‘gevolmachtigde’ (meestal vertaald
als rentmeester) aangesteld heeft op aarde. Dat wilt zeggen dat het de plicht is van de mens om goed
zorg te dragen voor de aarde, haar ecosysteem en haar bewoners zoals het een goede rentmeester
betaamt.
‘Streef met hetgeen God u gegeven heeft naar het paradijs in het hiernamaals, maar vergeet niet uw
aandeel in de toekomst (de wereld). Doe het goede zoals God het u gedaan heeft en veroorzaak geen
onheil op aarde. God heeft degenen die onheil veroorzaken niet lief.’ (Heilige Koran 28:77)
Dit vers bouwt verder op het vorige. Het stelt dat de mens een verantwoordelijkheid heeft ten opzichte
van de komende generaties. “Doe het goede zoals God het u gedaan heeft” verwijst naar het feit dat
we als mens van God alles gekregen hebben om een comfortabel leven te leiden op aarde. Het is onze
plicht om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties mee van die zegeningen kunnen genieten.
Hij is het die tuinen doet ontstaan - zowel gecultiveerde als wilde tuinen - en de dadelpalm en velden
waarop gewassen en allerlei soorten producten groeien; de olijfboom en de granaatappel. Eet de
vruchten ervan, als zij vrucht dragen en geef aan de armen hun deel op de dag van de oogst, en verkwist
niet. Voorwaar God bemint de verkwisters niet. (Heilige Koran 6:141)
‘Kinderen van Adam! Doe jullie mooie kleding aan bij elke moskee en eet en drinkt, maar weest niet
verkwistend. Hij bemint de verkwisters niet.’ (Heilige Koran 7:31)
‘De verspillers zijn de broeders van de satans en de satan is jegens zijn Heer ondankbaar.’
(Heilige Koran 17:27)
Een belangrijk deel van de milieu- en klimaatproblematiek is te wijten aan het excessieve
consumptiegedrag van de mens. Uiteraard is niet iedere vorm van consumptie gelijk aan verspilling.
Echter, zelfs de consumptiegoederen die effectief gebruikt worden zijn onnoemelijk veel groter dat wat
we als mens nodig hebben. De Koran wijst decadentie af en stimuleert matiging en een vorm van
soberheid.
De bovenstaande voorbeelden zijn slechts een kleine greep uit de vele verzen in de Koran die
beschrijvingen en richtlijnen over het ecosysteem bespreken. Ongeveer een achtste van alle verzen in de
koran valt binnen deze categorie. Dat zijn ongeveer 800 verzen op iets meer dan 6000. Het belang van
het respecteren van de schepping is dan ook onvoorstelbaar
groot in de islam. Heel wat moslims laten zich hierdoor ook
inspireren. Zo is er de organisatie ‘Green Deen’ (Deen is het
Arabische woord voor islamitische levenswijze), een Belgische
islamitisch geïnspireerde milieubeweging. De voorzitster,
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Yasmina Akhandaf, stelt in De Standaard (24/2/16): ‘Milieuthema’s zitten verweven in de islamitische
ethiek. Veel moslims zijn zich daar zelf niet van bewust, toch verwijzen heel wat woorden daarnaar.’
In mijn eigen leefwereld zie ik een gemengd beeld. Enerzijds heb je de oudere generatie, die altijd zeer
spaarzaam en zuinig met grondstoffen en andere middelen omspringt. In mijn familie springt men
bijvoorbeeld zeer karig om met water. Mijn familie is dan ook afkomstig uit het uiterste zuiden van
Marokko, de Sahararegio, waar water een zeer schaars en gekoesterd goed is. Anderzijds zie ik veel
jongeren van mijn generatie die absoluut niet op een milieubewuste manier leven. Wij proberen hen, aan
de hand van de islam, aan te zetten om toch op een meer milieubewuste manier in het leven te staan.
