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Overal is sprokkelhout van goede wil te vinden
om vuur te maken
dat warmte geeft voor velen.
Op woensdag 20 januari 2021 tijdens de inauguratieplechtigheid
voor JOE BIDEN als nieuwe Amerikaanse president droeg
A m a n d a G o r m a n het zelf geschreven gedicht voor:

THE HILL WE CLIMB / DE HEUVEL DIE WE BEKLIMMEN
When day comes we ask ourselves,
where can we find light in this never-ending
shade?
The loss we carry,

Als de dag aanbreekt vragen we onszelf af
waar we licht zullen vinden in deze nooit
eindigende schaduw…
Het verlies dat we dragen, de zee die we
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a sea we must wade
We've braved the belly of the beast
We've learned that quiet isn't always peace
And the norms and notions
of what just is
Isn’t always just-ice
And yet the dawn is ours
before we knew it
Somehow we do it
Somehow we've weathered and witnessed
a nation that isn’t broken
but simply unfinished
We the successors of a country and a time
Where a skinny Black girl
descended from slaves and raised by a single
mother
can dream of becoming president
only to find herself reciting for one
And yes we are far from polished
far from pristine
but that doesn’t mean we are
striving to form a union that is perfect
We are striving to forge a union with purpose
To compose a country committed to all
cultures, colors, characters and
conditions of man
And so we lift our gazes not to what stands
between us
but what stands before us
We close the divide because we know, to put
our future first,
we must first put our differences aside
We lay down our arms
so we can reach out our arms
to one another
We seek harm to none and harmony for all
Let the globe, if nothing else, say this is true:
That even as we grieved, we grew
That even as we hurt, we hoped
That even as we tired, we tried
That we’ll forever be tied together, victorious
Not because we will never again know defeat
but because we will never again sow division

moeten doorwaden …
we hebben de buik van het beest getrotseerd,
we hebben ervaren dat “rust” niet altijd
“vrede” is en dat de normen en opvattingen
over wat “rechtvaardig” is niet altijd
“gerechtigheid” betekenen.
En toch behoort de dageraad aan ons. Nog
voor we het wisten doen we het, op één of
andere manier.
Op één of andere manier zijn we getuige
geweest van een natie die niet gebroken is
maar slechts onaf.
Wij, de erfgenamen van een land en een tijd
waarin een mager, zwart meisje,
afstammelinge van slaven, opgevoed door
een alleenstaande moeder,
ervan kan dromen president te worden, en nu
een gedicht kan voordragen voor een
president.
En ja, we zijn absoluut niet gepolijst, niet
vlekkeloos, maar dat betekent niet dat we
niet pogen een natie te creëren die perfect is.
We proberen een natie te vormen waarin alle
culturen, alle kleuren, alle karakters en
menselijke hoedanigheden hun plaats
hebben.
En we richten onze blik, niet op wat tussen
ons staat, maar op wat voor ons ligt.
We dempen de kloof omdat we weten dat
we, om toekomst te hebben, onze verschillen
moeten opzij zetten. We leggen onze wapens
neer zodat we onze armen kunnen
uitstrekken naar elkaar. We wensen niemand
kwaad toe, we wensen harmonie voor allen.
Laat de wereld zeggen dat dit waar is:
dat zelfs toen we treurden, we groeiden
dat zelfs toen we pijn hadden, we hoopten
dat zelfs toen we moe waren, we probeerden
dat we voor altijd met elkaar verbonden zijn,
niet omdat we nooit meer een nederlaag
zullen lijden,
maar omdat we nooit meer verdeeldheid
zullen zaaien.
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Scripture tells us to envision
that everyone shall sit under their own vine
and fig tree
And no one shall make them afraid
If we’re to live up to our own time
Then victory won’t lie in the blade
But in all the bridges we’ve made
That is the promise to glade
The hill we climb
If only we dare
It's because being American is more than a
pride we inherit,
it’s the past we step into
and how we repair it
We’ve seen a force that would shatter our
nation
rather than share it
Would destroy our country if it meant
delaying democracy
And this effort very nearly succeeded
But while democracy can be periodically
delayed
it can never be permanently defeated
In this truth
in this faith we trust
For while we have our eyes on the future
history has its eyes on us
This is the era of just redemption
We feared at its inception
We did not feel prepared to be the heirs
of such a terrifying hour
but within it we found the power
to author a new chapter
To offer hope and laughter to ourselves
So while once we asked,
how could we possibly prevail over
catastrophe?
Now we assert
How could catastrophe possibly prevail over
us?
We will not march back to what was
but move to what shall be

De Bijbel zegt ons dat iedereen ooit in zijn
eigen wijngaard, onder zijn eigen
vijgenboom zal zitten, en dat niemand hen
angst zal aanjagen.
Als we onze eigen tijd willen waarmaken zal
overwinning niet komen door wapens, maar
door bruggen te bouwen.
Dat is de belofte, de heuvel die we
beklimmen, als we maar de moed hebben…
“Amerikaan” zijn is méér dan overgeërfde
trots, het is het verleden waarin we stappen
en hoe het te herstellen.
We hebben een kracht ervaren die eropuit
was onze natie te vernietigen, eerder dan ze
te delen. En het was bijna gelukt.

Maar democratie kan weliswaar onder druk
komen te staan, wankelen maar ze kan nooit
definitief verslagen worden.
Hierop vertrouwen wij.
Terwijl onze ogen gericht zijn op de
toekomst zijn de ogen van de geschiedenis
gericht op ons.
Dit is de tijd van verlossing. We waren bang
bij het begin ervan, we voelden ons niet
voorbereid om de erfgenamen te zijn van
zo’n schrikwekkend uur. Maar we vonden
de kracht om een nieuw hoofdstuk te
beginnen, om hoop en lach aan onszelf te
geven.
Eens vroegen we ons af of we deze catastrofe
zouden aankunnen, nu zeggen we:
“Hoe zou die catastrofe ons ooit kunnen
verslaan?”

We zullen niet terugkeren naar wat was,
maar voortgaan naar wat zal zijn.
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A country that is bruised but whole,
benevolent but bold,
fierce and free
We will not be turned around
or interrupted by intimidation
because we know our inaction and inertia
will be the inheritance of the next generation
Our blunders become their burdens
But one thing is certain:
If we merge mercy with might,
and might with right,
then love becomes our legacy
and change our children’s birthright

Een land dat geblutst en gebuild is, maar
héél, goedaardig en dapper, vurig en vrij.

So let us leave behind a country
better than the one we were left with
Every breath from my bronze-pounded chest,
we will raise this wounded world into a
wondrous one
We will rise from the gold-limbed hills of the
west,
we will rise from the windswept northeast
where our forefathers first realized revolution
We will rise from the lake-rimmed cities of
the midwestern states,
we will rise from the sunbaked south
We will rebuild, reconcile and recover
and every known nook of our nation and
every corner called our country,
our people diverse and beautiful will emerge,
battered and beautiful

Laat ons dus een land nalaten dat beter is dan
hetgene we gevonden hebben. We zullen dit
gekwetste land veranderen in een wonderlijk
land.

Intimidatie zal ons niet meer tegenhouden
omdat we weten dat ons gebrek aan actie de
erfenis zal zijn van de volgende generatie,
dat onze blunders hun last zullen worden …
Maar één ding is zeker:
als we genade en macht met elkaar
vervlechten wordt liefde onze nalatenschap,
wordt verandering het geboorterecht van
onze kinderen.

We zullen opstaan:
van de gouden heuvels van het westen,
van het winderige noordoosten,
waar onze voorouders voor het eerst een
revolutie realiseerden
We zullen opstaan:
van de door meren omringde steden van het
midwesten,
We zullen opstaan:
van het zonnige zuiden
We zullen heropbouwen, verzoenen en
genezen
en in elke uithoek van ons land zal ons volk,
divers en mooi, tevoorschijn komen …

When day comes we step out of the shade,
aflame and unafraid
The new dawn blooms as we free it
For there is always light,
if only we’re brave enough to see it
If only we’re brave enough to be it

Als die dag komt stappen we uit de schaduw,
gehavend en mooi, vurig en onbevreesd…
De nieuwe dageraad bloeit, als wij hem
bevrijden.
Want er is altijd licht
als we maar dapper genoeg zijn om het te
zien,
als we maar dapper genoeg zijn om het te
zijn
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Op zoek naar een nieuw begin voor straks – in het ‘nieuwe normaal’…
(Geert Dedecker op Facebook)
Midden in de stad Rotterdam staat een beeld van Ossip Zadkine: ‘De verwoeste stad’. Het stelt
een man voor die geen hart heeft. In het midden van zijn kolossale lijf gaapt een enorme
breuk, een grote leegte. Met dit beeld heeft de kunstenaar de Rotterdammers een blijvende
herinnering gegeven aan de Tweede Wereldoorlog. Want hun stad is toen in haar hart geraakt
door de bombardementen van de Duitsers.
Het beeld toont een mens die in vertwijfeling en angst zijn verkrampte armen naar de hemel
uitstrekt. Zijn hoekige lichaam is één en al schreeuw naar boven toe. En wat het meeste pijn
doet, is het gat in het midden, het hart dat ontbreekt, uitdrukking van een gemeenschap die
achterbleef zonder ziel – Rotterdam na het bombardement.
Die uiteengereten mens, die schreeuw van pijn, die twee bezwerende handen naar de hemel
toe, tegen de hemel in zelfs: niet meer, o God, nooit meer… het is het beeld van dè mens,
natuurlijk, van u en van mij; beeld van wat je bent als zoveel ineens op je afkomt: het lijden,
het kwaad, de angst, een mens naast je die sterven moet en dat weet jij alleen, een ziekte die
je door moet en geen mens kan je helpen, een illusie die leegbloedt, een plan, een verbintenis
die je had opgebouwd, en het gaat niet meer, je weet zeker dat het niet meer gaat – allemaal
zaken die je nooit mogen overkomen, en dan gebeuren ze wèl… Alstublieft, laat mij deze beker
niet drinken. Ik weer het af, met beide handen: dat verdriet, die scheiding, die dood…
Zadkine sprak bij de onthulling van zijn beeld: ‘Ik hoop dat er vogels zullen komen die in de
leegte van mijn beeld hun nest zullen bouwen. De beambten van de reinigingsdienst moeten
dan vooral niet ingrijpen. Want alleen als er in de leegte nieuw leven ontstaat, beantwoordt
het beeld aan mijn bedoeling…’
Ook na de hele pandemie van Covid, en de ellende van de lockdown, moet er een Troostvogel
komen, die zijn nest wil bouwen in onze leegte, ons gemis, in de breuk in ons bestaan. Eén die
wil afdalen vanuit de hoogte. Nederdaling van de Heilige Geest. Dezelfde Geest als die van het
begin der Schepping., of van de Boodschap aan Maria. Wanneer vrede en troost kunnen
landen tussen het puin van ons leven, en zich daar voorzichtig mogen neerzetten op zachte
duivenpootjes, kan er straks in het ‘nieuwe normaal’ misschien langzaam iets groeien van
genezing en herstel van nieuwe verbindingen. Dus: Kom, Heilige Geest…
Hoop is dat ding met veertjes
Dat neerstrijkt in de ziel
Er wijsjes zonder woorden zingt
En nooit valt hij er stil
Hoe hard de wind ook waaien zal
Hoe hevig ook de storm
Hij die zovelen warmte biedt
Dat vogeltje houdt vol
Het klonk zelfs in het koudste land
En in het verste oord
Toch vroeg het mij in grote nood
Nog nooit om kruimels brood
Emily Dickinson
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ENKELE DOORDENKERS OP DE FACEBOOKPAGINA VAN JAN ROLIES
Onderlinge solidariteit, dat vereist je kunnen inleven in een ander.
Zoals David Grossman schreef, de Israëlische schrijver:
'Eens in de zoveel tijd, als we een echt goed boek lezen, komt binnen ons iets in beweging.
Ineens lijken we een verre melodie op te vangen, of een vergeten stem die onze naam roept.
Ook wij kunnen soepel en levendig heen en weer bewegen, bijvoorbeeld tussen de vrouw die
we zijn en de man die we zijn; tussen de bejaarde die we eens zullen zijn en het kind dat we
eens waren; tussen het gezond verstand en de waanzin die we in ons hebben; of ook tussen de
Israëliër die ik ben en de Palestijn die ik had kunnen zijn.'

