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Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, 

maar moet voorwaarts geleefd worden. 
 
 
mijn moeder is mijn naam vergeten, 
mijn kind weet nog niet hoe ik heet. 
hoe moet ik mij geborgen weten? 
– 
noem mij, bevestig mijn bestaan, 
laat mijn naam zijn als een keten. 
noem mij, noem mij, spreek mij aan, 
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
– 
voor wie ik liefheb, wil ik heten. 
– 
–Neeltje Maria Min (1944) 
–Uit: voor wie ik liefheb wil ik heten (1966) 
Uitgever: Bakker|Daamen 
 



3 

 

 
Meister Eckhart. 

 

 

"Denn so wahr es ist, dass Gott Mensch geworden ist, so wahr ist es, dass der 
Mensch Gott geworden ist...  
Sollt ihr ein Sohn sein, so müsst ihr abscheiden und abgehen von allem dem, 
was Unterschiedenheit an euch verursacht."   

 
 

“Want zoals het waar is dat God mens is geworden, zo waar is het dat de mens 
God geworden is… Willen jullie één Zoon zijn, dan moeten jullie afscheid 
nemen en alles opgeven wat onderscheidenheid bij jullie veroorzaakt”. 
 
Dit is een indringende maar moeilijke tekst van de grote mysticus en pater Dominicaan Meister 
Eckhar. 
Ik vroeg aan onze zoon Pieter De Witte om deze tekst te vertalen. 
Hij schreef ook een weinig uitleg bij deze vrij letterlijke vertaling. 
- Hij gebruikt in de tweede zin meervoud (zonder hoofdletter: ihr, euch,…) Hij richt zich dus 
(een beetje zoals Paulus) tot een gemeenschap, mogelijk een gemeenschap met verdeeldheid. 
De vraag die hij blijkbaar wil beantwoorden is: hoe kunnen jullie zoals God één zijn (‘ein’ staat 
cursief). 
- ‘abscheiden’ heeft de betekenis van ’sterven’ (misschien ook Paulinische connotaties, sterven 
met Christus), daarom heb ik vertaald als ‘afscheid nemen’, omdat het ook ergens een 
woordspel is met de ‘Unterschiedenheit’ in het laatste deel van de zin (je moet afscheid 
nemen van datgene wat scheiding brengt). Je zou misschien nog beter met ‘verscheiden’ 
kunnen vertalen (dat nog duidelijker sterven betekent), maar dat is een minder gebruikelijk 
woord. 
- Ik wist niet goed hoe ik de ‘an euch’ moest vertalen. Vanwege mijn interpretatie van een 
tekst aan een mogelijk verdeelde gemeenschap, heb ik het maar ’sociologisch’ vertaald: ‘bij 
jullie’ (en niet bijvoorbeeld ‘psychologisch': ‘in’ of ‘aan’ jullie). 
- Ik denk dat “Unterschiedenheit” ook in het Duits een vrij ongebruikelijk of gekunsteld woord 
is, dus heb ik het ook maar zo vertaald. 
 
Nadien legde ik deze vertaling (en de uitleg) ook voor aan de Vlaamse Eckhart-kenner Marc 
Colpaert. 
Ik kies ervoor om zijn vrij lange en moeilijke uitleg hier niet af te drukken.  
Ik  citeer hier enkel het besluit van zijn commentaar: 
 

Maar ik denk dat de betekenis hier eerder is: ‘Je moet afzien van al jouw/jullie 
pogingen om je/jullie te onderscheiden (= je ego te volgen) waardoor God geen 
kans krijgt (in jou/jullie).‘ Alleen daardoor (door je innerlijk ‘vrij’ te maken) 
kunnen jullie de droom waarmaken om met z’n allen één (Zoon) te worden met 
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de Ene (Werkelijkheid) , en de Ene (Werkelijkheid) één met jullie . Buiten de Ene is 
er niets. (Wat overigens helemaal aansluit bij de Arabische filosofie). 
Een mens wordt dus constant geroepen (cfr het vonkje in de ziel) om alles wat 
aan hem kleeft als ‘iets-anders-dan-God’ los te laten. Een mens hoeft zich niet 
met God en niet met de medemens te meten; hij moet bezig zijn met de kern van 
de zaak: omkeren, herboren worden, God worden… omdat hij/zij Zoon is, waarin 
God zich elk ogenblik (das NUN) uit liefde wil baren. Vraag is: hoe ontvankelijk 
ben ik? 
 
Indien iemand de hele uitleg wel graag ontvangt, dan kan die een mailtje sturen naar mij: 
pldwtt@telenet.be, zodat ik de volledige tekst kan opsturen.. 
 

 
 

 
ENKELE STUKJES VAN JAN ROLIES OP FACEBOOK 

 

 
 (1)De paus in Irak .  
Deze reis laat me niet onverschillig omdat ik in augustus 1968 in Bagdad aankwam en daar enkele 
jaren geleefd heb . 
Ik was geen toerist maar een pastor die daar wortel wou schieten , solidair met de lokale 
christenen . Na Bagdad kwam Beyroeth waar ik tot 1978 verbleef .  
Aankomen in een grootstad omringd door woestijnen , met honderden minaretten , overal politie 
en affiches van de dictator , Saddam Houssein , een vreemde taal , andere ( Arabische ) leef- en 
eetgewoonten , andere omgangsvormen , doet wat met een jongen uit Essenbeek .  
Het leven was er ruw en verfijnd , sensueel en expressief , extreem . Een rijstschotel samen delen 
etend met de vingers , verbindt . Elke dag zon , hoge temperaturen , droge woestijnlucht , slapen 
op het platte dak , ... ik geniet er nog van . Overal waar je kwam , werd onmiddellijk water 
aangeboden . 
Ik ontdekte wat gastvrijheid betekent . Maar er is meer . Zelf ben ik eens opgepakt geweest door 
de geheime politie en lang ondervraagd over een foto van onze parochiekerk . Brutaal werd ik 
geconfronteerd met een dictatuur .  
Ik hield van onze mensen , hun eeuwenoude geloofsgeschiedenis en hun levenswijze , stammend 
uit hun woestijnverleden .  
Van het koele afstandelijk Vlaanderen kwam ik in de hitte van de woestijn en van een christelijk 
land in een land van Allah terecht . Geen klokken , maar oproepen tot gebed uit honderden 
minaretten . Eerste zin van de mouezzim bij het ochtendgloren : het is beter te bidden dan te 
slapen .  
De jaren in het M-O hebben me getekend en nog steeds volg ik de gebeurtenissen in beide landen 
.  
De christenen worden gepest , zoals in Turkije , en verlaten gestaag hun huis , grond en land . Een 
culturele verarming na eeuwen van samenleven , soms op gespannen voet .  
Sinds de oorlog met Iran ( 1980 ) kende het land geen vrede meer. Terrorisme ( IS ) en zuiveringen 
( turken , yezidis , christenen ) volgden elkaar op . De dictatuur werd terreur en de westerse 
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inmenging ontwrichte het land verder . Het land van 1001 nachten kent 41 jaar oorlog, dictatuur , 
burgeroorlog , terrorisme en politieke chaos . Sunnieten en shiieten betwisten elkaar de macht . 
De jeugd manifesteert sinds maanden tegen de hopeloze toestand . Is er hoop ? De paus komt met 
lege maar open handen , met een boodschap : salaam  
Eén God , één godsdienst , één hoofd , één partij , één waarheid , is nooit goed . De dictatuur van 
het éne . Slechts in de veelheid komt de rijke verscheidenheid van mensen tot hun recht . De 
toekomst ligt in een actief pluralisme op vele terreinen . 