Een leuke anekdote hierbij is dat we in de buurt van de Kortrijkse moskee op een bepaald moment
een groot tekort hadden aan parkeerplaatsen met bijgevolg heel wat wildparkeerders en ontevreden
omwonenden. Meerdere oproepen om de wagen links te laten liggen en met het openbaar vervoer,
de fiets of te voet naar het gebed te komen brachten geen zoden aan de dijk. Op een vrijdag, na het
gebed, werden we aangesproken door een Nederlandse moslim die toevallig op bezoek was bij familie in
Kortrijk. Hij vertelde ons dat zijn moskee in Nederland een manier had gevonden om dat probleem op een
creatieve manier op te lossen. Zij hadden een gastimam op bezoek die tijdens de vrijdagpreek sprak over
een overlevering van de Profeet die stelt dat mensen die te voet naar het vrijdaggebed komen daarvoor
beloond worden door God. Daarnaast hamerde hij op de ongelofelijk belangrijke, bevoorrechte en
gerespecteerde status die buren genieten binnen de islam. Hij vertelde hen dat het islamitisch gezien beter
is dat je thuis blijft en niét komt bidden, dan dat je komt bidden en daarbij de buren van de moskee hindert.
Deze imam kwam bij ons een gelijkaardige preek doen en we merkten daarna een grote en duurzame
afname van het aantal mensen dat zich met de wagen naar de moskee begeeft. Of hoe zelfs richtlijnen
die in se niets te maken hebben met het milieu toch ons klimaat mee kunnen helpen redden…

8.Een coalitie van hoop

Tegenover de uitdagingen van 2019
Een coalitie van hoop
De titel van dit artikel is geïnspireerd door Bleri Lleshi wiens recente boek we in vorig redactioneel ter lezing
hebben aanbevolen: De kracht van hoop, uitgeverij Epo, Berchem, 2018. (1)
Onze wereld lijkt wel ten prooi aan wanhoop en pessimisme. Zal het er met de komende verkiezingen op
verbeteren? Of moeten we vrezen dat na 26 mei 2019 harteloosheid en eigenbelang overheersende drijfveren
worden van het politiek bestel? En dit niet enkel in de Verenigde Staten en in Rusland, maar ook in Vlaanderen
en in de meeste landen van Europa?
Tekenen van hoop
Daartegenover opent Lhesli onze ogen voor de tekenen van hoop die er onmiskenbaar ook zijn...
Op 5 oktober 2017 betoogden 60.000 leerkrachten uit het basisonderwijs in Den Haag. Ze stelden twee eisen
voorop: minder werkdruk en beter loon. Lleshi commentarieert: “Het feit dat de leerkrachten zich zo massaal
hebben weten te organiseren is hoopgevend en inspirerend voor andere mensen in Nederland die al jaren lijden
onder het asociale beleid van rechtse regeringen. Dit asociale beleid heeft ervoor gezorgd dat Nederland niet
langer een gidsland is. Het is nu het land waar extreemrechts ongekende hoogten bereikte en waar het principe
van solidariteit uit beeld is verdwenen.” (2)
Iker De Carlos, een tweeëntwintigjarige slotenmaker, die werkte in zijn familiezaak, had er genoeg van de banken
te helpen om mensen die hun werk waren verloren en dus hun lening niet konden aflossen, op straat te zetten. Hij
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bracht zijn collega’s slotenmakers samen in Pamplona om na te gaan wat ze vonden van zijn beslissing en of ze
mee wilden doen. ‘Het duurde maar een kwartier om tot een beslissing te komen’ zegt De Carlos. Het voorbeeld
van Iker en zijn honderden collega’s toont aan dat het lokale niveau een plek is waar we solidariteit kunnen laten
groeien. (3)
Op het einde van zijn boek vermeldt Lheshi ook nog het voorbeeld van de negenjarige
Yolanda Renee King, de kleindochter van Martin Luther King. Op 25 maart 2018,
zakten meer dan 800.000 Amerikaanse leerlingen af naar Washington. Dit gebeurde
naar aanleiding van een schietpartij in een school in Florida de maand voordien.
Daarbij vielen zeventien doden. De dader was een negentienjarige oud-leerling.