Hoe staan in een veranderende wereld ?
Wie al tientallen jaren op deze wereld vertoefd heeft , heeft al veel meegemaakt . De wereld
draait door , sneller en sneller . Dat is onze ervaring . Waar gaat dat naar toe ? De wereld is
veranderlijk , onvoorspelbaar , onzeker , complex , ondoorzichtig en dubbelzinnig . Wat
overkomt ons , wat doen we zonder helemaal te weten waarom ? Drie schilderijen van
Breughel werpen licht op de gevaren die wij in de wereld kunnen lopen : de blinden , dolle
Griet en de val van Icarus .
Kunnen we enige zekerheid vinden ? Ja, wij komen niet van nergens , uit het niets , generaties
gingen ons voor , wij staan in een verhalentraditie , dus zijn we verankerd , geaard en
geworteld .
Er is continuïteit en discontinuïteit , het verhaal gaat door , met breuken en regressies. Het
verleden echter komt nooit terug . Er is geen weg terug naar vroeger toen alles....
Ouderen zeggen dikwijls : ‘ Je moet meegaan met uwen tijd . Niets staat stil . ‘ Wijze woorden
. Panta rei , wisten de Grieken . Alles stroomt, de wereld is vloeibaar. Wij ook . Mensen hebben
vleugels , kunnen bewegen , hebben verbeeldingskracht om nieuwe visioenen te dromen ,
nieuwe tijden te maken en uitdagingen op te pakken.
De eerste voorwaarde is wel open staan in verwondering en met nieuwsgierigheid . Afscheid
nemen van een wereld , zonder heimwee , want gouden tijden bestonden niet .
De tweede voorwaarde is vertrouwen hebben in mensen . Wij kunnen problemen creatief
oplossen . Geen doemdenken , de wereld is niet om zeep .
De derde voorwaarde is samen denken en handelen . Na Corona zal klimaat het probleem zijn
waarvan de oplossing niet langer uitgesteld kan worden . Niemand lost dit alleeen op .
De vierde voorwaarde is geduld en doorzettingskracht . Gemakkelijke en eenvoudige
oplossingen bestaan niet.
Geworteld in het verleden , vliegen we verder , op vleugels van vertrouwen .
Vertrouwen dat het goed komt .

Geef elkaar een pluim !
Onderschat de veerkracht van de ouderen niet . Onderschat de oude rakkers niet . Ze zullen dit
overleven , aldus Luc Van de Ven , bekende psycholoog voor ouderen .
De ouderen verdienen een grote pluim . Ze houden het vol en volgen de regels , met grote
verantwoordelijkheidszin . En dat mag en moet eens gezegd worden . Al maanden hebben zij
veel offers gebracht : minder bezoeken en minder sociaal leven . Afgesneden van hun
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kleinkinderen , hun oogappels , hun schatjes . ‘ Als ze binnenkomen en roepen oma, , oma,
smelt mijn hart . ‘ Jou bekend ? Een groot gemis . Geen Okra en geen verenigingsleven . En nu
de winter in. Kerstmis wordt ook geen groot intiem familiefeest . Dat is hard , maar overleven
we wel , denken ze . We hebben al veel meegemaakt . Ook Corona gaan we doorkomen .
We staan weer op een kantelmoment : striktere naleving van afstand en reductie van externe
contacten of hardere maatregelen . Wie wil dat ? Niemand .
Maar de senioren houden vol . Het komt goed , geloven ze . We missen elkaar , maar houden
vol. . We weten waarom .
Ben ik vermoeid , denk ik aan de +85 die volhouden, soms thuis alleen . Er is leven na Corona.
Moedig elkander aan . Feliciteer elkaar . Het komt goed .
Senioren zijn voorbeeldig , solidair , kortom geweldig !

In welke wereld leven wij ?
In de krant DS gaf Marc Reynebeau enkele impressies ten beste over het Kerstmanifest van
Joachim Coens , voorzitter van de Cd&V .
Terecht of onterecht ? Ik weet het niet . Wel stel ik me de vraag of wij , vanuit het heden ,
inzicht kunnen hebben in de tijd waarin wij leven en die ons overkomt en vormt. Wij leven in
een wereld die meerdere lagen heeft en veelvoud is . Tendensen komen en gaan , er is
oppervlakte schuim en er zijn diepteveranderingen . Niemand heeft een globale alomvattende
visie , een vogelperspectief.
Iedereen bepaalt zijn positie , stelt zijn wereldbeeld samen .
Politici maken ook kiezen voor een visie waarvan veel hen ontgaat . Kan een mens ontsnappen
aan zijn schaduw? Aan zijn gesitueerdheid ?
E. Macron wordt verweten dat hij een elitaire visie heeft . Globalisering , digitalisering ,
flexibele hooggeschoolde stedelijke individuen die zichzelf steeds opnieuw uitvinden ,
... daartegenover staan ‘Les Gillets Jaunes’ .
Vanuit welke wereldvisie heeft Coens zijn tekst geschreven ? Vanuit zijn christelijke WestVlaamse ondernemers verankering ? Veel spreekt in een mens , niemand beheerst zijn spreken
. Het spreekt in ons .
Toch moeilijk om een politiek programma te schrijven dat aantrekkelijk en mobiliserend is ,
aansluit bij de nieuwe socio-culturele en economische context .
Welke categorie heb je in je hoofd ? Jongeren , medioren ?
Durf je het verleden loslaten ? Een toekomstvisioen formuleren ? Hoe je waarden in een
permanent schuivende maatschappij vorm geven ?
Mensen veranderen hun zelfverstaan , ideaalbeelden veranderen .
Bovendien is er een ongelijktijdigheid in de samenleving. Mensen leven in verschillende
werelden .
Toch maar aan tafel gaan zitten met mensen om visies met elkaar te delen om met de
gegevenheden aan de slag gaan . De visie geeft de richting en perspectief aan .
Het is boeiend om te leven in een veranderende wereld en mogelijkheden te zien om goed
samen te leven in een nieuwe context .

Corona moe ?
Gisteren hoorde ik iemand spreken van coronamoeheid. Plots kwamen me woorden te binnen
uit een oud liedje :
Pa is moe , moe is moe ,
Broer is moe en zus is moe....
iedereen is moe .
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Voorjaarsmoe
Najaarsmoe
Zomermoe en wintermoe
Weekendmoe , levensmoe
Waar moet ‘t naar toe
Moe van ‘ t politiek geleuter
Moe van kranten en tv
Moe van al ‘t gepietepeuter
...
Toon Hermans , 1965 .
Anno 2020 :
Moe van Corona
Moe van virologen en infectiologen
Moe van mondmaskergeleuter ,
Moe van ‘ jij moogt niet ‘
Moe van de gel
Moe van thuis te zitten
Moe van digitaal vergaderen
Moe van de FB columnisten
Moe van ‘ het komt goed ‘ geneuzel
Moe van ‘wij zullen doorgaan ‘
Bubbelmoe,
...
maar moe of niet moe
Ik mag leven
Gezond en bemind
En dat vind ik voorlopig genoeg
En het wordt stilaan beter .
Binnen een week is er een keerpunt
Het licht komt terug
De sneeuwklokjes komen reeds piepen
Er beweegt wat in de natuur .
En in mij... ?

Corona went nooit .
Laat mij nog maar eens klagen en zagen . Want er is reden tot klagen . De klager moet echter
weten te stoppen anders gaan de anderen hem mijden . Daar ga ik .
Geef toe het was en is geen jaar om vrolijk over te zijn .
Gisteren geluisterd naar de toespraak van M. Rutte , de dag voorheen naar A. Merkel . Overal
verstrenging en Corona ellende . Op de radio nieuws over sectoren die kreunen onder de
pandemie en dringend moeten geholpen worden door de overheid . Nieuwe armen .
Zijn wij klagers verwende kinderen ?
Neen . De wereld , het samenleven en het leven in het algemeen is terecht gekomen in een
onbekende , onuitgegeven situatie . Ik heb de oorlog als jonge mens niet meegemaakt . Het
ergste wat ik meegemaakt heb is enkele jaren de dictatuur van Saddam Hussein in Irak en de
beginjaren van de Libanese burgeroorlog . Een pandemie is anders .
Mensen passen zich aan , leren verduren , geduld uitoefenen , te overleven , mekaar te dragen
. Er is leven , maar met de rem op .
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Deze tijd is zo anders en went niet , ook na 10 maanden.
Het begon plots op een 15 maart . Lockdown ! Ik ben nog steeds verwonderd over wat ons
sindsdien overkomen is . Iedereen was betrokken In de virale crisis .
Fundamentele zaken ontberen wij dit jaar . We klagen niet omdat we niet kunnen shoppen of
fuiven . Er is veel erger . Mensen , oud en jong , missen elkaar , fysiek. We dragen ons lot met
moed en verkracht . Maar er is veel verborgen leed. Men vreest voor het crashen van de
hulpverleners . Uitgeput.
Het leven gaat door , de wereld draait door , maar....
wij zijn dankbaar dat we leven en nog gezond zijn , om het pensioen dat elke maand komt en
om vele kleine dingen .
Maar de kooi doet pijn , de vleugels jeuken , ...
Het virus is sterker dan wij en bepaalt ieders leven .
We zouden het juk van Corona willen van ons afgooien maar dat lukt ons nog niet .
Genoeg .
Klaagliederen horen bij het leven , reeds in bijbelse tijden .
Lascia la spina , coglie la rosa. ( gezongen door Cecilia Bartoli )

Van geschenken en brieven.
Eindejaar is pakjestijd , zelfs in coronatijd . Er worden cadeautjes gekocht . Is het voor een
cadeautje? Ja , graag een mooi inpakpapiertje .
Veel hoofdbrekens : wat voor wie , hoeveel , waar ? Vorig jaar was het dat en nu ? Wat heb ik
van haar gekregen ?
Geschenken uitwisselen is een onontbeerlijk element in de opbouw van relaties en een
netwerk .
Marcel Mauss heeft hierover een beroemd geworden essay geschreven . In Essai sur le don (
1924 ) legt hij uit dat geven en krijgen samenhangen . Ik geef en ik krijg en in die
wederkerigheid groeien banden . In elke relatie worden geschenken uitgewisseld . Het gaat
niet alleen om dankbaarheid maar vooral om de erkenning van elkaar als deel van een
netwerk. Met de uitwisseling van geschenken of gaven start een relatie en door de herhaling
van dat ritueel wordt de band bevestigd en versterkt.
De problemen komen met de vraag over de omvang : een geschenk kan de andere kleineren
omdat het zo overdonderend is . Een wedergift is dan niet altijd mogelijk . Een geschenk kan
ook banaal zijn . Elk geschenk zegt iets over de waardering van de relatie.
In de familiekring is het anders : ouders en kinderen verrassen elkaar uit dankbaarheid .
Gratuit. Hier gelden de wetten van de wederkerigheid niet . Het geschenk is een surplus van
dankbare erkenning boven de dagelijkse uitwisselingen van liefde .
Het is een spannende tijd : wat ga ik schenken en wat ontvangen ? Met verrassingen en
ontgoochelingen . Een warme tijd .
Wij kunnen elkaar niet naar gewoonte ontvangen en ontmoeten . Tijd om iets persoonlijks te
schrijven ? Voorbij de clichés ? Volle woorden van liefde , waardering en erkenning . Liever nu
dan te laat . Waarom heb je dat niet eerder gezegd ? Vanuit het kot recht naar het hart.
Een met de hand geschreven brief brengt mensen dieper bij elkaar . Denk aan het item de
brief in het tv programma ‘ Iedereen beroemd. ‘ Eens proberen ? Een persoonlijke brief als
geschenk ? Brief die tientallen keren zal gelezen worden , in moeilijke momenten en als een
kleinood zal meegedragen worden .
Ik zou wel onder deze bladzijde willen zijn
En door de letters heen van dit gedicht
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Kijken in uw lezende gezicht
En hunkeren naar het smelten van uw pijn .
Lees dit dan als een lang verwachte brief,
En wees gerust, en vrees niet de gedachte
Dat U door deze woorden werd gekust .
Leo Vroman