 
(2)Verdrietdokter . 
En wat gaat onze Dirk worden ? Verdrietdokter. Dit vertelt Dirk De Wachter , Vlaanderens 
bekendste therapeut . Luisteren naar verdriet als beroep want het leven kan pijn doen en 
soms zonder professionele hulp uitzichtloos blijven . Het leven is niet alleen leukigheid , een 
van zijn termen .  
Iemand sprak van de vele stylodokters : waar doet het pijn , hier het voorschrift . Luisteren 
naar verdriet is van een andere orde .  
Hij is 80 en nog vitaal , zijn vrouw , enke jaren  jonger , heeft verschillende kwalen . Het is niet 
gemakkelijk om ongelijktijdig en verschillend oud te worden . Hij gaat veel beter dan zij . Dat 
leidt tot botsingen . Toch zijn ze blij samen oud te worden en mekaar verder te dragen . Ze zijn 
kinderloos , hebben een klein netwerk , wat nu in coronatijd leidt tot isolement . 
Komen we elkaar tegen , vertellen we soms flarden van ons leven , het heden van ons verleden 
, het verleden in ons heden .  
Op zekere dag vertelt hij dat zijn vrouw 2 miskramen heeft gehad. Daarover , zegt hij , hebben 
wij nooit met elkaar nog gepraat . Wij waren beschaamd over die levensfase en onze volgende 
kinderloosheid .  
Het is de eerste keer dat ik dit vertel omdat er iemand is die ik vertrouw en luistert .  
Veel mensen dragen een zware rugzak met stenen uit het verleden , een onverwerkt en 
onverwoord verleden . Het verdriet is er , in een gesloten kamer van de ziel . Uitspreken , 
verwoorden en delen geeft ruimte , verlichting , vleugels .  
In deze coronatijd gaat de VUB alle studenten opbellen om te vragen naar hun mentale 
toestand .  Het isolement ondermijnt hun identiteit in opbouw . Het leven sinds 15 maart is 
ongewoon , een moeilijk leven . Er was minder aandacht voor deze dimensie .  
Bij therapeuten en centra voor geestelijke volksgezondheid zijn de wachtlijsten lang . 
Corona heeft door een beperkt sociaal leven , herinneringen en latente conflicten geactiveerd , 
want vluchten kon niet meer . 
Geluks- en gezondheidsdriehoeken kunnen helpen bij de zoektocht naar geluk en vrijheid .Er 
valt te leven met een zware rugzak . Wil je je vleugels uitslaan en creatief bevrijd leven ? Het 
kan ook, mits .  
Ik ben geen verdrietdokter zoals D. De Wachter . Een luisterend oor kan iedereen zijn.  
Jaren geleden hoorde ik iemand luisteren vertalen als wachten op volle woorden . In de 
dagelijkse babbel zitten dieptewoorden  , woorden met een appelwaarde , verborgen . Een 
fluisterwoord in het  druk dagelijks gebabbel .  
Een lawaaierige trein van woorden kan een andere fluisterende woordentrein verbergen maar 
beiden zijn er wel . 
 

(3)Van carnaval en vasten .  
De krokussen staan open, de knoppen van de magnolia zwellen zienderogen .  
Lente is ook carnaval : de winter verjagen , de lente en het leven uitbundig vieren.  
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Onwillekeurig moet ik denken aan koeien die de stallen mogen verlaten voor de wei en 
bokkensprongen maken . De uitbraak .  
Mensen breken even uit het carcan van sociale regels . De bestaande orde wordt enkele dagen 
tussen haakjes gezet . Heel betekenisvol in dit verband is het fenomeen van de vuil Jeanetten 
in Aalst . Na carnaval loopt iedereen terug in het gareel van het sociale leven . Vroeger sprak 
van ‘zich voegen ‘ .  
Vasten is een religieuze gegeven , zoals de Ramadan . Zich versterven om een nieuwe mens te 
worden, een paasmens : leven , sterven en verrijzen met de man van Nazareth .  
De strikte religieuze vasten wordt door een klein groepje gevolgd . Er werd vroeger gevast om 
te boeten voor zijn zonden . De vasten werd afgerond met een biecht om zijn Pasen te houden 
. Vasten is nu ‘ Broederlijk delen ‘ geworden . De beleving van het paasmysterie , de passio , 
treedt naar achteren ten voordele van sociale solidariteit . Vasten wordt ook vertaald als 40 
dagen om los te komen van consumentisme en allerlei verslavingen ( sociale media ) .  
Wat een toenemend succes kent , en veel betekenend is , is het beluisteren van de Mattheus 
Passie van Bach . Vasten is ingekeerd luisteren naar Bach . Passiespelen als metafoor voor elk 
menselijk leven , blijven nog altijd mensen boeien. .  
Nooit echter werd er zoveel gevast als nu . Gezond leven , lijnen , ontgiften , diëten , tournee 
minerale , marathon lopers , joggers , .... velen leggen zich strenge leefregels op , voelen zich 
schuldig bij het niet nakomen ervan of het opgeven . De weegschaal en de spiegel zeggen wie 
je bent : ben ik conform de normen ?  
Ook hier is er sprake van een nieuwe mens : slank , fit , performant , stressbestendig , zen , 
jeugdig , ....  
Een nieuw lijf ? Een nieuw hart ? Naar de kerk of naar het fitnesscentrum ? Te scherp gesteld 
maar duidelijk .  
Hier is sprake van een enorme culturele verschuiving . Beide werelden, zoals vele andere 
(sport , kunst , politiek ) leven naast elkaar . De religies zijn in het westen geen sturende 
instanties meer van de samenlevingen .  
Ik leef in beide werelden : ik ben bezorgd voor mijn lijf en worstel met dieptevrees . Gezonde 
consument en/of goede mens ? 
De veertigdagentijd is rijk aan betekenissen : lente , uittocht uit de  
winter , carnaval , passio , stille tochten , samana santa , passiespelen , verrijzenis , paashazen 
en paaseieren , geel als dominante kleur , paasuitstappen , .... 
Iedereen vult zijn caddy in de zinmarkt op zijn manier . 
 
 

(4)Niet zeuren , vraagt Erika Vlieghe. (2 maart 2021) 

Zeuren zet aan tot zeuren . Positief denken ! Hebben we reden tot klagen ? Reden tot 
mopperen en tot zeuren ? Of is er boosheid en woede om het gevoerde beleid sinds 15 maart 
2020 ?  
Boosheid uit machteloosheid ?  
Wie zeurt ? De senioren ? Ik denk het niet . Onze leden houden vol en volgen de regels . Zij 
wachten af met veel geduld . Nu worden ze wel zenuwachtig want ze wachten op hun 
oproepbrief voor de spuit van de bevrijding . Ze hebben doorgezet omdat ze hun kinderen en 
kleinkinderen aan hun tafel wilden terugzien . En hun vrienden !  
Sinds een jaar is het leven moeilijk : het is geen normaal leven . Zoals mijn buurman onlangs 
zei : het leven is dood . Dat moeten we toegeven . Daarover mogen we klagen want het leven 
is niet meer zoals we gewoon waren en we missen veel .  
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Ondanks dat gezeur , is de grote meerderheid moedig en leven ze met zin voor 
verantwoordelijkheid .  
De mens is altijd een klagende mens geweest . Etre est un mal- etre. Het gemis en de 
frustraties blijven. Mijn leven is niet geweest zoals ik het gedroomd had , hoor je.  
Vandaar de klaagliederen in de bijbel en in de literatuur , de blues gezongen in de 
katoenvelden .  
Ooit zei een therapeut tegen mij dat klagen ook aanklagen is . Wie klaag je nu aan , vroeg hij  
Je ouders , je partner , je baas , het lot , het leven , .... ? Of klaag je jezelf aan ?  
Wie klagen wij aan ? De virologen , de beleidsmakers , België , de bigpharma , ... ?  
Ondertussen weten we dat ons land het vrij goed doet . De regering probeerde met trial and 
error het virus te stoppen .  
Klagen , zeuren , mopperen is menselijk . Daarna komt het opstaan . Blijven mopperen , zagen 
zoals piekeren , lossen niets op . In ons dialect zeggen de mensen : je moet je herpakken . Dat 
deden we met zijn allen vele malen het voorbije jaar .  
Het komt goed , maar geduld is nodig. 

 

(5) In gesprek blijven met elkaar (21 maart 2021).  

Waarover gaan discussies tussen mensen ? Over betekenissen . Wat gebeurt er , wat is er 
gebeurd ? Wat betekent die uitspraak van een minister ? Wat staat er in die tekst ? Hoe zie jij 
dat ? Wat betekent dit voor jou ? Wat overkomt ons ? Wat zal de impact van Corona zijn op de 
bevolking en de instellingen ? Op handel en economie ?  
Dichter K. Schippers schreef : Als je goed om je heen kijkt , zie je dat alles gekleurd is .  
Mensen spreken over de gekleurde werkelijkheid , die van binnen en rondom ons . Die 
werkelijkheid is veelkleurig en wij zijn allemaal een beetje kleurenblind .  
Het spel van duidingen of interpretaties stopt nooit . De werkelijkheid is onuitputtelijk . 
Nieuwe invalshoeken , nieuwe gegevens en verbanden duiken op .  
Daarom valt het gesprek nooit stil . Mensen , burgers , koppels , bedrijven zijn veroordeeld tot 
gesprek , een nooit eindigende dialoog . 
Duidelijk wordt dit in coronatijd . Wetenschappers en beleidsmensen weten iets , zoeken wat 
haalbaar is en efficiënt . Vandaar het eindeloze overleg . Van overlegcomite naar 
overlegcomite . De vloeibate werkelijkheid laat zich niet vangen in enkele zinnen en slogans .  
Wij komen uit een tijd van geloof in de waarheid . De waarheid bestaat en ligt vast . Dat 
dogmatisch denken was gelovigen ingebakken : wij hebben de eeuwige waarheid van God 
gekregen .  
Nu leven we in een tijd van zoeken naar waarheid , naar orde en zin in de opake werkelijkheid . 
Steeds zijn wij onderweg van chaos naar orde .  
Sprekend zoeken mensen consensus in de dissensus . 
Van het ogenblik dat iemand zegt dat hij de waarheid heeft , zijn we op een gevaarlijk pad .  
In opvoeding is dit het belangrijkste : leren spreken met anderen , zijn mond leren open doen , 
deelnemen aan het debat , zoeken naar een consensus . Ook in een digitale wereld zal er 
gedebatteerd worden . 
Sprekend met elkaar , bouwen mensen een woning om samen zinvol in te wonen . Elke 
gemeenschap , parochie , vereniging , school zou een sprekende groep mensen moeten zijn . 
Deelnemen aan gesprekken geeft bovendien fierheid en waardigheid . 
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HET MIRAKEL VAN DE WAFELENBAK – MISSCHIEN KAN HET ZELFS IN 
TIJDEN VAN CORONA EN LOCKDOWN…? 