‘Mijn grootvader, zo sprak ze de menigte toe, droomde dat zijn vier kinderen niet
zouden beoordeeld worden op hun huidskleur, maar op hun persoonlijkheid. Ik heb
een droom: genoeg is genoeg, we willen een wereld zonder wapens. Punt.’
Lleshi besluit: ‘Laten we, vijftig jaar na de moord op King, hem eren door ons, zoals zijn kleindochter, in te
zetten voor hoop en verandering. Zoals ik in dit boek heb laten zien, sta je niet alleen: de voorbeelden van
Brusselse jongerenwerkers (4), Nederlandse leerkrachten en Spaanse slotenmakers maken duidelijk dat hoop
mogelijk is. Laten we samen de verandering mogelijk maken door daar waar wanhoop bestaat, die wanhoop
om te zetten in hoop, en daar waar hoop is, die hoop te versterken. De kracht van hoop ben jij, ben ik, zijn wij
allen samen.’ (5)
Zwijgen kan niet meer
Waarom verlenen de Belgische bisschoppen geen expliciete steun aan de betogende scholieren? Terwijl hun
protest helemaal in eenklank is met de pauselijke encycliek Laudato Si.
In onze kerken wordt erg veel over hoop gesproken. We leerden dat ze één van de drie goddelijke deugden is:
geloof, hoop en liefde. Ze is grondmotief van Oud en Nieuw Testament. Deze hoop is in de katholieke kerk
slechts zelden motor tot verandering. Dit is een aanfluiting van wat echte hoop betekent. ‘Het komt wel goed’
is geen hoop maar beaat optimisme.
In een van onze kerkliederen zingen we: ‘Ik zoek een mens die vrede is, die ons een weg tot leven is, en die
de mensen op doet staan, de handen aan de ploeg laat slaan’ (6) De hand aan de ploeg (Lucas 9, 62), jawel,
want hoop veronderstelt actie, geweldloze actie weliswaar. Ze begint meestal met verontwaardiging: ‘Dit kan
toch niet. Dit is mensonwaardig’. Voor een christen komt daar bij: ‘Dit is tegen Gods bedoelingen met mens
en wereld’. Vervolgens zoekt men medestanders. Zou dat de eigen religieuze gemeenschap niet kunnen zijn?
Dit is het grote voordeel van een kerkgemeenschap. Je staat nooit alleen met je droom. Om je heen is een
gemeenschap van mensen die delen in het visioen van liefde, vrede en gerechtigheid voor allen.
Maar dan komt de actie. Het is de taak van een kerkelijke overheid, niet alleen om het goddelijk visioen levend
te houden, maar ook om gelovigen de middelen ter hand te stellen om hoopvolle stappen te zetten. Ze zijn er,
de plaatselijke voortrekkers – vrouwen en mannen – die hun parochie, hun pastorale eenheid, hun school, hun
vereniging,… bezielen om initiatieven te ontplooien die gekleineerde mensen ten goede komen.
Deze initiatieven hebben meer invloed dan we op het eerste gezicht denken. Schoolvoorbeeld zijn de grote
rakettenbetogingen van de jaren 80 van vorig eeuw. Op het moment zelf dachten velen: we zijn mislukt; de
kernraketten zijn er in Kleine-Brogel toch gekomen. Ze staan er overigens nog altijd. Maar naderhand blijkt dat
deze vredesbetogingen wel degelijk hun invloed hebben gehad. Michael Gorbatsjov voelde zich erdoor gesterkt
om in december 1988 stoutmoedige wapenbeheersingsvoorstellen te lanceren. Hij wist dat de westerse leiders
onder druk van de publieke opinie niet anders konden dan akkoord gaan. (7)
De Belgische bisschoppen hebben welswaar veel van hun prestige ingeboet. Hun moreel gezag zal opnieuw
groeien als ze hun rol van spirituele leiders duidelijker opnemen. Zoals dit het geval is met hun Congolese
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collega’s bij de recente verkiezingen aldaar. Wat geldt in Congo, geldt evenzeer in ons land en in West-Europa:
zwijgen kan niet meer. Waarom bijvoorbeeld geen expliciete steun verleend aan de scholieren die protesteren tegen
de weigering van België om ambitieuzer klimaatdoelstellingen te ondertekenen? Terwijl dit protest helemaal in
eenklank is met de pauselijke encycliek Laudato Si.