2020, een kutjaar , ik zeg het nog eens : een kutjaar. (Josse De Pauw )
Ondanks de vele trage dagen en de uren die duurden , is 2020 nog snel voorbij gegaan .
Een hongerjaar : honger naar huid en contact , naar cultuur , naar reizen , naar elders , naar
buiten , naar samen , naar feesten , ...
Senioren op hun kot , vereenzaamd door de vrees voor besmetting , voor ziekte en dood .
Maar ze hielden zich aan de regels : ik zou graag nog wat leven en vrienden terugzien , een
familiefeest geven.
Jaar van afscheid zonder afscheid .
Veel verdriet , geremde rouw.
Oversterfte. Een verborgen zee van verdriet die geen gedeelde expressie vond.
Jeugd zonder jeugd , studenten zonder studentenleven .
De school aan de keukentafel : afstandsonderwijs , ook dat nog .
Duizenden helden in ziekenhuizen en WZC , zorgend , op de grenzen van hun krachten ,
geroepen : ja , hier zijn wij . Trouw in het zorgen .
Een kil jaar waarin duizenden bloemen van solidariteit bloeiden .
Kerken , tempels , synagogen , moskeeën dicht . Geen bedevaarten .
Het verenigingsleven ging plat .
Jaar waarin mensen elkaar droegen en verdroegen , en mekaar verder droegen .
Een ‘ hoe is ‘t ? jaar .
Jaar van plannen maken , ze afblazen , schakelen , alles uitstellen en toch doorgaan .
Een donker jaar met honderden lichtpuntjes , een jaar van anders leven , met gemis , maar
waarin mensen desondanks hebben geleefd , bemind , gewerkt .
Tussen hoop en vertwijfeling .
Dromend van nieuwe tijden , een nieuwe wereld. Geen herhaling van hetzelfde , maar
vernieuwing anders loopt de mensheid vast .
Een drooggelegd jaar :
Geen tooggesprekken , geen terrassen, geen tafelen , geen happy hours. Horeca in mineur .
Geen bankovervallen , maar feestovervallen .
Geen snelheidsboetes , maar mondmaskerboetes. Vreemd jaar .
We volgden de regels , want ouderen waren risicomensen , een nieuwe categorie van mensen
.
Jaar in afstand , anderhalve meter , daarom oprit - en deurgesprekken , haagbabbels ,
balconontmoetingen , videobellen en digitaal vergaderen .
Nabijheid in afstand .
Het jaar waarin een Vivaldi regering startte , deel 1 de lente nog aan het inoefenen is , nog
steeds met het voordeel van de twijfel .
Het jaar waarin wij gefascineerd naar coronanieuws keken , andere ellende bijna vergaten :
vluchtelingen , honger en burgeroorlogen en waarin Trump de rest van onze aandacht opeiste
. De drang naar zelfbehoud verengde onze blik op de wereld .
De wereld draaide door...
Welkom 2021, jaar 1 na Corona .
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De vaccins zijn geland , zijn onderweg, jaar van het begin van de bevrijding , van de uittocht .
Overgangsjaar naar een gigantisch feestjaar ( Erika Vlieghe ) .
Durf opnieuw te dromen , maak plannen , kom buiten voor een rondedans .
2020 : Moeilijk jaar , moeizaam jaar , opgefleurd door veel blijken van vriendschap.
Wetenschappers waren onze gidsen in virusland , alle ogen waren gericht op de laboratoria.
Rotjaar ? Kutjaar ? Toch dankbaar . Ook dat was leven , dank zij velen . Jaar van hoop tegen
alle hoop in.
Jaar van vallen en weer opstaan .
Doorgaan was de strijdkreet . Niet opgeven .
Er is leven na COVID-19 .
Ook Okra zal opstaan na het grote gemis .
We will meet again. ( koningin Elisabeth )

De krant van West-Vlaanderen in gesprek met Priester-activist Daniël
Alliët in gesprek met Sammy Mahdi
Cobbaert & Gheysen
24 december 2020

Priester-activist Daniël Alliët in gesprek met Sammy Mahdi: “Ik hoop dat u humaner bent dan
uw voorganger”
De ene moet mensen zonder papieren het land uitzetten, de andere wil ze net opvangen. De
tegenstelling tussen wat Sammy Mahdi en Daniël Alliët doen, is groot. Toch klikt het tussen de
staatssecretaris en de West-Vlaamse priester-activist. Wij hebben een geanimeerd gesprek
aan de vooravond van Kerstmis. “Wat de priester doet, is de kern van de christendemocratie.
Maar ik moet soms van mijn hart een steen maken.”
Dat hij zonder de West-Vlamingen nooit regeringslid was geworden, werpen we op. Sammy
Mahdi (CD&V) fronst even de wenkbrauwen en begint daarna hardop te lachen. “U bedoelt:
zonder de West-Vlamingen was ik partijvoorzitter geworden. Dat is goed mogelijk. ( lacht )
Weet u: West-Vlamingen zijn eigenwijze mensen. Ik hou daar wel van. Ik herken die
eigenschap in mezelf. Ze hebben ook een chauvinistisch trekje. ( fijntjes ) Maar er zijn ook
West-Vlamingen die voor mij gestemd hebben, hoor.”
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Mahdi, een geboren en getogen Brusselaar, houdt van onze provincie, zegt hij. Hij kwam zelfs
naar hier om zijn beleidsverklaring in te studeren. “In een zogenaamd tiny house in De Haan:
dat was een klein huis op het veld van een boer, afgesloten van de wereld en dus ideaal om te
studeren.”
Daniël Alliët maakte halverwege de jaren tachtig de omgekeerde beweging, maar dan
definitief. Hij verhuisde van het rurale Wijtschate naar de hoofdstad om armoede te
bestrijden. Dat doet hij in de Begijnhofkerk, waar hij priester is, in het gemeenschapshuis,
waar hij woont tussen daklozen en mensen zonder papieren, en in tal van andere projecten.
“Ik ben een omgekeerde economische vluchteling. Mijn moeder is vroeg weduwe geworden.
Wij waren met negen kinderen thuis. Er zijn er naar Wallonië vertrokken om te werken,
anderen naar het buitenland en ik naar onze hoofdstad.”
De gedreven priester is een spraakwaterval. Vertelt verhaal na verhaal. Vol passie. Mahdi
luistert met een minzame blik. Hij houdt van activisme.
Wat vindt u van de nieuwe staatssecretaris, meneer Alliët?
Alliët : “Ik ben blij voor hem. Deze post kan stemmen opleveren. Dat hebben zijn voorgangers
Maggie De Block (Open VLD) en Theo Francken (N-VA) bewezen. Helaas spraken zij vooral
populistische taal. Ik heb het gevoel dat de nieuwe staatssecretaris warmer spreekt over
mensen in nood. Enfin , ik hoop het. Er is al besloten om geen kinderen meer op te sluiten.
Eindelijk! Maar ik vrees tegelijk dat ook hij de rechterflank wil afdekken. Als hij begint over
gesloten centra en meer terugkeer, dan word ik ongerust. Dat is helaas de druk van de rechtse
partijen.”
Mahdi : “Niet waar. Ik wil net af van die polarisatie tussen links en rechts. Ik wil vooral een
correct migratiebeleid voeren. Wie hier toekomt, heeft het recht om asiel aan te vragen. De
procedure die daarop volgt, moet kort zijn. Ik ga daarom investeren in extra personeel. Dat is
al een verschil met mijn voorganger. Wie daarna te horen krijgt dat hij niet mag blijven, die
moet terugkeren naar het land van herkomst.”
Alliët : “Ik hoop vooral dat u humaner zal zijn dan uw voorganger. In woorden en daden. Dat is
mijn grootste schrik.”
Mahdi : “De taal zal zeker anders zijn. Ik heb niet de ambitie om de populaire uit te hangen
met straffe uitspraken. Maar ik zal af en toe ook van mening verschillen met u.”
Wat vindt u van het werk van de priester? Hij vangt al decennialang mensen zonder papieren
op.
Mahdi : “Ik vind dat bijzonder nobel. De priester toont een warm hart voor de zwaksten in
onze samenleving. Dat is de kern van de christendemocratie. Maar ik kan niet alleen idealist
zijn, ik ben ook beleidsmaker. De opvang van de priester is geen oplossing op lange termijn.
Wie geen papieren heeft, moet asiel of regularisatie aanvragen. Dat is de enige oplossing. Als
het antwoord neen is, dan moet ik van mijn hart een steen maken. Wie niet kan blijven, moet
terug naar het land van herkomst. Ook dát moet humaan gebeuren. Maar het moet wél
gebeuren. Ik wil daarvoor samenwerken met het middenveld.”
Alliët : “Het internationaal recht is duidelijk: élke mens heeft recht op opvang. ( plots feller ) Je
moet eens kijken naar de Egeïsche Zee en Libië, waar vluchtelingen naar slavenkampen
geduwd worden. En wat doet Europa? De ogen sluiten. Weet u wat de politiek vergeet? ( slaat
op tafel ) Waarom die mensen naar hier vluchten. De klimaatvluchtelingen bijvoorbeeld: wat is
de oorzaak? Dat is de opwarming van de aarde. Maar pakken we dat aan? Néén. We weigeren
dat probleem in te zien. We doen niets aan onze manier van leven. Zo máken we
vluchtelingen.”
Mahdi : “Maar toch kunnen we niet iedereen opvangen. Dat zou onze samenleving niet ten
goede komen. En ik zeg dat niet uit schrik voor de rechterflank. Dat is mijn overtuiging. ( op

13

dreef ) Het is ook in het belang van de mensen zélf dat ze papieren aanvragen. Anders riskeren
ze uitgebuit te worden door huisjesmelkers, moeten ze in het zwart werken, en wat nog
allemaal. Dat frustreert mij, want het kan anders.”
Alliët : “De sans-papiers zijn de moderne slaven. Ik heb vorige week een man begraven die
gestorven was op een bouwwerf. Een Braziliaan zonder papieren. Gevallen van een stelling.
Die man was anderhalf jaar in ons land. Dat doet iets, hoor.” ( stil )
Mahdi : “Het is daarom dat ik zo hamer op de legale kanalen. Ik wil die ook versterken.
Zwartwerk is niet veilig.”
Alliët : “De meeste Brazilianen vragen geen papieren, omdat ze weten dat de kans klein is dat
ze die krijgen. Weet u wat het probleem is? Dat die mensen onze overheidsdiensten niet
vertrouwen. ( opnieuw kwaad ) En mag het verbazen? Theo Francken, die stuurt zelfs de
Soedanese veiligheidsdienst af op Soedanese vluchtelingen. U zal hard moeten werken om dat
vertrouwen te herstellen.”
Dat uw opvanginitiatief een aanzuigeffect heeft, is een luide kritiek. Wat vindt u daarvan?
Alliët ( blaast ): “Ook mijn goede collega in Zeebrugge, Fernand Maréchal, krijgt dat te horen.
Verboden te voederen , zei de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. Alsof die mensen
dieren zijn. Dat is een partijgenoot van u, meneer Mahdi. Denkt u echt dat die Afghanen naar
hier komen voor een tas soep? Het is de wanhoop die mensen doet vluchten. En ik kan het
weten. Ik woon al jarenlang tussen mensen zonder papieren. Ik zie in hun ogen de
onrechtvaardigheid van de wereld.”
Mahdi : “Ik zal nooit iemand veroordelen die eten en drinken voorziet voor mensen in nood.
Maar ik kan tegelijk de frustratie van de gouverneur begrijpen. De opvang is nobel, maar ik
betwijfel of dat de meest wenselijke oplossing is. Ik val in herhaling, maar opnieuw: ook de
transmigranten in Zeebrugge hebben het recht om asiel aan te vragen. Echter: ze weigeren dat
te doen, omdat ze naar Engeland willen. We kunnen dat niet toelaten. Dat is ook in hun eigen
belang. De oversteek is levensgevaarlijk.”
Wat zal de Brexit betekenen voor de problematiek van transmigranten?
Mahdi : “Dat is nog een groot vraagteken. We denken dat er de laatste weken meer mensen
de oversteek wagen, omdat ze vrezen dat het straks moeilijker wordt. ( denkt na ) Ik wil vooral
een verstandiger aanpak. In het verleden werden mensen opgepakt en na twee dagen weer
vrijgelaten. Dat zorgt voor frustratie onder politie én bevolking. We moeten ten eerste beter
informeren. Ik denk niet dat elke Afghaan onze procedures kent. Ten tweede: wie de openbare
orde verstoort, moet opgepakt worden. En drie: wie hier niet kan blijven, moet naar een
gesloten centrum. Ik besef dat dat moeilijk ligt in linkse kringen. Toch moet dat het finale
antwoord zijn. Je moet een stok achter de deur hebben. Anders creëer je wel een
aanzuigeffect.”