 
Toen ik een kleine jongen was heb ik mijn moeder zaliger af en toe een mirakel zien doen. Het 
begon meestal op een toevallige vakantiedag, en ik mocht haar een beetje helpen. ‘Ga vlug bij 
de bakker één frank gist halen! En… er niet te veel van eten als je naar huis komt!’ Bij het 
terugkeren was ik altijd erg ontgoocheld, omwille van dat kleine beetje gist dat moeder maar 
besteld had, terwijl ik herinneringen had aan een vorige wafelenbak met stapels wafels en 
overvolle tafels… 
 
Dan werd het deeg klaargemaakt. Met grote ogen zag ik dat kleine beetje gist verdwijnen in de 
massa van het deeg. De grootste ketel die we in huis hadden moest er worden bijgehaald. 
Terwijl we (vond ik toch ) thuis heel wat van die kleine, handige pannetjes hadden waar alles 
makkelijk in zou passen… 
Met een handdoek boven op die pot werd het hele zaakje onder de Leuvense stoof gezet om 
te ‘rijzen’ (ik dacht steevast aan ‘reizen’ – wat het allemaal nog onbegrijpelijker maakte!) En 
met een quasi-kwade blik voegde moeder er nog aan toe: ‘Zorg dat je er af blijft!’ 
Wij hadden namelijk een winkel thuis, en telkens wanneer moeder een klant moest bedienen, 
gingen wij meteen stiekem onder die handdoek loeren om te zien hoe ver het al stond met dat 
fameuze ‘reizen’… Geen verandering te bespeuren in het begin! Maar dan ineens grote paniek: 
‘Moeder, kom vlug, de ketel gaat overlopen…’ 
Met gulle gebaren begon ons moeder dan wafels te bakken, en net als de vorige keren werd 
het een smulpartij voor klein en groot. 
 
Tot op vandaag moet ik in mijn bezig zijn met Kerk en beweging-maken onder de mensen 
geregeld het gevecht leveren tegen de vier ontgoochelingen van de wafelenbak. ‘Och kijk toch 
eens naar dat onooglijk kleine brokje gist - wat zijn we toch beperkt geworden in aantal en in 
slagkracht…’ Dat is ontgoocheling nummer een. En wij die leefden in de verwachting dat de 
Kerk en het leven in en met de Geest één groot feest zou zijn waar iedereen maar al te graag 
aan mee zou doen. Twee: dat kleine brokje gist geleidelijk aan zien verdwijnen in die 
onmogelijk grote ketel vol met deeg. Op de duur was het onnaspeurbaar opgelost in de massa. 
Wat blijft er van over en wat komt er terecht van al onze inzet en ons werk? En drie: wat 
hebben wij (nog) te betekenen in die complexe maatschappij? Wat haalt het uit dat wij geest-
driftig zijn? Wat doèt die gist/die Geest van ons in dat deeg? Hoe en waar maken wij het 
verschil? En tenslotte vier: het ‘gefoefel’ onder de handdoek. Altijd weer dat ongeduldig willen 
loeren om te zien of het al een beetje vooruit begint te gaan. De beproeving van de lange duur 
en de paniek omdat de hele boel op het einde misschien toch nog de mist in gaat… 
 
Mijn moeder was een wijze vrouw. Zij wist dat het wonder gewoon op ons stond te wachten 
onder de Leuvense stoof. Tenminste voor wie aan de bekoring van de vier ontgoochelingen 
kon weerstaan. Het hele geheim van de wafelenbak zit in essentie verscholen in dat kleine 
brokje gist. Je moet het alleen geduldig zijn werk laten doen. Zo zit ook het geheim van het Rijk 
Gods verborgen in de gist, de spiritus, en in de Geest. En de kerkgemeenschap moet zijn als 
een vrouw die geduldig en gestadig de gist verwerkt in het deeg dat de wereld is. Dat heeft 
Jezus zelf zo gezegd in één van Zijn gelijkenissen. Let wel: Hij heeft het daarbij over een vrouw 
– want het is vooral een kwestie van wachten en geloven en vertrouwen en geduldig zijn… 
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Hoe belangrijk het is elkaar te verstaan 

 

 

Lisette Ma Neza 

Lisette Ma Neza is slampoëet en muzikant. Deze week schrijft ze ‘De mening’ in 

DS Avond (1 maart 2021).  

 

Het verschil tussen iemand horen en iemand verstaan, is heel miniem en toch heel groot. 
Wanneer er rellen zijn, bijvoorbeeld, is er een hoop lawaai van alle kanten. Veel mensen 
hebben van alles te zeggen. Protesten komen soms groot in het nieuws en iedereen heeft 
erover gehoord … maar wie heeft er echt geluisterd? Wat is er echt aan de hand? 
 
Ik zit ermee dat ik voortdurend telefoontjes ontvang over wat er is gebeurd in Amerika, als er 
iets gebeurt in Amerika en het met mijn huidskleur te maken heeft. Ik zit er ook mee dat mijn 
naam de voorbije week werd rondgeslingerd als een van de mogelijke vertalers van Amanda 
Gorman, omdat het Marieke Lucas Rijneveld niet worden zal. Een zwart meisje in witte 
handen. Iedereen vindt er wat van. Ik zie een hoop gevoelens omhoogkomen. Het spelletje 
begint: wie zijn de tegenstanders, wie zijn de voorstanders? Geluisterd wordt er niet echt. Ik 
vind dat als een groep mensen aangeeft dat iets hen kwetst, er geluisterd moet worden. Dat is 
een simpele les die we in de kleuterklas leren: er is ruzie, kindjes beginnen te huilen, een 
kindje loopt naar de juf en er ontstaat chaos. De juf vraagt de kinderen om apart te vertellen 
wat er is gebeurd en de verschillende verhalen vormen samen het echte verhaal. Waarom gaat 
dat nu we ouder zijn niet meer zo, waarom kunnen we niet samen een verhaal vormen? 
 
Er lijkt geen tijd meer te zijn om naar elkaar te luisteren. Ik voelde het deze zondag, toen ik in 
De zevende dag een gesprek voerde over de vertaalkwestie. Ik voelde mij beroerd, achteraf. Er 
werd gesproken, maar niet geluisterd; gehoord, maar niet verstaan. Ik vind het steeds 
moeilijker om de lessen van mijn moeder te volgen. Toen ik jong was, vertelde zij me over haar 
beroep: ze is een vrouw die vrouwen helpt. Vrouwen die van alles hadden meegemaakt. Het 
enige, of het allerbelangrijkste wat mijn mama deed, was luisteren. Zo begreep ik dat als 
mensen wat meemaken, we moeten luisteren. De teleurstellingen die mama had over haar 
werk en de harde levens van deze vrouwen kon je voelen als ze ’s avonds thuiskwam, maar de 
succesverhalen achteraf waren transformerend: als er werd geluisterd en de vrouwen voelden 
zich begrepen en werkten aan hun levens, hun verstaanbaarheid, hun verhaal. Dan vertrokken 
ze na een tijdje van mama’s werk en kwamen we ze soms op straat tegen als nieuwe mensen. 
 
Of ja, nu begrijp ik: die vrouwen waren geen nieuwe vrouwen, maar mensen die hun pijn 
hadden kunnen verwerken, omdat ze werden verstaan in witte talen, in moedertalen, in 
liefdestalen. Zucht. Ik open mijn Twitter en ik sluit hem direct weer. Zullen we elkaar ooit 
verstaan? 
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Homoseksuele relaties kunnen nog altijd niet worden gezegend.  
Johan Bonny voelt mee met gelovige homoparen die teleurgesteld zijn.  
 