De verrechtsing
Bekijken we even wat we dit jaar in ons land en in ons continent beleven. Deze samenleving kent een toenemende
verharding, ten aanzien van vluchtelingen en migranten, maar ook van andere mensen die niet alleen letterlijk
(!) maar ook figuurlijk uit de boot vallen. Extreem-rechts is in opmars. Het is belangrijk daar positieve verhalen
tegenover te zetten, uitgesproken én metterdaad. Verhalen van solidariteit en mededogen. Veel meer dan afschuw en
haat zijn liefde en barmhartigheid aanstekelijk.
We mogen tegelijk de oorzaken van die verharding niet veronachtzamen. De kiezers van Trump, Orban en co
verrichten hun discours en hun agressieve daden niet in het luchtledige. Wie zich kanten tegen mensen die ze als een
bedreiging ervaren, doen dat meestal omdat ze zich zelf onrechtvaardig behandeld voelen. Hun frustraties hebben
hun redenen. Tegelijk met het consequent staan aan de kant van de mensen die uitgestoten worden, hebben we ook
te doen met wie zich tegen hen opstellen. Dit is een moeilijke oefening. We hoeden er ons voor om mee te gaan in
polarisatie.
Rekening houden met de verzuchtingen van de kiezers van extreem rechtse en populistische partijen is niet hetzelfde
als het ontzien van fascistoïde politici. Deze laatsten moeten benoemd worden en tegengesproken. Laten we dat
concreet maken.
Tijdens de verkiezingscampagne van Donald Trump bleek zijn nauwe band met de alt-right beweging (afkorting van
‘alternative right’, in Europa meestal aangeduid als ‘nieuw rechts’) door de aanstelling van één van zijn kopstukken,
Steve Bannon, tot hoofdstrateeg van zijn campagne.
Terwijl alle andere partijen, behalve Vlaams Belang, hun afkeer lieten blijken voor de boodschap van Schild &
Vrienden, stelde N-VA zich veel voorzichtiger, soms zelfs vergoelijkend op. Theo Franken gaf zelfs toe dat hij soms
wel inspiratie vond voor zijn beleid bij standpunten van het Vlaams Belang. Zo was het Schild en Vrienden dat een
‘Mars tegen Marrakech’ aankondigde voor 16 december 2018 en hiervoor de ‘twittersteun’ van Theo Franken kreeg.
(8)
Zij werven stemmen op basis van angst, vreemdelingenhaat en desinformatie. Daartegen past een discours dat
deze rattenvangers van Hamelen van antwoord dient. En ook een praktijk die de reële problemen aanpakt, zonder
schroom maar altijd met menselijk mededogen.
Spiritualiteit
Compassie zowel met slachtoffers als met daders: dit veronderstelt spiritualiteit. Het evangelie is hiervoor een
rijke bron aan inspiratie. Denk aan de Bergrede en aan menig ander Bijbels woord. Trek mee met Jezus die ons op
deze weg is voorgegaan. Maar ook niet-christenen leven dikwijls vanuit een rijke spiritualiteit. Daarom spreken
we van een coalitie van hoop. Ik weet niet of Lleshi in een katholiek milieu is opgevoed. Het zou best kunnen: zijn
spiritualiteit is door en door evangelisch. En Albanië is ook het geboorteland van moeder Teresa. Wel pleit hij, net
als destijds Karen Amstrong (9), voor coalities van hoop over alle grenzen heen. Christenen zijn daarin bevoorrechte
partners. Gerechtigheid doen is immers een eminente vorm van je geloof pratikeren.