EEN EREDIENST IS GEEN FEESTJE
Filosoof Herman De Dijn in De Standaard van 11 December 2020
Dat erediensten weer toegelaten zijn, kan niet overal op begrip rekenen. Maar rituelen kun je
niet vergelijken met evenementen,schrijft Herman De Dijn.
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Velen betreuren de beslissing van de Raad van State om het coronaverbod op religieuze
erediensten nietig te verklaren op basis van de vrijheid van godsdienst (DS 10 december). Het
belang van die vrijheid heeft te maken met de specifieke betekenis van de godsdienst, meer
bepaald van de collectieve rituelen, voor het religieuze individu. De argumenten en
vergelijkingen die de commentatoren in hun kritiek gebruiken, vertonen een gebrek aan
inzicht in de betekenis en het belang van de eredienst, een collectief ritueel, voor de
gelovigen. Het is nochtans helemaal niet nodig zelf een gelovige te zijn om dat inzicht te
verwerven.
Je kunt de betekenis en het belang van een ritueel niet reduceren tot het vervullen van de
nood aan sociaal contact onder gelijkgezinden. Evenmin tot een (min of meer vreemde) vorm
van collectief uitje of ontspanning, of tot deelname aan een feestje. Een feest is iets anders
dan een ritueel. Een feest is het instrument van individuele bedoelingen en verlangens, die
divers kunnen zijn.
Wat betekent bijvoorbeeld het kerstfeest vandaag voor de meeste mensen? Het staat 'in het
teken' van de gezelligheid, van saamhorigheid, van het warme gevoel in donkere (corona)tijden. Maar het kan ook gewoon de gelegenheid zijn om samen leuk te shoppen, te 'chillen'
of uit de bol te gaan. Waar, wanneer, waarom, met wie, hoe het precies gevierd wordt, hangt
af van onze plannen en mogelijkheden, en van niets anders. Een feest ontstaat uit de nood om
te ontsnappen aan de alledaagsheid, aan de eenzaamheid of de grauwheid van het bestaan en
dus gaan we ons 'amuseren'. Wie die 'ons' zijn, hoe of waar of wanneer dat zal gebeuren,
beslissen we zelf.
Choreografie
Hoe anders gaat het eraan toe bij een ritueel. Wanneer, waar, waarom, met wie, hoe dat moet
worden gevierd, hangt niet af van subjectieve bedoelingen. Het kerstritueel, bijvoorbeeld,
vindt plaats in de nacht (of de daaropvolgende ochtend) van 24 op 25 december, ter
gedachtenis van de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het wordt gevierd in gelovige
gemeenschap, in een gewijde ruimte. Het ritueel, de kerstmis, kan er misschien wat
feestelijker uitzien dan op een gewone zondag, maar het wat en het hoe, het verloop, de
gebruikte symbolen, de gebaren, woorden en bewegingen van de priester liggen in essentie al
eeuwen vast. Zijn rol wordt niet door de priester zelf, door zijn inzichten, intenties of
gevoelens, bepaald.
Van buitenaf beschouwd, is de mis een soort choreografie met voorganger(s) en massa - een
choreografie die in haar rijke eenvoud getuigt van een grote schoonheid. Het gaat om een
soort dans van reële, maar toch 'vergeestelijkte' lichamen rond datgene wat centraal staat:
zoals op het schilderij van de gebroeders Van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods, met
groepen zingende, lovende en palmen zwaaiende gelukzaligen.
Verveling of troost
Het religieuze ritueel is rijk aan betekenis. Het gaat om het vieren van de meest centrale
elementen in het leven van de mens: geboorte en dood, leven over de dood heen, zonde en
schuld en verlossing, licht en duisternis, eten en drinken in hun diepere zin. Maar het ritueel is
geen middel in dienst van de persoonlijke bewustwording van of reflectie op de diepere
betekenissen die er aanwezig zijn en er een rol spelen.
Welke gedachten, gevoelens, intenties de participant ook heeft, dat is niet zo belangrijk.
Belangrijk is aan het ritueel deel te nemen, niet of de gelovige de juiste inzichten, bedoelingen
of gevoelens heeft. De eigenlijke betekenis van het ritueel bestaat niet, tenzij in het ritueel
handelen zelf ('in de dans' om zo te zeggen). Het ritueel kan perfect gepaard gaan met
verstrooidheid, met dorheid of verveling, maar evengoed met de diepste bezieling, met de
diepste troost. Maar dat is in zekere zin secundair. Waar het op aankomt, is dat het ritueel
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gebeurt, om zichzelf - en dat de participanten zich eraan overgeven, wat ze er subjectief ook
aan hebben.
De aantrekkingskracht van rituelen zit in de herhaling, het stereotypische, het onpersoonlijke.
Net daardoor is het mogelijk in en dankzij het ritueel te ontsnappen aan jezelf, aan
onvermijdelijk wispelturige verlangens en stemmingen. Intreden, zich overgeven aan het
gebeuren, is voldoende.
Het kan niet toevallig zijn dat rituelen mensen op dezelfde manier aanspreken als gedichten of
muziek. Ook daar zijn herhaling en stereotypie essentieel.
De eredienst is er niet ter wille van het individu. Deelnemen eraan is een kwestie van
noodzaak voor de gelovige, zoals de noodzaak samen op een ceremoniële manier te eten en te
drinken des mensen is.
Herman De Dijn

JOHAN BONNY IN ANTWERPEN. 'DE DUUR VAN DE CRISIS WERKT
DEPRIMEREND. IK HEB MEER DAN EENS GEDACHT: WAT ZIT IK HIER TE
DOEN?'
Wouter Van Vooren in De Morgen 24/12/2020
Monseigneur Johan Bonny (65) is, in zijn segment dan toch, een YouTube-ster geworden. "Als ik
het afgelopen jaar in een paar woorden moet samenvatten, is YouTube er zeker eentje van",
zegt de bisschop. "Sinds de lockdown in maart heb ik elke dag een filmpje opgenomen met een
klein bezinningsmoment. Het was vasten toen het land op slot en de kerken dicht gingen. Ik kon
mijn achterban op zo'n moment toch niet in de steek laten?"
Het YouTube-kanaal van De Kathedraal Antwerpen is goed voor zo'n 1.500 abonnees en enkele
duizenden kijkers voor de best bekeken eucharistievieringen. De eerste filmpjes werden nog
zeer artisanaal opgenomen, intussen bedient een technicus van afstand de camera's wanneer
hij achter zijn altaar staat. Dat het wel doet nadenken over de toekomst van de kerk, zegt
Bonny. "Enkel kunnen bezinnen in realtime, dat past niet meer bij het leven vandaag."
Ook de kerstmis zal via internet te volgen zijn. Door een arrest van de Raad van State mogen
erediensten wel doorgaan voor maximaal vijftien personen, maar daar is Bonny niet
onverdeeld gelukkig mee.
"Vijftien mensen, wat is dat met Kerstmis?
Alle parochies zijn vrij om een viering te organiseren, maar de afspraak is dat we er geen
reclame voor maken. Vorig jaar hadden we in de kathedraal van Antwerpen 1.200 man op
kerstavond. Hoe ga ik daar vijftien man uit selecteren? Mensen gewoon laten komen en wie te
laat is buiten laten staan? Dan beter niets.
"Een middernachtmis zat er sowieso al niet in door de avondklok. Waarschijnlijk zullen we in
de vooravond iets organiseren, online, een soort van bezinning. En op kerstdag ga ik 's
ochtends een eucharistieviering voor vanuit de kathedraal, die gestreamd zal worden. Als het
van mij afhangt zonder livepubliek. Ik wil niemand buitensluiten of voor het hoofd stoten."
Er is kritiek gekomen op die uitzondering voor erediensten. Begrijpt u dat?
Johan Bonny: "De regering had iets goed te maken. Toen ze de maatregelen in oktober
aankondigde, was er zelfs geen verwijzing naar Kerstmis. Geen wóórd. Dat heeft velen
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gekwetst. Shoppingcenters, musea en zwembaden mochten allemaal weer open. Er werd zelf
hard benadrukt hoe belangrijk het was dat de koopzondagen konden doorgaan. Het was toch
niet logisch dat wij met onze grote ruimtes, waar we heel gedisciplineerd te werk kunnen
gaan, dicht moesten blijven?
"Met godsdienst in ons land is het precies zoals met een Schots meer. Er zit een vriendelijk
monster in het water dat je meestal niet ziet of hoort, maar zodra het woord godsdienst valt,
steekt het zijn kop op en is het kot te klein."
U hebt het gevoel dat religie geen plaats meer mag hebben in de maatschappij?
"Waarom komt zo'n kritiek iedere keer als het over geloof gaat? Is dat een ideologisch
programma, is dat gewoon buikgevoel, is dat politieke strategie, profileringsdrang? Zodra het
over geloof gaat, of het nu over het jodendom, de islam of het katholieke geloof gaat, komen
er reacties naar boven waarvan wij over de levensbeschouwingen heen besloten hebben dat
we er beter niet op reageren.
"Zoveel mensen hebben het voorbije jaar met ziekte of rouw te maken gekregen door corona.
Die moeten nu Kerstmis vieren met een lege plek aan tafel, zonder dat ze deftig afscheid
hebben kunnen nemen van hun geliefde. Dat vraagt toch innerlijke duiding?"
Die reacties waren misschien niet zozeer een kritiek op godsdiensten, dan wel een uiting van
hoe moeilijk mensen het hebben om de moed er nog in te houden. Hebt u daar zelf ook last
van?
"De duur van de crisis werkt ontgoochelend en deprimerend. Ik heb meer dan eens gedacht:
wat zit ik hier te doen? De dagen lopen in elkaar over, ze lijken allemaal op elkaar. Er zijn
weken geweest dat ik als bisschop geen enkele keer buitengekomen ben met mijn wagen. Je
weet dat er van alles gebeurt in je gemeenschappen, maar je bent er niet bij. Dat is zoals een
kapitein die aan land moet blijven staan. Dat weegt."
U zit in de risicogroep.
(knikt) "Ik volg de regels zo goed mogelijk. Maar ben ik een voorbeeld van rigiditeit? Dat ook
niet. Om de veertien dagen bezoek ik mijn moeder. Haar geef ik een kus en een kruisje."
Hebt u een knuffelcontact voor kerst?
"Nee. Ik klaag niet. Ik heb een huishoudster en elke dag zijn er wel enkele medewerkers op
kantoor, er is dus wel aanwezigheid.
"We hebben gevraagd aan alle parochies in het bisdom om de kerken open te zetten voor wie
nood heeft aan bezinning met de kerstdagen, ook wanneer er geen viering is. Dus ik ga op 24,
25 en 26 december naar drie van die kerken en zal daar telkens twee uur zitten, zodat de
mensen niet alleen zijn."
Paus Franciscus hoopt dat de coronacrisis een reset kan zijn voor de samenleving.
"Ik deel die hoop. De ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk, ze ze is door corona nog groter
geworden. Waar ik bijvoorbeeld niet bij kan, is dat we geen oog meer hebben voor
ontwikkelingssamenwerking. Wie ligt er hier nog wakker van Afrika, Azië, het Midden-Oosten?
Enkele decennia geleden was dat een levendig thema, vandaag weten we zelfs niet welke
minister ervoor bevoegd is.
Het woord dat ik niet meer kan horen is neutraliteit. Van neutraliteit ga je dood, gaat een
samenleving dood. Het is een scherm waar onbetrokkenheid achter schuil gaat. Selfcentred, zo
ervaar ik onze maatschappij vandaag. Daar lig ik wakker van."
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De paus vindt voorts dat homokoppels in familie moeten kunnen samenleven.
"Ik kan verstaan dat er op wereldschaal over bepaalde thema's anders gesproken wordt. Niet
iedereen ziet de zaken zoals wij ze zien. Maar het wordt een probleem wanneer bepaalde
regio's andere het zwijgen opleggen. Ik vind het dus positief dat de paus voor een keer meer
spreekt met zijn hart dan met zijn verstand en iets zegt dat hij als opa van een groot gezin ook
gezegd had. Holebi's horen er in iedere familie bij, waarom dan niet in de kerk?"
Toen u enkele jaren geleden pleitte voor een kerkelijke erkenning van holebikoppels werd u
nog verketterd in Rome. Het kostte u het aartsbisdom.
"Tja. Je moet de tijd zijn werk laten doen, zeker? Het is belangrijk dat sommigen de moed
hebben om een steen te verleggen."
Wat zal uw kerstboodschap straks zijn?
"Hier geraken we door. Samen komen we uit deze tunnel. Maar niet om terug te keren naar
hoe het voorheen was."
U klinkt alsof u er niet gerust op bent.
"Ik ben geen cultuurpessimist, maar ik zit vandaag met meer vragen dan jaren geleden. Als ik
de mensheid bezig zie, zie ik een opeenstapeling van gemiste kansen. Neem nu de ecologie. Ik
bewonder degenen die opkomen voor het klimaat, maar is die oceaan überhaupt nog proper
te krijgen? Er zijn weer zoveel diersoorten uitgestorven, valt dat nog te keren?
"Wat de mensheid betreft zijn mijn zorgen nog veel groter. Er worden zoveel raketten
afgeschoten richting maan, richting Mars. Mocht er nu eens evenveel aandacht zijn voor wat
de mens aan het uitsteken is met zijn eigen soort? We worden vooruit gejaagd door financiële
belangen en productiviteitswinst.
Misschien is het omdat ik 65 geworden ben dit jaar. Mijn jaargenoten van de humaniora zijn
met pensioen gegaan, een bisschop mag pas met 75 gaan. Ik zie dat ook zitten. Ik had dus niet
verwacht dat die 65 me iets zou doen, en toch was het zo. Ik heb mezelf de vraag gesteld: wat
zal ik nog meemaken in de twintig jaar die ik hopelijk nog te gaan heb, dat echt deugd doet?
En dan bekruipt me een zekere twijfel."