 
In oktober 2015 nam ik deel aan de synode over het huwelijk en het gezin, als 
vertegenwoordiger van de Belgische bisschoppen. Ik luisterde naar bisschoppen in het 
auditorium en in de wandelgangen, hoorde alle toespraken, nam deel aan de 
groepsgesprekken en aan de redactie van amendementen voor de eindtekst. Deze week 
antwoordde de Congregatie voor de Geloofsleer negatief op de vraag of priesters 
verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht mogen zegenen (DS 16 maart). Hoe ik 
me voel na het 'responsum'? Slecht. Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk, zoals 
minister Hilde Crevits (CD&V) op Twitter zei. En ik voel vooral intellectueel en moreel 
onbegrip. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit responsum pijnlijk en 
onbegrijpelijk is: gelovige en katholiek geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van 
homoparen en hun kinderen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn 
om de Kerk is vandaag de mijne. Het voorliggende responsum mist de pastorale zorg, de 
wetenschappelijke onderbouw, de theologische nuance en de ethische zorgvuldigheid die 
aanwezig waren onder de synodevaders die toen de eindconclusies hebben goedgekeurd. Hier 
is een andere procedure van besluitvorming en beleidsbepaling aan het werk. Als voorbeeld 
wil ik slechts drie onderdelen vermelden. Vooreerst de paragraaf die zegt dat er in Gods plan 
in de verste verte geen gelijkenis of zelfs maar een analogie mogelijk is tussen het hetero- en 
het homohuwelijk. Zelf ken ik homoparen, burgerlijk gehuwd, met kinderen, die een warm en 
stabiel gezin vormen, en bovendien actief deelnemen aan het parochiale leven. Enkelen van 
hen zijn voltijds actief als pastoraal of kerkelijk medewerker. Ik ben hen bijzonder erkentelijk. 
Wie heeft er belang bij om te ontkennen dat hier geen gelijkenis of analogie met het 
heterohuwelijk mogelijk is? Op de synode is de feitelijke onwaarheid van die stelling 
herhaaldelijk aangehaald. Wat is een 'zonde'? Vervolgens het begrip 'zonde'. De laatste 
paragrafen halen het zwaarste morele geschut boven. De logica is duidelijk: God kan geen 
zonde goedkeuren; homoparen leven samen in zonde; dus kan de Kerk hun relatie niet 
zegenen. Dat is juist de taal die de synodevaders níét wilden gebruiken, zowel in dit als in 
andere dossiers onder de titel 'irreguliere' situaties. Dat is niet de taal van Amoris laetitia, de 
pauselijke zendbrief uit 2016. 'Zonde' is een van de moeilijkste theologische en morele 
categorieën om te definiëren, en dus een van de laatste om te kleven op personen en op hun 
manier van samenleven. En al zeker niet op algemene categorieën van personen. Wat mensen 
willen en kunnen, op dit eigenste moment van hun leven, met de beste bedoelingen die ze 
hebben voor zichzelf en voor anderen, oog in oog met de God die zij liefhebben en die hen 
liefheeft, is geen eenvoudig raadseltje. Trouwens, zo simpel is de klassieke katholieke 
moraaltheologie nooit met deze vragen omgegaan. O tempora, o mores! Ten slotte het begrip 
'liturgie'. Dat beschaamt me als bisschop en theoloog nog meer. Homoparen zijn onwaardig 
om aan een liturgisch gebed over hun relatie deel te nemen, of een liturgische zegen over hun 
relatie te ontvangen. Uit welke ideologische achterkamers komt die uitspraak over de 
'waarheid van de liturgische ritus'? Ook dat was duidelijk niet de dynamiek van de synode. 
Herhaaldelijk werd er gesproken over passende rituelen en gebaren om ook homoparen te 
integreren, zelfs in het liturgische domein. Uiteraard met respect voor het theologische en 
pastorale onderscheid tussen een sacramenteel huwelijk en de zegening van een relatie. De 
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meerderheid van de synodevaders koos niet voor een liturgische zwartwitbenadering of voor 
een-alles-of-nietsmodel. Integendeel, de synode gaf juist impulsen om wijselijk te zoeken naar 
tussenvormen, die recht doen zowel aan de eigenheid van deze personen als aan de eigenheid 
van hun relatie. Liturgie is de liturgie van Gods volk en tot dat volk behoren ook de bedoelde 
homoparen. Bovendien klinkt het weinig respectvol om de vraag naar een mogelijke zegening 
van homoparen te benaderen vanuit de zogeheten 'sacramentalia' of de 'Orde van dienst voor 
Zegeningen', waar ook de zegening van dieren, auto's en gebouwen voorzien is. Een 
respectvolle benadering van het homohuwelijk kan alleen plaatsvinden in de bredere context 
van de 'Orde van dienst voor het huwelijk', als een eventuele variante op het thema huwelijk 
en gezinsleven, met een eerlijke erkenning van zowel de feitelijke gelijkenissen als verschillen. 
God is met zijn zegen over mensen nooit gierig of belerend geweest. Hij is onze Vader. Dat was 
de theologische en morele mindset van de meeste synodevaders. Kortom: in het voorliggende 
responsum vind ik de inhoudelijke krachtlijnen - zoals ik die heb ervaren - van de 
bisschoppensynode van 2015 over het huwelijk en het gezin niet terug. Dat is jammer voor 
gelovige homoparen, hun families en vrienden. Zij voelen zich door de Kerk niet rechtvaardig 
en niet naar waarheid behandeld. De reactie komt al op gang. Het is ook jammer voor de Kerk. 
Dit responsum is geen voorbeeld van hoe we samen een weg kunnen afleggen. Het document 
ondermijnt de geloofwaardigheid van zowel de 'synodale weg' waarvoor paus Franciscus pleit, 
als van het aangekondigde werkjaar met Amoris laetitia. Wil de echte synode opstaan?  
 
Johan Bonny 
 
 
 

 

Wanneer nemen bisschoppen het op voor vrouwen  
die priester willen worden? 

 

 

Een opiniestuk van Agnes Pas, Voorzitster Interdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB) 1987-1995 

Het is moedig en bemoedigend dat onze bisschoppen zich distantiëren van een 
voorbijgestreefd standpunt uit Rome (DS 17 maart). Dat is nog niet vaak gebeurd. De 
verrassende dynamiek doet deugd. 
De Katholieke Kerk worstelt al langer met enkele fundamentele spanningsvelden. Daarvan is 
de visie op homoparen er één, de vraag naar het priesterambt voor vrouwen een ander. De 
triestigste dag uit mijn kerkleven was in mei 1994, toen een apostolisch schrijven van paus 
Johannes Paulus II werd uitgevaardigd. Daarin bevestigt de paus dat het priesterschap exclu-
sief voorbehouden is aan mannen. 
Hoe groot mijn betrokkenheid bij de kerk altijd is geweest, op dat ogenblik was ik diep 
teleurgesteld door de hardnekkigheid van eeuwenlange tradities die geen enkele kerkleider 
durft te veranderen. Ook niet als ze zich ervan bewust zijn dat er geen theologische 
argumenten te vinden zijn om die verandering tegen te houden. De angst voor de gevolgen is 
groter dan de durf om een nieuwe weg in te slaan. 
Gedurende meer dan veertig jaar heb ik mee aan de kar getrokken om vrouwen hun 
volwaardige en gerechtvaardigde plaats in het leiderschap van de Kerk te laten innemen. Er 
gaat zoveel spirituele dynamiek verloren omdat vrouwen geen volle verantwoordelijkheid 
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krijgen om christelijke geloofsgemeenschappen te leiden en te begeleiden. Ook al is er heel 
veel mogelijk geworden, de vraag wordt nog steeds uit de weg gegaan. 
Een ongelooflijke bewondering heb ik voor vrouwen die desondanks op de plaats gaan staan 
die ze innemen als pastor met beperkte bevoegdheden. Vrouwen die geloofsgemeenschappen 
dragen en stimuleren, die nabij blijven in gebed en gesprek. Vaak heb ik gedacht dat wij, 
vrouwen, te braaf zijn. De vrouwelijke pastors in de kerk zijn kneedbaar en bevlogen, maar 
meestal ook gehoorzaam. Het zijn mannen die de beslissingen nemen, vrouwen moeten ze 
ondergaan. 
Moegestreden laat ik het nu aan anderen over, denk ik dan. Maar nu kan ik het toch even niet 
laten. Nogmaals vernamen we dit jaar dat vrouwen hun plaats moeten kennen en aanvaarden. 
Ze mogen geen eindverantwoordelijkheid dragen in parochiegemeenschappen. Schande. Er 
volgde een klein protest en veel gelatenheid. Maar geen bisschop die op dat ogenblik hun 
verdediging opnam. Jammer. 
Maar vrouwen blijven doen waar ze goed in zijn. Ze laten zich niet langer tegenhouden. Ook in 
de kerk niet, al is dat zonder ambtelijke bevestiging. 
 