(Rob)
---------------(1) Zijn echte naam is Blerim Gjonpalaj. Geboren in Albanië in 1981 is hij een in België wonend filosoof, dj, schrijver en spreker, ook nog docent
aan de hogeschool UCLL in Leuven.
(2) De kracht van hoop, blz. 93
(3) id., blz. 97-98
(4) Bleri Lleshi is een van hen. Met Brusselse jongerenwerkers te vermelden wil hij ongetwijfeld hulde brengen aan zijn collega’s.
(5) id., blz. 219-221
(6) ‘Ik zoek een land’, Henk Jongerius – Carlos Desoete
(7) Tom Sauer, België mag niet meegaan in nieuwe wapenwedloop, De Standaard, 3 januari 2019, blz. 35

(8) Jozef Mampuys, ‘Extreem rechts in opmars’, Sprokkels uit de beweging, oktober-november-december 2018, Mechelen,
(9) Karen Amstrong, Compassie, De bezige bij, Amsterdam, 2011

blz. 20-21

8. @padre84

Dit verhaal schrijf ik op vrijdagmorgen 15 maart 2019 omstreeks 8.35 uur tijdens een
toezicht in een klas van de vierdes. Ze zwoegen zich te pletter om de juiste antwoorden
te vinden op een toets die enerzijds handelt over de profeten in het oude testament
en anderzijds over de apartheid. Kan ‘een padre84’ schrijven dan? Eigenlijk wel... deze
jongens en meisjes willen ergens wel punten halen, zelfs voor een vak als godsdienst,
omdat ze willen bewijzen dat ze het gestudeerd hebben... of ergens - diep van binnen
- geen gezaag willen over mindere punten
Toch makkelijk, hé, dat onderwijs - zit je nu misschien te denken. Een tekstje schrijven tijdens de werkuren.
Dat kan toch niet... Of misschien vergeef je het me wel, omdat je er eventueel van uitga dat ik al genoeg
werk ;-) Weet je, eigenlijk gaat het daar niet over in het onderwijs. Al te vaak focussen mensen daarop.
Op de vakantie(s) die we hebben en wel of niet verdienen, op de gemakkelijke uren of de (weinige) tijd
die we (maar) voor klas staan,... Steevast schieten onderwijsmensen dan in verdedigingsmodus. Dat we
wel degelijk veel uren spenderen aan het voorbereiden van lessen, dat het niet altijd even simpel is, dat
veel klassen ware uitdagingen zijn, dat er veel en steeds meer bij komt kijken,... Eigenlijk een discussie die
aan de feiten voorbijgaat.
Daar draait het in het onderwijs niét om. Waar het wel om gaat, is wat je deze generatie kan bijbrengen.
Al zeker over alles wat jou boeit. Gepassioneerd probeer ik hen te vertellen over de blijvende betekenis
en inspiratie van de profeten in de Bijbel. Het wordt heel vaak welwillend en glimlachend ontvangen met
die blik van ‘daar heb je hem weer’, maar altijd blijft er wel iets plakken. De rollende ogen moet je erbij
nemen en gewoon authentiek jezelf zijn. Wie respect geeft en authenticiteit uitstraalt, krijgt dat terug.
Ik ben net terug van een week ‘pelgrimeren’
met leerlingen. Met een 40-tal leerlingen
trokken we een weeklang naar Rome om daar
de wortels van het christendom te verkennen.
Genieten van het ‘dolce farniente’ van Rome,
Aswoensdag vieren in een achterbuurtkerkje,
de week afsluiten in de crypte van Petrus en een
frisbee-toernooi houden in de olijfboomgaard
bij de catacomben. Niets super-spectaculairs,
maar gewoon samen met 40 kritische pubers
het leven, de wereld en het geloof verkennen.
Heerlijk is dat - gewoon een unieke kans. Dat
is onderwijs.