Aan de vooravond van Kerstmis:
JOHAN BONNY EN MEHMET ÜSTÜN OVER DE ROL VAN RELIGIE IN
TIJDEN VAN CORONA.
Door Paul Cobbaert -20 December 2020
Is religie meer dan voetbal? Is het virus de wraak van God? Schendt de regering de scheiding
tussen kerk en staat? En Kerstmis vieren in tijden van corona, kan dat? Veel stof voor een
boeiend debat. Aan tafel zitten twee religieuze prominenten: Johan Bonny, de stem van de
katholieke kerk, en Mehmet Üstün, de voorzitter van de moslimexecutieve.
Het bisschopshuis in Antwerpen is onze plek van afspraak. Omdat kardinaal Jozef De Kesel
herstelt van een zware ziekte, neemt Johan Bonny de katholieke honneurs waar. De begroeting
is hartelijk. De twee kennen elkaar. In ons land is het een traditie dat de religies en de
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vrijzinnigheid op regelmatige basis overleg voeren met de politiek. De erudiete Bonny, een
West-Vlaming, staat al twaalf jaar aan het hoofd van het Antwerpse bisdom. Mehmet Üstün,
een Turkse Limburger, is islamleerkracht en een be-dachtzaam man. Geen haantje-de-voorste.
Verschijnt goed voorbereid op dit gesprek. Hij weet dat zijn organisatie met argusogen gevolgd
wordt.
Viert u Kerstmis, meneer Üstün?
Üstun : Kerst heeft wel degelijk een betekenis in de islam. Die dag is de geboorte van de
profeet Jezus Christus. In de Koran is er ook een hoofdstuk over Maria. Maar dat is geen
religieus feest voor ons. We durven dat wel eens gebruiken ter voorbereiding van het
nieuwjaarsfeest. ( glimlacht ) We zijn ons wel goed bewust van het belang van Kerstmis voor
de christenen. We respecteren dat. Weet u: wij zijn geen concurrenten van elkaar, maar
partners. We hebben vooral veel gemeenschappelijke punten.
Bonny : Ik onderschrijf dat. Wij hechten veel belang aan goede relaties met de
moslimgemeenschap. In de ramadan nodig ik hier enkele imams uit voor een gesprek en een
iftar ( maaltijd na zonsondergang, red ). Ik vind dat belangrijk.
Kan Kerstmis een feest zijn in tijden van corona?
Bonny : Dat is een vraag met verschillende lagen. We kunnen voor één keer niet vieren met
familie en vrienden. Dat is jammer. We kunnen ook niet vieren in de kerk. Dat wordt een groot
gemis. Wie al eens een middernachtmis bijwoont, zal weten dat daar een sterke sfeer van
verbondenheid hangt. Maar wat we écht vieren op Kerstmis, kan corona niet afpakken: dat is
de geboorte van onze leidsman, Jezus Christus.
Üstün : Corona doet niets af van het belang van het feest, bedoelt u?
Bonny : Inderdaad. Ik ben van West-Vlaanderen. Ik heb daar veel verhalen gehoord over de
Eerste Wereldoorlog. De soldaten die jarenlang in de loopgraven vochten. Zelfs dán werd
Kerstmis gevierd.
In vorige eeuwen werden pandemieën toegeschreven aan God of Allah. Doet u dat ook met
het coronavirus?
Üstün ( stellig ): Ik niet, neen. Corona is ofwel op natuurlijke wijze ontstaan, ofwel veroorzaakt
door de mens, maar zeker geen straf van God. Het is de mens die aan de basis ligt van
pandemieën, maar ook van hongersnood en van veel natuurrampen. We moeten dat goed
beseffen.
Bonny ( knikt ): Ik heb de indruk dat er nog maar weinig mensen wijzen naar God. Deze
pandemie doet mij vooral vragen stellen over de mens. Het virus, en zeker de verspreiding
ervan, kan volgens mij niet losgezien worden van onze uitbundige manier van leven. De mens
is de beheerder van de schepping. Ik vraag me af of wij wel verstandig omgaan met onze
planeet, met de biodiversiteit en met onze gezondheid. Hopelijk wordt deze crisis gebruikt om
dat in vraag te stellen.
Hebt u niet tot God gebeden om het virus te stoppen?
Üstün : Jawel, maar God komt niet tussen in rampen. Het is de mens die moet nadenken over
zijn fouten. Twee maanden geleden was er een aardbeving in Izmir in Turkije. Een baby van zes
maanden stierf onder het puin. Veel mensen waren kwaad, ook op God. Maar wie is écht
schuldig? Als er in Japan een aardbeving is, dan storten die gebouwen niet zo makkelijk in,
hoor. De mens is de bouwheer, niet God.
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Veel niet-gelovigen hanteren nochtans dat argument om te zeggen dat God niet kan
bestaan. ‘Als er een God zou zijn, dan zou die dit leed niet toestaan.’
Bonny : Dat argument maakt weinig indruk op mij. Dat is niet mijn beeld van God. Ik herken
God in relaties. In de liefde van ouders voor hun kind. In de liefde van twee mensen.
Enzovoort. Maar God is geen hersteller. Dat zou bovendien niet wenselijk zijn.
Wat we écht vieren op Kerstmis, kan corona niet afpakken: de geboorte van onze leidsman,
Jezus Christus.
Welke rol speelt religie in deze crisis?
Bonny : Een bescheiden rol. Het zijn de gezondheidswerkers en de wetenschappers die de
hoofdrol spelen. Al staan die niet los van de kerk. Veel ziekenhuizen en universiteiten
handelen vanuit christelijke idealen. Wij proberen vooral een boodschap van geloof en
vertrouwen te verspreiden. Dat is niet makkelijk, want vieringen zijn niet toegelaten. Door
corona zijn we van eerste naar vierde versnelling gegaan op vlak van digitalisering. U kan mij
zelfs op YouTube aan het werk zien. ( glimlacht ) Ook op Kerstmis doen we een livestream
vanuit de kathedraal.
Üstün : Dat is herkenbaar. Wij hebben ook die stap gezet. Ik herinner mij een begrafenis van
een jongeman die live op Facebook gestreamd werd. Dat was triest én mooi tegelijk. Onze
voornaamste rol is mensen sensibiliseren. Daarnaast tonen veel moskeeverenigingen
solidariteit door geld in te zamelen voor ziekenhuizen.
Lukt dat sensibiliseren? Er werd gezegd dat de islamitische gemeenschap, zeker in Brussel,
moeilijk te bereiken was.
Üstün : ( zucht ) De realiteit is anders. Er was wel degelijk goede communicatie. Een halfuur na
de persconferentie stonden de teksten al in het Arabisch op sociale media. Het kan zijn dat
sommige groepen niet bereikt werden, zeker in grote steden waar mensen soms afgezonderd
wonen in appartementsblokken, maar dat staat los van religie. Helaas is het populair om de
islam te viseren. Het is moeilijk om u daartegen te verdedigen. Ik kan maar wijzen op de strikte
naleving van de maatregelen in onze moskeeën: mondmaskers, afstand, handhygiëne, eigen
tapijten, enzovoort.
Bonny : ( pikt in ) Ik durf zelfs zeggen dat de islam de meest strikte eredienst is op coronavlak.
Toen deze zomer vieringen weer toegelaten werden, hebben de moslims nog even gewacht
om hun gebedshuizen te openen, in tegenstelling tot christenen en joden.
Üstün : Wij waren ook de eersten om onze gebedshuizen te sluiten.
Bonny : Je moet eens kijken naar wie de regels niet volgt. Zijn dat mensen die de regels niet
kennen? Neen, toch. Al die mensen die lockdownfeestjes houden, die kennen de regels heel
goed.
Is de vrijheid van godsdienst aangetast in deze crisis? Dat was het argument van de twee
joodse synagogen om naar de Raad van State te trekken, waarna weer erediensten
toegelaten werden voor maximaal vijftien mensen.
Bonny : Ik wil dat nuanceren. De vrijheid van godsdienst is volgens mij niet geschonden. Alle
godsdiensten zijn bovendien vol overtuiging mee gestapt in het beleid. De volksgezondheid
primeert. De synagogen hebben dat argument gebruikt, omdat men voor de Raad van State
een juridisch argument nodig heeft. Zonder dat argument was er geen betwisting mogelijk.
Üstün : Eerst de gezondheid, daarna het geloof: dat is ook onze rode draad. Maar de
maatregelen moeten wel rechtvaardig zijn. Als de supermarkten open mogen, dan kunnen ook
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de gebedshuizen open voor een beperkt publiek. Het mag niet alleen om economische winst
draaien. Ik was blij met de uitspraak van de Raad van State.
Bonny : Ik ook. Omdat het over gelijke behandeling gaat. Wat voor een museum en een
supermarkt kan, moet ook voor een gebedshuis kunnen.
Vanuit de politiek werd lacherig gedaan over dat argument. Dat zijn voetbalmatch zijn
religie is, zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.
Bonny : Ik was niet gelukkig met die uitspraak. De federale regering wil verbinden, zegt ze. Ik
vind dat een eervol engagement. Die uitspraak zit echter onder de lat van dat engagement.
Maar ik wil daar niet te veel op focussen. De regering levert goed werk.
Üstun : Wij voelen ons wel geviseerd door de uitspraken van Vincent Van Quickenborne (
minister van Justitie, Open VLD, red ). Hij pleit openlijk voor een vooruitstrevende islam. Dat is
een inbreuk op de scheiding tussen kerk en staat. Een minister mag kritisch zijn, maar niet op
deze manier. Hij moeit zich zelfs met onze samenstelling. Ik zie hem dat niet doen tegenover
andere erediensten. Hij viseert de islam. Dat heeft mij diep ontgoocheld.
Minister Van Quickenborne viseert de islam. Zijn pleidooi is een inbreuk op de scheiding tussen
kerk en staat.
Van Quickenborne is bevoegd voor de erediensten. Hij vreest buitenlandse spionage in de
Grote Moskee in Brussel. Is dat geen terechte vrees?
Üstün : Neen, want het is niet zo. ( op dreef ) Of betekent een buitenlandse imam per definitie
buitenlandse inmenging? Wij willen de scheiding tussen kerk en staat respecteren, maar ook
de minister moet dat doen. Als er effectief spionage zou zijn, dan mag hij dat natuurlijk
aankaarten. Maar dan moet hij met bewijzen komen.
Overtreedt de minister de scheiding tussen kerk en staat, meneer Bonny?
Bonny : Ik wil voorzichtig zijn in dit debat. ( denkt na ) Misschien wel dit: als een Arabier een
voetbalclub koopt en redt van het faillissement, dan staan we allemaal te juichen. Dat is ook zo
als een Chinees een grote villa koopt, ver boven de marktprijs. Maar als het over een imam
gaat, is de sfeer helemaal anders. Dat is een opvallende vaststelling.
Üstün : Dat is omdat populisme dit debat domineert. Kritiek op de islam verkoopt goed voor
sommige partijen. De persoon die geviseerd wordt door de minister, heeft woensdag ontslag
genomen ( ondervoorzitter Salah Echallaoui, red ). Ik betreur dat heel erg. Die man heeft vijf
jaar lang goed samengewerkt met de regering en plots wordt hij beschuldigd van spionage.
Is er ook iets wat hoop gaf het voorbije jaar?
Bonny : Zeker wel. Donald Trump die geen president meer is. Ik vond die man een
ondermijning van de mensheid. De wereldwijde samenwerking tussen wetenschap, industrie
en politiek om het virus te verslaan. En drie: de moedige tekst van onze paus Franciscus,
Fratelli Tutti . We zijn allen broeders van elkaar. Dat is gedurfd in deze tijden van polarisering.
Üstün : Het broederschap is wat de mensheid zo mooi maakt. We móeten hoop hebben,
ondanks het virus. Wie hopeloos is, gaat in tegen het geloof. Ik zie ook mooie dingen
gebeuren. Veel mensen strijden tegen onrechtvaardigheid. Het is daarin dat God herkenbaar
is.
Het vaccin is voor veel mensen dé hoop. Zal u zich laten vaccineren?
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Bonny : Ik denk dat wel. Alleen al voor mijn functie. Ik kom veel onder de mensen. Ik wil
anderen niet besmetten en ik zou niet graag zelf besmet worden. Ik zie geen bezwaar. Ik heb
vertrouwen in de wetenschap.
Üstün : Ik ook. Ik geloof niet in die complottheorieën. We moeten dit gewoon doen.
Veel mensen zoeken zingeving in deze tijden. Zou religie aan populariteit winnen?
Bonny : ( blaast ) Ik weet dat niet. Populariteit is niet het goede woord. Wij moeten in deze
tijden een onpopulaire boodschap durven brengen. Nogmaals: deze crisis heeft mij vooral
doen nadenken over de mens. Het is tijd voor de uil van Minerva om weer uit te vliegen. Wat
bedoel ik daarmee? Die uil staat symbool voor wijsheid, voor de nadenkende mens. Ik ben
echter een pak optimisme kwijtgespeeld. Zal onze omgang met de natuur en met elkaar
veranderen na corona? Ik vrees ervoor. Ik zie weinig signalen in die richting. Maar ik hoop dat
ik ongelijk krijg. Dat is geen populaire boodschap, hè.
Üstün : Ik wil toch positief blijven. We hebben allemaal geleerd uit deze crisis, denk ik. De
knuffel is verboden verklaard, maar blijkt zó belangrijk te zijn. We hebben iets anders nodig
dat kan zorgen voor warmte. Het geloof kan zoiets zijn. Een eenzame bejaarde kan zich
gesterkt voelen door het geloof. Dat is mooi. Het geloof kan mensen door deze crisis sleuren.