 

 

 

 
“God liet zijn volk een omweg maken” 

 

 

Kardinaal Jozef De Kesel deelt openhartig hoe hij de beproeving van 

corona en zijn ziekte heeft ervaren.  

  
Al vele maanden heeft het coronavirus ons in zijn greep. Er is goede hoop door de vaccins, 
maar het einde is nog niet in zicht. Een grote beproeving, wereldwijd, ook voor de 
kerkgemeenschap. Toen vorig jaar het virus bij ons doorbrak, werd ik op hetzelfde moment 
getroffen door ziekte. Het is voor mij een dubbele beproeving geworden. Je hoort natuurlijk 
wel van kanker bij anderen, maar je denkt niet dat het ook jou kan overkomen. Dat geldt 
evenzeer voor de pandemie. We dachten dat dit wellicht elders kon gebeuren, maar niet hier, 
niet in het zogenaamde ontwikkelde Westen. Sindsdien beseffen we alsmaar meer dat we 
mensen zijn, broos en kwetsbaar, zonder onderscheid. En dat we elkaar nodig hebben. 
 
Beproeving 
Wie wordt geconfronteerd met een crisis of zwaar wordt beproefd, wil daar zo vlug mogelijk 
een einde aan maken. 
Het is een normale reactie. Toch ben ik altijd al gefascineerd geweest door een klein zinnetje in 
het dertiende hoofdstuk van het Boek Exodus. Het volk van God staat op het punt uit Egypte te 
vertrekken, op weg naar het beloofde land. Op zich heeft het geen zin om een zo lange omweg 
langs de woestijn te maken, veertig jaar lang! Het land kan rechtstreeks noordwaarts worden 
bereikt; wat een veel kortere weg is. Maar het is de Heer die zich zorgen maakt. Want op die 
kortere weg moeten ze het gebied van de Filistijnen passeren. Die confrontatie zullen ze niet 
aankunnen. Ze zullen zo vlug mogelijk willen terugkeren naar Egypte. En dan volgt dat 
merkwaardige kleine zinnetje: “God liet zijn volk een omweg maken door de woestijn.” (Ex 
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13,17). Van een beproeving wordt ook gezegd dat ze moet worden doorstaan. Er doorheen 
gaan. En dat vraagt tijd. Je wilt natuurlijk wel zo vlug mogelijk terugkeren naar de orde van de 
dag om weer te kunnen doen wat je tot hiertoe gewoon was. Maar de omweg, met alle geduld 
die hij vraagt, helpt je om datgene wat je door gewoonte en routine dreigde te vergeten, 
opnieuw te ontdekken. Dat is ook mij overkomen. 
 
Concreet ben ik doorheen deze beproeving gaandeweg zeer gehecht geraakt aan het 
getijdengebed met de Psalmen en de Schriftlezingen. 
Ik wil die ervaring graag met jullie delen. 
 
Herontdekking 
Natuurlijk ben ik na al die jaren heel vertrouwd met het getijdengebed. En toch ervaar ik het 
als een herontdekking en als een bron van grote troost. Ik heb nooit de beslissing genomen om 
met meer aandacht dit gebed te bidden. Het is mij overkomen. Wellicht door mijn ziekte, met 
alle onzekerheid die ze teweeg brengt. 
 
Plots werd ik getroffen door woorden waar ik vroeger bijna achteloos aan voorbij zou zijn 
gegaan. 
Ze drukten zo goed uit wat in mij leefde. Het begon al met de enkele woorden waarmee we 
altijd het getijdengebed beginnen: “God kom mij te hulp; Heer haast U mij te helpen.” Door 
gewoonte waren ze een soort routineuze inleiding geworden op het eigenlijke gebed. Maar ik 
ontdekte dat ze al het hart vormden van heel mijn gebed. Zo kort, zo duidelijk, zo eenvoudig, 
zo echt, zonder omhaal van woorden. Ook in de loop van de dag spreek ik ze vol overgave uit. 
Ze komen uit Psalm 38: “Heer wil mij niet verlaten; mijn God blijf niet verre van mij. Maar 
haast U om mij te helpen, Gij Heer mijn toeverlaat.” Ik werd ook in dat zo korte gebed 
getroffen door het woordje “haastig”. Het doet je bidden met aandrang en geeft aan dit gebed 
zo een directheid.  
 
Toen begon mij ook op te vallen dat dit gebed om hulp onmiddellijk gevolgd wordt door: “Eer 
aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Ook die woorden waren een zekere routineuze 
afsluiting geworden, die daarna ook telkens na elke psalm herhaald worden. Maar het daagde 
mij hoezeer deze woorden altijd de laatste moeten zijn, net ook van elke noodkreet om hulp. 
Zoals in de eucharistieviering het Kyrie altijd onmiddellijk gevolgd wordt door het Gloria. Of 
zoals na het Onze Vader, wanneer de priester bidt om ons te bevrijden van alle angst en 
onheil, de vierende gemeenschap antwoordt: “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 
heerlijkheid!” Juist omdat aan Hem de kracht en de heerlijkheid behoren, mogen we zo vol 
vertrouwen naar Hem gaan. Naar wie zouden we anders gaan? 
 
“Met heel mijn hart houd ik vast aan U” 
Zo vielen me stilaan ook bepaalde psalmen of gedeelten ervan op. Ik kende ze natuurlijk. Ik 
had ze al zo dikwijls gebeden. Maar plots klonken bepaalde woorden of verzen anders. Ze 
raakten me. Ik bleef er bij stilstaan, herhaalde ze. Ze helpen me ook in de loop van de dag. Ze 
drukken zo goed uit wat er in mij omgaat. Ik kan ze hier natuurlijk niet allemaal vernoemen. 
Maar zo is Psalm 63 mij zo dierbaar geworden. Het is de eerste psalm waarmee het 
morgengebed op de zondag van de eerste week altijd begint. Op het einde, de verzen 7-9, 
bidden we: “Wanneer ik op mijn bed aan U denk, dan blijf ik wakend over U peinzen. Want Gij 
zijt altijd mijn beschermer geweest, ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd 
ik vast aan U; het is uw hand die mij steunt.” Zo eenvoudig, zo diep, zo innig en vol overgave: 
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“Met heel mijn hart houd ik vast aan U.” Of zoals in Psalm 62, 6-9: “Bij God alleen moet ik 
rusten, van Hem komt al wat ik hoop. Slechts Hij is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, Hij 
laat me niet los. Bij God ligt mijn heil en mijn eer, mijn sterkte is God en mijn toevlucht. Blijf 
altijd op Hem vertrouwen, stort uw hart bij Hem uit. Hij is onze enige toevlucht.” Ook die 
enkele verzen van Psalm 57,2-4 begon ik in de loop van de dag telkens opnieuw te bidden: 
“Wees mij genadig, God, wees mij genadig, bij U zoek ik mijn heil. Ik houd mij schuil onder uw 
vleugels totdat het onheil wijkt. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt: 
dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel.” 
 
Solidariteit 
Woorden van de Schrift werden zo mijn eigen woorden. Toch zijn ze allereerst Gods Woord. 
Woorden van Christus zelf. Je bidt in verbondenheid met Hem. Je sluit je aan bij zijn gebed. Hij, 
onze Hogepriester, die altijd voor Gods aanschijn staat en daar voor ons ten beste spreekt 
(Hebr 9,24). Die verbondenheid met Hem maakt je hart ook ruimer. 
 