Afgelopen dinsdag was het solidariteitsnamiddag, een sponsorwandeling ten voordele van vzw Boeta
(mijn eigen project met straatkinderen in Zuid-Afrika). In de tweede graad dagen we de leerlingen uit
om dat tikkeltje extra te doen. Om niet enkel wat méér geld in te zamelen, maar ook te kiezen tussen 8
km wandelen of 30 km wandelen. Pubers houden van uitdagingen. Maar liefst 350 leerlingen wandelden
in mijn kielzog, door weer en wind (en vooral veel wind en heel veel regen) de 30 km, met wat gemor,
maar vooral veel uitdagende gevoelens. Om pubers zover te krijgen en aan te porren voor dergelijke
uitdagingen, dat is onderwijs.
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Daar draait het onderwijs voor mij om: jonge mensen zaken bijbrengen - opvoeden als wereldburgers,
met een open, kritische blik en wegwijs in de grote wereld. Soms moet je dan je eigen vak relativeren,
zolang je maar bezig bent met het opvoeden van jonge mensen - hen iets bijbrengt en helpt om te
groeien… Soms heb ik wel het gevoel dat - midden alle onderwijshervormingen - dit dreigt vergeten te
worden. Straks staken de leerkrachten weer - en hebben ze gelijk? Misschien wel… de papierberg wurgt
iedereen, stilaan ook de onderwijsmensen. Met je leerlingen erop uit trekken om hen iets bij te brengen,
vergt een berg aan ‘voeten’ (leerplan- en onderwijsdoelstellingen) die moeten behaald - en dus ook
uitgeschreven worden. Dat we samen voor onze leerlingen zorgen en al onze capaciteiten samenleggen
om hem of haar zo perfect mogelijk te helpen, is een must… maar moet echt elke stap en elk woord
daarbij op papier staan? De collega’s van het basisonderwijs hebben daar nog veel meer last van dan ik
- maar ik zie het wel… en wil ook voor hen spreken. Daarnaast weet ik ook niet of de brede eerste graad
en een vak als ‘mens en maatschappij’ dé oplossing is. Natuurlijk moeten we onze leerlingen burgerzin
bijbrengen, iets leren over de financiële wereld, de politiek, de samenleving, … maar sinds wanneer wordt
de lesgever als ‘neutrale robot’ beschouwd? Elke leerkracht die voor de leerlingen staat, ademt zijn eigen
inspiratie uit en zal ongetwijfeld via de vele invalshoeken van zijn
of haar vak onze jeugd een beeld en een visie op de samenleving
en de wereld voorstaan. Als je authentiek voor de klas staat en
luistert naar je leerlingen - of je nu wiskunde of godsdienst of
Frans geeft - dan kan je niet anders dan hen die brede kijk op
de samenleving bijbrengen… maar is het dan niet knap dat we
dat elk vanuit ons vak, vanuit onze invalshoek en vanuit onze
inspiratie doen?
Mevrouw de minister - of is het straks meneer de minister - laat
ons toch alsjeblieft doen waar we goed in zijn: lesgeven, leerlingen
helpen groeien en met hen mee de zoektocht aangaan van hoe
het leven in elkaar zit… terwijl we hun rugzakje vullen met onze
leerstof en alles aan inspiratie wat we maar kunnen bieden. Dat
is wat onderwijs is
En nu terug naar de toets, want straks spieken ze en ben ik toch
geen goede leerkracht…
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Geloof & leven verweven is de nieuwsbrief van Evangelie Levensnabij. Het is een driemaandelijks contactblad van
christenen die hun geloof verbinden met persoonlijke en maatschappelijke levensvragen, met een bijzondere
aandacht voor wie in de samenleving uitgesloten worden.
Ze voeden zich aan een Bijbelse spiritualiteit en kiezen voor een andere levensstijl. Ze opteren voor een
democratisch kerkmodel en voor samenwerking met mensen die werken aan een rechtvaardige wereld vanuit
een ander geloof of levensbeschouwing.
Evangelie Levensnabij is aangesloten bij Bezield Verband, een netwerk van personen en kerkgemeenschappen die
in Vlaanderen een eigentijdse lichtbaken van zingeving willen zijn.
www.bezieldverband.be