LAAT MENSEN MENSEN ZIJN EN ZE ZORGEN VOOR ELKAAR.
- De Morgen 10/12/2020
Ben Van Duppen is onderzoeker kwantumfysica aan de UAntwerpen en schepen in Borgerhout
voor PVDA. Zijn vader, Dirk Van Duppen, wint postuum de Prijs voor Mensenrechten 2020.
In de prille lentezon van maart maakte ik een wandeling met mijn zieke vader. Ik
ondersteunde hem op weg naar de twee Libanese ceders die uitkijken over het Te Boelaerpark
in Borgerhout. De bomen herinnerden hem aan zijn tijd als arts in de Palestijnse
vluchtelingenkampen van Beiroet. Hij was toen even oud als ik nu. Wandelen ging moeizaam.
Zijn tumor ging fel tekeer. Het zou onze laatste wandeling samen zijn. Zo verward zijn lichaam
was, zo helder was zijn geest. Ik denk niet dat ik ooit zo diep met hem gepraat heb als toen.
We hadden het ook over corona. Over wat hij verwachtte en wat hij hoopte.
Corona was voor hem niet de grote gelijkmaker. "Dit virus kan de ongelijkheid nog verder
uitdiepen", zei hij. Die ongelijkheid! Hij wist zeer goed dat ze het recht op een gezond leven in
de weg staat. Ertegen opboksen was zijn levensroeping. En hij heeft gestreden: met hartstocht
en met succes. Hij vocht tegen de waterafsluitingen van duizenden Antwerpse gezinnen. Hij
won. Hij kwam samen met Ademloos op voor schone lucht en drukte mee zijn stempel. Hij
legde Big Pharma het vuur aan de schenen en dwong een daling in geneesmiddelenprijzen af.
Hij kwam op voor het realiseren van mensenrechten voor iedereen.
Nu krijgt hij postuum de Prijs voor Mensenrechten 2020. Hij zou trots zijn, maar ook de prijs
met twee handen vastpakken om het debat aan te zwengelen: welke maatschappij willen we
nu eigenlijk?
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Koken met 4 euro
In het park had hij het over de kok van een woon-zorgcentrum in Deurne die vertelde dat hij
slechts 4 euro per bewoner kreeg om ontbijt, middag- en avondeten te maken. "Zijn onze
ouderen dan echt niets meer waard?", vroeg hij zich af. "Hoe kan het nu dat rusthuizen voor
winst draaien en niet voor hun bewoners? Ik houd mijn hart vast: ze gaan een uitbraak niet de
baas kunnen." Je mag sociale grondrechten nooit overlaten aan de markt. Want die streeft
niet het algemeen belang na, maar privéwinst. Verschrikkelijk vond hij het dat de markt nu ook
de ouderenzorg opslorpt. "Wat het beste is voor de multinationals en het grote geld, is het
slechtste voor de gezondheid van de aarde en van de mensen", schreef hij in zijn boek De
supersamenwerker.
Het was voor papa een persoonlijke strijd: die tegen het mensbeeld van het neoliberalisme.
Dat ziet mensen als concurrenten van elkaar, als een wolf voor de medemens. Daartegenover
zette hij zijn 'supersamenwerker'. De mens als een solidair en sociaal wezen. Laat mensen
mensen zijn, en ze zorgen voor elkaar. De wetenschappelijke top is het daarover eens: de
mens is in de eerste plaats prosociaal. In de golf van solidariteit tijdens de eerste lockdown,
maar ook in de sinterklaasacties van afgelopen weekend, hebben we de supersamenwerkers
gezien.
In het boek schreef hij dat we natuurlijk ook nog ons reptielenbrein hebben, een klein
evolutionair oud stukje hersenen dat zich richt op dominantie en concurrentie. Welke van de
twee naturen overheerst: het prosociale of het individualistische? Dat wordt bepaald door de
maatschappelijke omstandigheden. De slotzin van het boek is dan ook dit citaat van
Nobelprijswinnaar José Saramago: "Als de omstandigheden zo bepalend zijn voor de mens,
laat ons dan die omstandigheden meer menselijk maken."
Het warme, solidaire sociale of het ijskoude, individualistische asociale? Het zijn of het
hebben? Het komt aan op keuzes maken. Met zijn afscheidsboek Zo verliep de tijd die mij
toegemeten was heeft papa veel mensen beroerd. In een van zijn werkteksten schetst hij tien
keuzes die we moeten maken om te gaan naar een samenleving die mensenrechten echt
realiseert.
"Kiezen we voor de liefde voor de wetenschap en rationaliteit of voor obscurantisme en
irrationaliteit?" Net nu ondervinden we welke impact het opzijschuiven van de wetenschap
kan hebben. Het zijn tien simpele, maar fundamentele keuzes. Papa sluit ze af met de
belangrijkste: "Humanisme, vermaatschappelijking van de economische hefbomen voor de
realisatie van de sociale grondrechten, of de vermarkting van alles als koopwaar, alles voor de
winst?"
Hij zag dat overal waar de wet van de markt het overneemt sociale grondrechten pijlsnel
achteruitgaan en de ongelijkheid ontploft. Kiezen we voor een samenleving waar de
mensenrechten eerst komen, of waar de winst primeert? "Ik zie de wereld kantelen, ik geloof
dat het goed komt." Het zijn de laatste woorden in zijn afscheidsboek. Hij gaf ons een
fantastische voorzet. Aan ons om het debat aan te gaan, de juiste keuzes te maken en zo de
Prijs voor de Mensenrechten alle eer aan te doen.