Je ziet niet alleen je eigen angst en nood. Je sluit je aan bij de nood van anderen. 
Je bidt ook voor hen. Je voelt mee, je ontdekt een diepe solidariteit. Wereldwijd. Want dat 
heeft de pandemie ons in elk geval geleerd: dat we broze mensen zijn, voor elkaar 
verantwoordelijk en dat deze aarde, zoals paus Franciscus het altijd zegt, ons 
gemeenschappelijke huis is. Sterker nog: dat we allen kinderen zijn van dezelfde Vader, zoals 
hij het in zijn laatste Encycliek Fratelli tutti ons zo op het hart drukt. Die solidariteit, bijzonder 
ook in deze coronacrisis, moet de Kerk altijd voor ogen staan. Al bijna een jaar kunnen onze 
geloofsgemeenschappen niet of met een maar heel beperkte groep meer samen komen. Ook 
niet voor de eucharistie. Het getal is nu beperkt tot vijftien. We hebben samen met de andere 
erkende erediensten aan de overheid gevraagd rekening te houden met de omvang van het 
gebouw. Maar het is vijftien gebleven. Ook dat behoort tot de beproeving die we moeten 
doorstaan. Met alle geloof en creativiteit die dat als Kerk vraagt. Het doet pijn. Maar laten we 
toch niet uit het oog verliezen: we zijn daardoor niet verstoken van onze verbondenheid en 
communio met onze Heer. De omweg kan ons herinneren aan wat we misschien dreigden te 
vergeten. 
 
Communio 
De eucharistie is en blijft “bron en hoogtepunt” van heel het christelijke leven. Maar ze sluit de 
andere vormen van communio niet uit. Wel integendeel: ze veronderstelt ze. Zoals de 
leerlingen van Emmaüs de Heer pas herkennen aan het breken van het brood, als eerst hun 
hart brandend werd toen Hij onderweg met hen sprak. In zijn Apostolische Exhortatie Verbum 
Domini citeert Benedictus XVI in nummer 54 deze uitspraak van Hiëronymus: “Het vlees van de 
Heer is ware spijs en zijn bloed is ware drank; het ware goed dat ons in dit leven is voor-
behouden, bestaat in het eten van zijn vlees en bloed, niet alleen in de Eucharistie, maar ook 
in het lezen van de Heilige Schrift. Inderdaad, het Woord van God, geput uit de kennis van de 
Schriften, is ware spijs en ware drank.” De eucharistie is niet “iets” dat we ontvangen, maar 
communio met de Heer. Dat geldt ook voor het aandachtig en biddend luisteren naar Gods 
Woord. Elders vinden we bij Hiëronymus deze toch wel merkwaardige uitspraak: “Wanner we 
luisteren naar het Woord van God, zijn het het Woord van God en het Lichaam en Bloed van 
Christus dat in onze oren vallen” (in Psalmum 147: CCL 78,337-338). 
 
Bedoeld is hier uiteraard niet de sacramentele communie, maar wel de communio met de 
gehele Christus die werkelijk aanwezig komt en zich aan ons geeft. “God liet zijn volk een 
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omweg maken.” Met een omweg duurt de beproeving natuurlijk langer. En dan bekruipt ons 
de bekoring om zo vlug mogelijk tot de orde van de dag terug te keren. 
 
Maar de omweg kan ook een kairos zijn, een gunstige tijd en een tijd van genade. 
Een tijd om niet te verstarren in een louter defensieve houding. “Luistert heden naar zijn stem 
en verhardt niet uw hart”, zo horen we het iedere morgen in Psalm 95. Veelal komt de Heer 
ons onverwacht tegemoet en worden we binnengeleid in de communio met Hem. En Hij doet 
het op zovele wijzen, waaronder het aandachtig en biddend luisteren naar zijn Woord dat 
altijd op de eerste plaats zal komen. Bijzonder nu komt Hij ons ook tegemoet in de zovelen die 
door deze pandemie bedreigd en ontredderd zijn. Gebed en solidariteit: ze blijven de 
grondpijlers van ons christelijk leven. Daarvan is de eucharistie bron en hoogtepunt. Dat God 
ons mag helpen op de omweg en ons voorbereiden om opnieuw met heel de gemeenschap de 
eucharistie te vieren. Dat die dag spoedig mag komen! 

 
+ Jozef De Kesel  

Aartsbisschop van Mechelen-Brussel 

 

 
 

 

 
CORONASTERFTE BIJ LAGERE INKOMENS 5 X HOGER 

De Morgen        25/01/2021 
 

 

In België ligt het corona-sterftecijfer bij mannen tussen 40 en 65 jaar uit de laagste 
inkomensgroepen vijf keer hoger dan bij hun tegenhangers uit de '10 procent hoogste 
inkomens'- klasse. Dat schrijft Oxfam in zijn ongelijkheidsrapport. 
 
 Een van de redenen dat mannen met een laag inkomen meer aan corona sterven, is dat ze 
vaak niet de mogelijkheid hebben om thuis te kunnen werken en dus minder beschermd zijn 
tegen het virus, schrijft Oxfam. Daarnaast speelt de omgeving een rol: de laagstbetaalde 
werknemers wonen vaak in de dichtstbevolkte wijken, waar besmettingen sneller rondgaan. 
 
Oxfam baseert zich onder andere op een studie van de KU Leuven. Ook in de bevolkingsgroep 
boven de 65 jaar is de oversterfte hoger bij de laagste inkomens. "Niet alleen de armste 
gemeenten worden het hardst getroffen, maar binnen die gemeenten zijn het ook de laagste 
inkomens die de grootste kans hadden op oversterfte", luidt de conclusie van de studie. 
 
Covid-19 heeft daarnaast de economische ongelijkheid in zowat elk land ter wereld 
aangewakkerd en dat zal er in de toekomst niet beter op worden. "De kwetsbaarsten zijn er 
door de pandemie nog meer op achteruitgegaan", zegt Belinda Torres Leclercq van Oxfam. 
"Het totaal aantal mensen in armoede zal in 2020 naar schatting met 200 tot 500 miljoen zijn 
toegenomen." 
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Volgens het Oxfam-rapport hebben 's werelds rijksten daarentegen hun vermogen tijdens de 
pandemie met 3,9 biljoen dollar verhoogd. "De miljardairs hebben de verliezen die ze in het 
begin van de pandemie leden binnen de negen maanden gerecupereerd, weten we uit de 
cijfers van Forbes. Met dat bedrag zou voor iedereen ter wereld een Covid-19-vaccin betaald 
kunnen worden", zegt Torres Leclercq. Voor de armsten in de wereld zal het daarentegen 
meer dan tien jaar duren om te herstellen van de economische gevolgen van corona. 
 
Wereldwijd betalen vrouwen de hoogste prijs van de hele crisis. Voorts speelt de raciale 
ongelijkheid een rol. Over de hele wereld zijn historisch gemarginaliseerde en onderdrukte 
groepen grotendeels uitgesloten van kwaliteitsvolle gezondheidszorg en bescherming. Zo 
hebben Afro-afstammelingen in Brazilië 40 procent meer kans om te overlijden aan Covid-19 
dan witte mensen. In de VS ligt het sterftecijfer onder zwarten en latino's dan weer een stuk 
hoger dan onder de witte bevolking. 
 
Naar aanleiding van het rapport vraagt Oxfam of regeringen wereldwijd, ook die van België, 
niet dezelfde fouten willen maken als tijdens de crisis van 2008-2009, toen 75 procent van de 
wereldbevolking werd getroffen door bezuinigingen. "Na de pandemie moet er worden 
ingezet op duurzame economie met investeringen in de mensen, geen economie die alleen 
geleid wordt door miljardairs", besluit Torres Leclercq. 
 

 

 

 

 
Overal Pasen  

 