23

HET VELD - EEN BIJBELSE BEZINNING MET RABBIJNSE INSLAG
Een bewerking en actualisering van een Bijbels Leerhuis uit 1991 , begeleid door Pius Drijvers door Paul
Van Praet
Dit woord VELD komt voor het eerst voor in Gen 2,5 (2x) toen er nog niets gevormd was.Nog geen struikgewas en
geen gewas! later dorens en distels en gewas.
Dan nog eens in Gen.2,19 waar al wat in het wild leeft en gevogelte gevormd wordt en in 2,20 waar mens aan
beiden een naam geeft.
Vervolgens verschijnt dit woord 3 maal in Gen.3.
In Gen 3.1 waar gezegd wordt dat de Slang het meest sluwe dier is op dat veld.
In Gen.3,14 dat het vervloekt wordt en op zijn buik zal kruipen, geen voet aan de grond zal krijgen en stof eten!
In Gen.3,19 dat er ‘doornen en distels zullen ontspruiten en dat de mens van het gewas zal eten.
Voor de 8ste maal komt het woord voor maar nu concreet als onderdeel bij het menselijk handelen.
Namelijk bij de broedermoord van Kaïn op Abel .
De tekst zegt, dat de moord gebeurde ‘op het veld’. Dat is niet zo maar een toevallige mededeling. Het.
wijst er ons op dat de impasse in de verhouding tussen Kaïn en Abel met dat veld te maken heeft. Hun
spreken ging over dat veld. ook al bleef het een éénrichtingsverkeer. De joodse Wijzen hebben daarom
met aandacht en zorg dat woord 'veld’ bekeken. Ze hoopten door een helderder kijk op de impasse,
waarin de broers verkeerden, de vragen en opgaven op het spoor te komen die konden leiden tot
werkelijke broederschap. Wat weerhield Kaïn en Abel om met hun levens bij elkaar te komen? Wat
isoleerde hen? De aandacht voor het woord ‘Veld’ bracht de Wijzen tot een belangrijke ontdekking. Zij
lazen in dat woord de drievoudige structuur van het kwaad, wortel van alle misdaden die de mens kan
plegen.
Een kleine opmerking vooraf. Veld staat in de Schrift tegenover het paradijs.
In het paradijs, de tuin van Eden heersten eenheid, harmonie en vrede.
Het veld is de plaats van de slang (Gen. 3, 1) de plaats van geweld en van machtsstrijd, van
tegengestelde krachten en van de dood. In dat veld leven wij, verwikkeld in een gevecht op leven en
dood. Goed en kwaad liggen er in elkaar verweven.
Het woord veld roept allerlei bijbetekenissen op.
Deze verschillende dimensies van het woord roepen met name drie interpretaties op.
Het gaat over het veld van de economie, het veld van de godsdienst en het veld van de man- vrouwverhouding. Wij staan nu even stil bij ieder van deze betekenissen en we beginnen met het veld van de
economie.
Het terrein van de economie
Het is uiteraard heel aannemelijk, dat bet conflict tussen Kaïn en Abel zich afspeelt op het terrein van
de economie. In de Beresjiet Rabba 22 lezen wij:
Waarover hadden zij ruzie?
Zij zeiden tegen elkaar: Kom, laten we de aarde verdelen.
De ene nam alle velden, de ander alle schapen.
De een zei tegen de ander: het veld, waarop je staat, is van mij.
De ander antwoordde:
Het wollen kleed dat jij aanhebt, is van mij
De een zei: doe je kleren uit,
de ander antwoordde: verdwijn als een ademtocht.
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In het verhaal van Genesis 4 wordt ons verteld dat Kaïn landbouwer was en dat Abel herder werd. Ieder
wilde heer en meester zijn op eigen terrein, geen grond ter beschikking stellen of geen wol van de
kudde om kleren van te maken. Er moest wel ruzie van komen. De uitdaging die erin bestond elkaar
aan te vullen en in ruilhandel van brood en wol samen het leven op te bouwen, werd door hen niet
opgepakt. Ieder verdedigde zijn eigen machtspositie, ieder wilde hebben en voor zichzelf reserveren.
Het woord "brood” (lechem) roept in het Hebreeuws het woord "vechten” (lacham) op en 'wol' (tsemer)
komt van de stam ’tsamar' die ’aan zich trekken’ betekent. Men kan met brood en wol twee kanten op.
Het beheer van de wereld roept blijkbaar in de mens allerlei tegengestelde krachten op, iets van
beheren en beheersen, iets van verantwoordelijkheid en hebzucht. Begeeft de mens zich over de grens
naar de negatieve kant toe, dan leidt dat tot geweld. Geweld voert op zijn beurt tot moord en
doodslag. We raken hier één van de grondstructuren van het kwaad: de mens begint om zich heen te
slaan, omdat hij wil hebben, steeds meer wil hebben. Wie hem in de weg staat, moet opgeruimd
worden. We zien dit iedere dag om ons heen gebeuren in het groot en in het klein. De samenleving van
mensen wordt op deze wijze een karikatuur van wat bedoeld is. Als we de dialoog van Kaïn en Abel
bekijken, worden we op pijnlijke wijze geconfronteerd met onze eigen situaties. Hoe liggen goed en
kwaad in elkaar verstrengeld als het gaat om de Noord-Zuid dialoog, die niet verwezenlijkt wordt? Als
het gaat om de macht en de angst in de verhouding tussen arme en rijke landen? Als we de onmacht
tot dialoog telkens opnieuw in onze eigen persoonlijke situaties ervaren? Wat in de Pirke Aboot 5, 10
geschreven staat, blijft actueel:
Wie zegt: ’wat van mij is, is van jou en wat van jou is, is van mij’, getuigt niet van inzicht.
Wie zegt: ’wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van jou’, houdt zich aan de veilige
middenweg.
Wie zegt: ’wat van mij is, is van mij en wat van jou is, is van mij’, is een slecht mens.
en wie zegt: ’wat van mij is, is van jou en wat van jou is, is van jou', is een waarachtig vroom mens.
De gulden middenweg van 2 lijkt wel heel begaanbaar, maar de tekst voegt eraan toe: sommigen
noemen dit de weg van Sodom. Iedereen behoedt zorgvuldig zijn eigen territorium. Dat houdt in dat
men alles wat vreemd is, afwijst, zoals in Sodom gebeurde (zie Gen. 19). Men palmt wel niet in, maar
bewaart een veilige afstand. Dat betekent, dat er geen samenwerking en geen broederschap ontstaat,
alleen maar een koude oorlog. Dit leidt op zijn beurt uiteindelijk tot ruzie en vechten. De oplossing van
3 is heel duidelijk: ik pak alles voor mezelf en dat betekent geweld en oorlog. In het geval van Kaïn en
Abel zien we dit heel duidelijk gebeuren en in grove en subtiele vorm is die heerszucht een
onophoudelijke verleiding. Ook 4 is heel helder: ik geef alles aan de ander, ik laat iedereen helemaal bij
me binnen, ik ben zo gastvrij dat ik zeg: doe alsof je thuis bent, maar blijf wie jezelf bent. Laat je
eigenheid en je eigen roeping niet los, maar verrijk je ook nog met wie ik ben. Zo leefde Abraham. Hij
was vol van Gods chesed, een woord dat openheid en betrokkenheid aangeeft, genade en liefde. Hij liet
die liefde overstromen naar anderen, in respect voor ieders persoon. Hij was een chassied ten voeten
uit, man van vrede in zijn tijd.

Het gebied van de godsdienst
We lezen in de Beresjiet Rabba, 22:
Rabbi Jozua van Sachnin zegt in naam van rabbi Levi:
inderdaad, ze bezaten allebei grond en allebei wat erop thuis hoort.
Waarom krijgen ze toch een woordenwisseling?
De een zei:
Op mijn gebied zal de tempel gebouwd worden.
De ander zei:
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Op mijn gebied zal de tempel gebouwd worden.
Daarom staat er geschreven:
’het gebeurde, toen zij op het veld waren’.
Welnu: het veld wijst naar de tempel, zoals er geschreven staat:
Sion zal worden omgeploegd en een braakliggend veld zijn.
En in Jeremia 26, 18 staat geschreven:.
Dit zegt de Heer van de legerscharen:
Sion wordt omgeploegd als een veld,
Jeruzalem wordt een puinhoop,
op de tempelberg groeit struikgewas.
Deze teksten voeren ons meteen binnen in de tweede interpretatie van het woord veld. Veld verwijst
namelijk ook naar het veld waarop de tempel gebouwd zal worden. Waar ligt er een bron van conflict
tussen mensen? Waarover kregen Kaïn en Abel ruzie? Over de religie, ’lk moet de tempel voor God
bouwen’, heeft God mij gezegd.
’Nee, ik moet dat doen’. ’Mij heeft Hij de plek aangewezen waar Hij wil wonen’; ’Nee, dat heeft Hij mij
verteld’.
Ga zo maar verder: ik heb de waarheid, jij niet. Ik weet wat tot leven voert, jij niet. God is niet bij jou te
vinden, alleen bij mij. We zitten midden in de wirwar van godsdienstige ideologie. Niets wat de
waarachtige godsdienst en het leven zo bedreigt, niets wat zoveel emoties oproept als de religieuze
ideologie of de ideologie zonder meer. Door de ideologie wordt de wereld verdeeld in allerlei vakken,
die tegenover elkaar staan, vol wantrouwen, zonder naar elkaar te, luisteren. Voorbeelden hiervan
kennen we te over, in groot en in klein verband.
Voor Kaïn en Abel is deze twist begonnen toen zij offers brachten. Zoals het in het vierde hoofdstuk is
te zien, als blijkt dat Abel en niet Kaïn geroepen is eerstgeborene te zijn in de volle zin van het woord.
Toch was Kaïn de lijfelijk- eerstgeborene. Het loutere bestaan van Abel ging Kaïn daardoor hinderen.
Het conflict gaat in dit geval verder dan een meningsverschil over de grondverdeling. De waarheid van
de een is ondraaglijk geworden voor de ander. Het geweld begint, zo gauw we tegenstellingen gaan
creëren, de ene mens de andere niet zichzelf Iaat zijn, het ene volk de eigen opdracht van het andere
volk niet erkent, de ene godsdienst de positieve bijdrage aan de ontwikkeling van wereld en geschiedenis van de andere godsdienst afwijst. Dat gevecht heeft diepe wortels. We maken ons te
gemakkelijk van God af. Zijn aanwezigheid en zijn project passen we aan onze eigen ideeën aan. God en dus ook de mens - krijgt geen kans en moet wijken voor onze ideeën. Dat heeft funeste gevolgen.
Evenals hebzucht leidt de ideologie tot geweld. Daarbij verschansen wij ons achter allerlei godjes. Deze
afgoderij wordt tot een dwingende macht die voortdurend aanleiding geeft tot vechten. Door deze
dienst aan de ideologie kan de wereld nooit een tempel worden, waar God onder ons wil wonen. We
bannen Hem uit en luisteren niet naar Hem en naar elkaar. We maken de aarde tot een kapot
geploegde en verscheurde aarde, een braakliggend veld.