Standpunt  dinsdag 30 maart 2021  
Luk Vanmaercke 
  
Hoe zwaar kan een afscheid zijn? Ze waren 62 jaar getrouwd. Twee levens waren versmolten 
tot één. Waar zij ging, zag je hem, waar hij opdook, was zij nooit ver uit de buurt. Ze kenden 
elk plekje van elkaars lichaam en geest. Hij vulde soms haar woorden aan, zij wist al wat hij 
ging zeggen nog voor hij het zelf wist. Nu moest ze alleen verder. Zijn kaars was stilletjes 
gedoofd. Het huis oogde leeg, het leven futiel. Met de moed der wanhoop nam ze de draad 
weer op. Op aandringen van haar kinderen reisde ze met OKRA naar de Alpen, ze had nooit 
beseft hoe hoog die bergen waren. De geboorte van haar eerste achterkleinkind was een 
moment van intense vreugde. Ze herleefde. In haar ogen zag men de betekenis van Pasen. 
Hoe verdrietig kan een tiener zijn? Onzichtbaar zijn was haar grootste wens. Haar 
veranderende lichaam vond ze vreselijk. De populaire meiden op school leken door het leven 
te dansen, voor haar voelde het bestaan als schoenen van lood. De littekens op haar arm 
verraadden avonden van zelfverminking. Tot dat nieuwe meisje opdook in haar klas. Je merkte 
meteen dat ze elkaar begrepen. Veel vertelden ze elkaar niet op de speelplaats, hun band was 
woordeloos. In een omhelzing voelden ze de troost van Pasen; 
Hoe uitzichtloos kan de toekomst zijn? De parochie waar de laatste pastoor met pensioen ging, 
zag het somber in. De moderator van de pastorale eenheid nam de parochie formeel over, 
maar had zijn handen elders vol. Een oude pater wilde nog wel voorgaan in de zondagsviering. 
Volstond dat om nog kerkgemeenschap te zijn? Vrijwilligers staken de koppen bij elkaar. Ze 
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riepen de hele parochie bijeen, verrassend veel mensen daagden op. Handen gingen de lucht 
in bij elke vraag om hulp. Voor ze het beseften, hadden ze een strijdvaardig equipe. De liturgie 
kreeg nieuwe impulsen, met om de paar maand een gezinsviering. In de plaatselijke editie van 
Kerk & leven verschenen meer artikels dan ze in jaren hadden meegemaakt. In de klanken 
Toen ervoeren ze Hem onverwacht in hun midden. Wat het einde leek, was eigenlijk het begin, 
van het kerkkoor hoorde je de vreugde van Pasen. 
Hoe vernederend kan een ontslag zijn? Dertig jaar had hij gewerkt in dat bedrijf. Hij klom er op 
tot marketingmanager. Onder zijn impuls verdubbelde de omzet in zeven jaar tijd. Hij kaapte 
een prijs weg met die schitterende reclamecampagne vijf jaar geleden. De CEO werd al een 
dagje ouder, hij was de gedoodverfde opvolger. Toen flopte het nieuwe product. Het design 
deugde niet, maar volgens de raad van bestuur lag het aan de marketing. Plots stond hij op 
straat. Geen bedrijf wilde hem nog hebben, hij leek wel toxisch. Twee jaar later was er een 
bejaardentehuis dat een nieuwe directeur zocht. Tot zijn verbazing werd hij dat. De werksfeer 
was er beter dan alles wat hij ooit had meegemaakt. In het taartje dat hij deelde met een 
bewoner proefde hij de bemoediging van Pasen. 
Hoe beangstigend kan een virus zijn? De hele wereld ging op slot. Familieleden en vrienden 
werden gedegradeerd tot verre kennissen. Woon-zorgcentra veranderden in gevangenissen, 
kantoren in spookkastelen. Maskers maakten elke glimlach onzichtbaar. De angst voor ziekte 
en dood kreeg het gezelschap van sombere gedachten en uitzichtloze eenzaamheid. Tot er een 
vaccin kwam. En nog één. En nog één. Het zou nog maanden duren voor iedereen dat spuitje 
kreeg, maar in de krant werd al voorzichtig vooruitgeblikt naar het rijk der vrijheid. Een 
piepkleine ampul weerspiegelde de belofte van Pasen. 
Hoe aangeslagen voelden de leerlingen zich? Ze dachten dat ze aan een zegetocht begonnen 
toen ze Jezus gingen volgen. De uitverkorene van God was hun vriend, de wereld lag aan hun 
voeten. Met palmtakken en gejuich waren ze in Jeruzalem onthaald. Zijn veroordeling en 
kruisdood hadden ze niet zien aankomen. Ze stonden er perplex van. Hoe belachelijk vonden 
ze plots zijn praatjes. Toen ervoeren ze Hem onverwachts in hun midden. Wat het einde leek, 
was eigenlijk het begin. In zijn woorden herkenden ze voor eeuwig Pasen. 
 
 

 

 

 
Waarom de bestorming van het Capitool nog maar het begin is 

Analyse - Marc Vandepitte 
 

DeWereldMorgen 12 januari 2021   
 
Op 6 januari waren we getuige van taferelen in Washington die normaal voorbehouden zijn 
voor bananenrepublieken. Het ging hier niet over een laatste poging om het presidentschap 
van Trump te redden, zoals sommigen denken, maar het is het begin van een escalatie van 
geweld en een woelige periode in de geschiedenis van de VS. Politiek analist Marc Vandepitte 
zet de feiten op een rij en blikt vooruit. 
 
Een geplande ‘wilde’ actie 
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De schokkende gebeurtenissen vielen niet uit de lucht. Weken ervoor had Trump zijn aanhang 
via een reeks tweets opgeroepen om op 6 januari te komen demonstreren. Een van die tweets 
liet aan de verbeelding niet veel over: “Wees erbij, het zal wild zijn!” (“Be there, will be wild!”). 
 
Eind december was het al duidelijk dat radicale aanhangers een grote en gewelddadige 
protestactie planden om de certificatie van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te 
verhinderen. De gewapende, neofascistische groep Proud Boys boekte weken op voorhand 
hotels in Washington. In geëncrypteerde fora was er sprake van wapensmokkel en het 
opzetten van een ‘gewapend kamp’. Veel van de oproerkraaiers blijken banden te hebben of 
zijn lid van extreemrechtse milities. Onder de gearresteerden was een gepensioneerde 
luitenant van de luchtmacht. 
 
Veel van de oproerkraaiers blijken banden te hebben of zijn lid van extreemrechtse milities. 
Onder de gearresteerden was een gepensioneerde luitenant van de luchtmacht. 
 
Anderhalf uur voor de bestorming van het Capitool hitste Trump zijn achterban op via Twitter: 
“Je zult ons land nooit met zwakte terugnemen. Je moet kracht tonen”. Op een 
protestbijeenkomst die dag in Washington riep zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, de 
menigte op om het geschil over de verkiezingen te beslechten door het “uit te vechten” (“trial 
by combat”). 
 
Het is achteraf beschouwd nog verwonderlijk dat de relschoppers met niet veel meer waren. 
Deze opstand is de culminatie van vier jaar escalerend extreemrechts geweld, gaande van 
fakkeldragende demonstranten in Charlottesville, die scandeerden tegen zwarte mensen en 
Joden, zwaarbewapende milities die demonstreerden tegen de lockdown, tot plannen om de 
gouverneur van Michigan te ontvoeren en mogelijk te doden. 
 
Naar schatting zijn er op dit momenten honderden paramilitaire groepen in de VS actief. 
Sommigen zijn zwaarbewapend. Ze tellen samen zo’n 50.000 leden. Experts zien een 
verontrustende verschuiving van het showen van wapens naar de bereidheid om ze te 
gebruiken. 
 
Afgelopen zomer waren er bijna 500 incidenten van intimidatie of geweld door gewapende 
burgers. De helft van dat geweld was gericht tegen demonstranten. Het doet denken aan de 
fascistische knokploegen in de jaren dertig. 
 
Afgelopen zomer waren er bijna 500 incidenten van intimidatie of geweld door gewapende 
burgers. Witte supremacisten en andere rechtsextremisten waren in 2020 verantwoordelijk 
voor twee derde van alle binnenlandse terreuraanslagen en complotten. De helft van dat 
geweld was gericht tegen demonstranten. Het doet denken aan de fascistische knokploegen in 
de jaren dertig. 
 
Merkwaardig politieoptreden 
Dat de relschoppers deze zwaarbewaakte gebouwen konden binnendringen is hoogst 
merkwaardig. Vooreerst had dat gebouw veel zwaarder moeten bewaakt worden. 
Demonstraties uit het verleden tonen aan dat het Capitool innemen zo goed als onmogelijk is. 
Het tamme politieoptreden staat in schril contrast met vorige demonstraties in de buurt van 
het Capitool. Edward Luce van de Financial Times windt er geen doekjes om: “Indien Afro-
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Amerikaanse demonstranten hadden geprobeerd Capitol Hill of het Witte Huis te bestormen, 
dan leidt het weinig twijfel dat er op was geschoten”. 
 
De Trumpaanhangers botsten op weinig weerstand vanwege de beveiligingsagenten. Blijkbaar 
konden ze op hun sympathie rekenen. Sommige agenten werden gespot toen ze relschoppers 
zomaar door de barrières van het Capitool lieten. Anderen poseerden zelfs vrolijk samen voor 
een selfie met Trump-supporters. Het is geweten dat ten minste een kwart van de 
extreemrechtse milities in de VS bestaat uit actieve of voormalige militairen en politiemensen. 
 
“Indien Afro-Amerikaanse demonstranten hadden geprobeerd Capitol Hill of het Witte Huis te 
bestormen, dan leidt het weinig twijfel dat er op was geschoten”. 
 
Nochtans waren de veiligheidsdiensten op voorhand perfect op de hoogte van mogelijk zware 
rellen. Zo werden de aanwezige parlementairen voordien goed gebriefd over de dreiging en 
werden aangeraden om een tas met spullen bij zich te hebben om eventueel te overnachten. 
 