De man-vrouw-verhouding
Er is nog een derde inzicht dat door het woord ‘Veld’ wordt opgeroepen. We komen dit inzicht niet
allereerst op het spoor door het woord veld nog eens te laten resoneren, maar door met de joodse
Wijzen na te denken over de conflictstof die er tussen Kaïn en Abel bestond. De hele context van het
verhaal wijst naar de vrouw. Het veld wijst dus niet alleen naar het materiële veld waarop zij leven, of
naar het veld van de tempel.
Het roept ook het veld op, dat de vrouw is. Kaïn en Abel raakten handgemeen, met het oog op de
vrouw.
We lezen dit in de volgende midrasj ((Beresjiet Rabba, 22):
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Rabbi Juda, zoon van Ami, zei: zij vochten om de eerste Eva,
Rabbi Eivo zei: de eerste Eva was al tot stof teruggekeerd, om wie vochten zij dan?
Rabbi Choena zei: tweelingzusters waren geboren met Kaïn en Abel
Kaïn zei: Ik neem jouw tweelingzus, want ik ben de oudste.
Maar Abel zei: ik neem haar want ze is samen met mij geboren.
Een andere tekst zegt (Pirke van Rabbi Eliëzer, 21):
Ze hadden niet alleen ruzie omdat Kaïn jaloers was op Abel, wiens offer aanvaard was
door God,
Dat was niet alles.
De tweelingzus, tevens vrouw, van Abel was een bijzonder mooie vrouw.
Kaïn dacht: ik ga Abel, mijn broer, doden dan kan ik zijn vrouw nemen.
Daarom staat er geschreven: ;en het gebeurde toen zij op het veld waren’.
Het woord veld duidt namelijk de vrouw aan.
Om deze verhalen te verstaan, moeten we terug naar een oude rabbijnse traditie over vers 1
van Genesis 4.
Daar staat namelijk: Eva werd zwanger en zij bracht (eet) Kaïn ter wereld. In vers 2 staat: zij
baarde (eet) zijn broer, (eet) Abel. De Hebreeuwse woordjes eet, die er staan zijn niet vertaald.
Het is heel gewoon eet niet te vertalen, want het geeft het. lijdend voorwerp van een zin aan.
Dat blijkt in het Nederlands uit de constructie van de zin.
Maar 'eet’ kan ook ’met’ betekenen en die betekenis wordt door veel rabbijnen in Genesis 4,1
gebruikt.
Men leest dan in de tekst, dat Eva mèt Kaïn nog een kind ter wereld brengt, een meisje, en mèt
Abel nog een kind. ook een meisje, om het voortbestaan van het menselijk geslacht te
waarborgen. De ruzie van Kain en Abel zou betrekking hebben op deze meisjes. Ofwel op hun
moeder Eva, zoals we, doordenkend op wat rabbi Juda zegt, mogen veronderstellen. De
verhouding tussen Eva en haar zoons was niet zonder complicaties. Zij bezat Kaïn met haar
volle gewicht en beschouwde Abel als lucht.(niets)
Het zij voldoende te weten dat de twee broers om de vrouw van hun vader vochten.Abel wilde
ook een echte moeder hebben en Kaïn voelde zich veel te veel aan haar gebonden.
Rabbi Choena meent echter, zoals we in de Beresjiet Rabba lazen, dat het conflict ging om de
tweelingzus van Abel. Deze werd door Kaïn begeerd, terwijl Abel haar voor zichzelf wilde
behouden. We raken hiermee een terrein aan van het menselijk leven dat voortdurend onder
spanning staat, de spanning tussen man en vrouw, tussen het mannelijke en het vrouwelijke.
We stoten op een indringend gebeuren. Voor het open komen van het leven en de voortgang
van het leven is het van vitaal belang dat man en vrouw in hun eigenheid elkaar aanvullen. Op
een gezonde man-vrouw-relatie steunt heel het leven van de wereld. Als man en vrouw bang
zijn voor elkaars eigenheid of uit heerszucht de ander er onder houden, wordt alle leven
afgeklemd. Er zal dan nooit broederschap ontstaan in de wereld.
Waarin die eigenheid man en vrouw bestaat en hoe zij elkaar kunnen aanvullen is in de
volgende hoofdstukken van Genesis te lezen. De problemen van Kain en Abel en de problemen
van de wereld van onze dagen worden nooit opgelost als de relatie man-vrouw zich niet
harmonisch ontwikkelt. Het gaat hierbij niet alleen om de relatie van één man en één vrouw.
Het gaat om het evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke in een zeer brede zin. Dat
evenwicht is nodig in heel de samenleving, Het is van belang in culturen en volkeren. Nu is het
zo dat dit evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke op alle levensgebieden danig
verstoord blijkt te zijn. Herstel van dat evenwicht zal wel beginnen bij de interpersoonlijke
verhoudingen van mannen en vrouwen, maar zal zijn uitwerking moeten hebben op alle
terreinen van de schepping.
Als de rabbijnen zeggen: het veld van discussie tussen Kaïn en Abel is de vrouw, zeggen zij:
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daar, in de man-vrouw relatie, ligt de scharnier voor menswaardig leven.
Als man en vrouw elkaar niet werkelijk aankijken, ontkennen zij elkaar, duwen zij elkaars
eigenheid terug, verkrachten zij elkaar en worden zij zelf onaf en onvruchtbaar. Telkens als
mensen elkaar niet in hun wezen beamen, plegen zij ontucht. In de Schrift wordt dikwijls
gezegd dat Israël hoereert. Dat wil dan zeggen: Israël erkent God niet als de God van het
verbond. Israel misbruikt God. Israel misbruikt de schepping. Ontucht is ieder gebruik van de
schepselen dat tegen de wetmatigheid van dat schepsel ingaat. We moeten daarbij aan
mensen denken, maar ook aan ons milieu. We verkrachten het milieu door het tomeloos naar
eigen inzicht uit te buiten. Door de vrouw en de man vrouw relatie aan te wijzen als het veld,
waar Kaïn en Abel in de val lopen, wordt de derde wortel van het kwaad blootgelegd: ontucht.
Naast moord en afgoderij, vormt deze ontucht, in de meest brede zin van het woord, een van
de grondstructuren van het kwaad.
Nog even terug naar het woord veld.
In het Hebreeuws is veld (saadeh)
Dat woord betekent oorspronkelijk - zo hoorde ik - een steenworp, de afstand van een
steenworp.
Een veld is wat een steenworp lang is. In de context van waar we ons mee bezig houden, reikt
dit gegeven ons een belangrijke nuance aan. De man-vrouw relatie moet iets in zich hebben
van een steenworp-afstand. De vriendschap en verbondenheid, die de mens broodnodig heeft,
houden een wederzijdse afhankelijkheid in.
Vriendschap vraagt echter tegelijkertijd een marge van onafhankelijkheid, van afstand.
Nabijheid en afstand karakteriseren de menselijke relaties.
De vriendschap kan tot een waarachtig wonder worden, als de polariteit van het mannelijke en
vrouwelijke onderkend worden, en als toch de aanvulling van elkaar en de behoefte aan elkaar
de afstand niet opheffen.
Alleen in respect voor ieders eigenheid kan er een eenheid groeien,
die het uithoudt te midden van alle aanvechting en afbraak.
De drie invalshoeken van het kwaad
Het is niet vreemd wat we in de joodse traditie lezen over de wortels van het kwaad, Economie,
godsdienst en seksualiteit, zijn de terreinen, waarop het leven zich moet realiseren. Het is aan
de mens uit te maken hoe hij daarmee omgaat. Doet hij het volgens de bedoelingen, die God
met zijn schepping heeft of gaat hij eigen wegen en ontregelt hij alles? Hij kan namelijk
anderen, door macht aan te wenden, gebruiken voor zijn eigen doelstellingen, Het zal intussen
wel duidelijk zijn, dat we niet moeten zeggen: in deze tekst over Kaïn en Abel betekent veld
ofwel de economie, ofwel de afgoderij ofwel de vrouw. De tekst vraagt ons stil te luisteren naar
deze drie interpretaties, Als we die bij ons binnen laten en ze proberen in te voelen, kunnen we
de actuele waarde ontdekken die ze hebben.
Ze zeggen iets over onszelf en over de wereld van nu.
Als we dat beseffen zijn we in staat denk ik het vervolg van het verhaal van Ruth en ook van
Kaïn en Abel te gaan lezen, omdat we het kunnen plaatsen tegen de achtergrond van een
diepere dimensie.
Zo gaat het in het leven: Geest in het Woord! Spiritualiteit in de materie van de letters.
Lezen is de ‘letters verzamelen’, achter de maaiers (mijn leermeesters) aan om de woorden die
ze laten vallen op te rapen, te verzamelen, bijeen te brengen, met het water van de tijd en de
hitte van het vuur tot brood te laten omvormen.
En door dit te eten in het VELD, het GEBIED van de Messias geboren te mogen worden.
Daar gaat mijn verlangen naar uit!

28

Wat helpt
Als vloeken helpt, dan vloek je maar.
Maak herrie, stennis en misbaar.
Scheld schel en luid je goudvis uit
en schreeuw je scherven bij elkaar.
Als bidden helpt, bid dan gerust.
Als het je troost of sterkt of sust.
Of vraag om raad. Als Hij bestaat
dan is het goed, maar ‘t is geen must.
Als huilen helpt, ga dan je gang.
Het is niet niks en het duurt lang.
Het kan geen kwaad als het niet gaat.
Het mag gezien zijn, wees niet bang.
Als praten helpt, bel me dan op
en steek van wal, hals over kop
en van de hak weer op de tak
of zachtjes sluipend uit je slop.
Als lopen helpt, vertrek meteen.
Zeer doelgericht of nergens heen.
Het hoeft niet snel, al mag dat wel.
Met verre vrienden of alleen.
Als zwijgen helpt, wees dan maar stil
en duik - als dat is wat je wil een tijdje weg van pijn en pech
- als je weer opduikt, geef een gil.
Als lachen helpt, ken ik een grap
of val dolkomisch van de trap.
Denk aan je kat die keer in bad
of aan het Belgisch staatsmanschap.
Als dansen helpt, is er muziek.
Als breien helpt, dan hou je steek.
Als boos zijn helpt, geef ik kritiek.
Als bakken helpt, let there be cake.
Als yoga helpt, wees fluks en zen.
Als slapen helpt, stop ik je in.
Als schrijven helpt, scherp dan je pen.
Als poetsen helpt, welaan: begin!
Je voelt je murw en overstelpt
en snakt naar stranden, wit geschelpt...
Hou vol. Vat moed. Want het komt goed.
Doe ondertussen maar
wat helpt.
Stijn De Paepe
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AGENDA FEBRUARI 2021 – APRIL 2021

VEEL VAN WAT HIERNA VOLGT IS OWV CORONA NOG ONZEKER.
We zullen de lezers week na week op de hoogte brengen van de steeds
wisselende situatie
Zondag 7 februari:
Thema: Genezen van geweld (in de maatschappelijke context)
De teksten van deze viering zullen worden doorgestuurd vanuit Jebron.
Deze viering wordt voorbereid door Groep 2 (Ignace en Hilde)
Dinsdag 9 Februari van 19.30 u tot 21.45 u: Bijbels leerhuis – online via ZOOM
We lezen verder in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome:
hoofdstuk 4
Zondag 21 februari – en aswoensdagviering
Thema: Plaats en tijd voor ommekeer en vergeving
De teksten van deze viering zullen worden doorgestuurd vanuit Jebron.
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan
Dinsdag 23 februari om 20 uur: Dagelijks bestuur (online via Teams)
Zondag 7 maart
Thema: Genezen van geweld (in de interpersoonlijke context)
De teksten van deze viering zullen worden doorgestuurd vanuit Jebron.
Deze viering wordt voorbereid door Groep 3 (Luc VD, Luc D en Paul)
Dinsdag 9 Maart van 19.30 u tot 21.45 u: Bijbels leerhuis – online via ZOOM
We lezen verder in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome: hoofdstuk
5 en 6
Dinsdag 23 maart om 20 uur: Dagelijks bestuur (online via Teams)
Zondag 21 maart
THEMA: Broederlijk Delen
Deze viering wordt voorbereid door Stefaan met inhoudelijke ondersteuning van
Monique en Guido.
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PAASDRIEDAAGSE
We hopen dat we voor deze vieringen opnieuw fysiek kunnen samenkomen in
de kapel van Emmaüs.
DONDERDAG 1 APRIL om 20 uur: Viering van Witte DONDERDAG
Dienstbaar elkaar dragen tot het uiterste – Johannes 13
Tijdens deze viering willen we stilstaan bij de link tussen ons jaarthema en het thema van de
Goede Week zelf.
We houden halt bij de woorden: dragen – elkaar – hoop.
Het verhaal van de voetwassing door Jezus in Johannes 13 kan ons hiertoe inspireren.
(voorbereid door groep 3: Luc D, Luc VD en Paul)

VRIJDAG 2 APRIL om 20 uur: Viering van GOEDE VRIJDAG
Als sterven bron van leven wordt. Acht in deemoed de ander hoger dan uzelf –
Filippenzen 2
(voorbereid door groep 1: Annie en Kristien)

ZATERDAG 3 APRIL om 18.30 uur: Viering aan de vooravond van PASEN?
Solidaire liefde als aanzet tot overwinning op angst en dood en tot een
hoopvolle levenshouding.
Markus 16,1-8
(voorbereid door groep 2: Ignace en Hilde)

Zondag 18 april om 10.30 uur: Viering
(voorbereid door Stefaan)

Dinsdag 20 april van 19.30 u tot 21.45 u: Bijbels leerhuis – online via ZOOM
We lezen verder in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome:
hoofdstuk 7
Donderdag 22 april: ALGEMENE VERGADERING VAN VZW JEBRON
Zondag 2 mei om 10.30 uur: Viering
Thema: Stilte – luisteren naar de zwijgers
(voorbereid door groep 1)
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Jebron Info
Wens je Jebron-Info niet meer te ontvangen, geef dan een seintje via mail.
Jebron vzw ; Open Huis voor Vorming en Pastoraat
Begijnhof 1 - 9300 Aalst
Tel. 053/77.51.16
Open ma, di, do en vr van 08.00 tot 16.00 uur.
Mailadres: jebron@telenet.be
Website: www.jebron.be
Stortingen en financiële steun zijn welkom op BE46 0680 6230 4036

Raad van Bestuur: Inge De Bruyn, Paul De Witte, Luc D’Hooghe, Annie Maes, Kristien
Renneboog, Erik Van Assche
Personeel: Vera Baeyens, Anne De Cremer
Liturgieverantwoordelijke Paul De Witte
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