In totaal werden na afloop in de gebouwen amper 26 personen opgepakt, daarbuiten werden 
nog eens 43 personen gearresteerd. Bij een vreedzame betoging in 2018 op dezelfde plek 
werden 600 personen gearresteerd. Het ging toen om linkse demonstranten. 
 
Republikeinse steun 
Met zijn ophitsing en steun aan de opstandelingen stond Trump niet alleen. Zelfs na de 
bestorming van het Congres weigerde ongeveer 70 procent van de Republikeinen in het Huis 
van Afgevaardigden en een kwart in de Senaat ten minste een deel van de verkiezingsuitslag te 
certificeren. 
 
Lauren Boebert, een Republikeinse afgevaardigde riep tijdens de zitting: “Ik heb nu kiezers 
buiten dit gebouw – ik heb beloofd hun stem te zijn”. De voorbije dagen was ze te zien in een 
video van haarzelf met een Glock-pistool op stap in Washington. 
 
Ivanka Trump, dochter van, omschreef de oproerkraaiers als ‘patriotten’. Heel wat 
Republikeinse kopstukken veroordeelden de aanval maar gaven Trump niet de schuld. Bijna de 
helft van de Republikeinse aanhang staat achter de invasie van het Capitool. 
 
Bijna de helft van de Republikeinse aanhang staat achter de invasie van het Capitool. 
 
De voedingsbodem 
Ondanks zijn vulgariteit, totale incompetentie en rampzalig beleid ten aanzien van het 
coronavirus, kan Trump rekenen op een zeer grote aanhang. Bij de voorbije 
presidentsverkiezingen kreeg hij 74 miljoen kiezers achter zich, dat is het tweede hoogste 
aantal uit de geschiedenis van de VS. Daar zijn verschillende redenen voor. 
 
Sinds de jaren zeventig kent de VS op het wereldtoneel een relatieve economische neergang. 
Vanaf de jaren negentig ging die gepaard met een desindustrialisering van hele regio’s in het 
land. Samen met een antisociaal besparingsbeleid heeft zich dat vertaald in verregaande 
sociale verloedering. 
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Vandaag leeft 58 procent van de burgers van salaris tot salaris. Vaak moet men twee tot drie 
jobs aannemen om niet in de armoede terecht te komen. De laatste veertig jaar zakte het 
mediaan loon van de witte ongeschoolde arbeiders met meer dan 20 procent, een daling die 
vooral sterk was na de financiële crisis van 2008. Gelijktijdig steeg de sterftegraad van de witte 
volwassen bevolking. De kloof tussen rijk en arm werd steeds groter. Nergens in de Westerse 
wereld is die kloof zo groot als in de VS. De 0,1 procent gefortuneerden heeft evenveel rijkdom 
als de 90 procent onderaan. 
 
Net zoals de centrum- en sociaaldemocratische partijen in Europa was de Democratische partij 
onder Clinton en Obama gangmaker van het neoliberaal beleid. 
 
Samen met de sociale neergang verzwakte het sociaal weefsel. Middenveldorganisaties, 
religieuze instituten en vakbonden zagen hun ledenaantal gevoelig dalen. In 1970 was 27 
procent van de werknemers nog aangesloten bij een vakbond, vandaag is dat maar 10 procent 
meer. Politiek konden ze ook niet meer terecht bij de Democratische partij. Net zoals de 
centrum- en sociaaldemocratische partijen in Europa was die onder Clinton en Obama 
gangmaker van het neoliberaal beleid. De Democraten hielden nauwelijks rekening met de 
vele grieven van grote delen van de (witte) kiezers. 
 
De sociale basis waarop Trump steunt groepeert in de eerste plaats laaggeschoolden, 
voornamelijk uit de witte populatie. Maar zijn extreemrechts en ultranationalistisch 
gedachtengoed trekt ook segmenten aan uit de middengroepen en de hogere klasse. 
 
Uitbuiten van angst en kwaadheid 
Er is een gevaarlijk sociaal en politiek vacuüm ontstaan. Vele mensen voelen zich genegeerd en 
uitgesloten door degenen die politieke en economische macht hebben. Ze zien de wereld ook 
als een bedreigende en vijandige plek. 
 
Net zoals andere extreemrechtse leiders in andere landen is Trump bijzonder bedreven in het 
uitbuiten van de angst en de kwaadheid bij brede lagen van de bevolking. 
 
Trump speelt handig in op het wantrouwen ten aanzien van het establishment door zich als 
outsider te profileren. Zelf afkomstig uit de toplaag van de bevolking stelt hij zich op als anti-
establishment en gaat hij tekeer tegen de politieke kaste, de media, de wetenschappers en de 
intellectuelen. Zijn stoer en vulgair taalgebruik sluit daar perfect bij aan. 
 
Net zoals andere extreemrechtse leiders in andere landen is Trump bijzonder bedreven in het 
uitbuiten van de angst en de kwaadheid bij brede lagen van de bevolking. Hij hanteert daarbij 
een giftig discours dat nationaal chauvinisme combineert met vijandigheid jegens migranten 
en minderheden. Intellectuelen en experten veroordeelt hij als verraders van het volk. Dat 
slaat aan bij de mensen die zich uitgesloten voelen. Hij geeft de mensen ook het gevoel dat hij 
naar hun grieven luistert en dat hij het voor hen opneemt in tegenstelling tot andere politieke 
leiders. 
 
In onzekere tijden gaan mensen op zoek naar eenvoudige antwoorden en een sterke leider. 
Het autoritair en extreemrechts gedachtengoed van Trump vindt gehoor bij een 
geradicaliseerde achterban. Ongeveer een kwart van de bevolking vond in 2017 dat een 
militaire overname gerechtvaardigd was als er wijdverbreide corruptie of criminaliteit was. De 
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grote electorale steun waar Trump op kan rekenen geeft de extreemrechtse paramilitaire 
groepen wind in de zeilen en maakt ze stoutmoediger. 
 
De grote electorale steun waar Trump op kan rekenen geeft de extreemrechtse paramilitaire 
groepen wind in de zeilen en maakt ze stoutmoediger. 
 
Steun vanuit het establishment 
Bij het begin van zijn ambtstermijn kon Trump rekenen op het overgrote deel van de 
economische elite dankzij een aanzienlijke belastingvermindering. Zijn handelsoorlogen, zijn 
wispelturig beleid en zijn banden met extreemrechts deed die steun afkalven. Zijn anti-
immigratiepolitiek werd door een belangrijk deel van de werkgevers niet ondersteund. Toch 
kon Trump blijven rekenen op kapitalisten uit sectoren als energie, agrobusiness, transport en 
constructie. 
 
De kapitalistische klasse kiest bij voorkeur voor gewillige en voorspelbare politieke leiders. 
Maar als er geen alternatief voor handen is, dan aarzelt ze niet om de meest brutale of 
onberekenbare hansworst een levenslijn te bieden, zolang de belangen maar verdedigd 
worden. Dat leert ons de geschiedenis van het fascisme van de twintigste eeuw en van de 
dictaturen in de Derde Wereld. 
 
De kapitalistische klasse kiest bij voorkeur voor gewillige en voorspelbare politieke leiders. 
Maar als er geen alternatief voor handen is, dan aarzelt ze niet om de meest brutale of 
onberekenbare hansworst een levenslijn te bieden. 
 
Media en sociale media zijn hoe langer hoe meer van doorslaggevend belang bij verkiezingen. 
Volgens Berkman Klein Center waren de presidentsverkiezingen van 2020 een door de elite 
aangestuurd proces via de massamedia. Zoals in 2016 kon Trump hier rekenen op heel wat 
steun vanwege de media. Rupert Murdoch, de machtige mediamagnaat, die onder andere de 
meest populaire tv-zender Fox bezit, speelde een belangrijke rol in de verkiezingsoverwinning 
van Trump in 2016. Hij bleef tot aan zijn verkiezingsnederlaag zeer loyaal aan de president. De 
systematische desinformatiecampagne die Trump tijdens de verkiezingen opzette werd door 
veel traditionele media overgenomen en versterkt. 
 
De invloed van sociale media is zo waar nog groter. Digitale propaganda was het geheim 
achter de eerste verkiezingsoverwinning van Donald Trump, maar ook achter die van Javier 
Bolsonaro in Brazilië. Op Twitter werd Trump gevolgd door 89 miljoen volgers, op Facebook 
zijn dat er 35 miljoen. Maar, zelfs nu hij van Twitter is gegooid kan hij zijn boodschap blijven 
verspreiden op zogenaamd alternatieve platforms of sites, zoals Gab, Telegram, 
TheDonald.win, Quillette, Spiked, enz. Deze worden vaak gesponsord door rijke steungevers. 
Het zijn dergelijke ‘sociale’ media die het racisme normaliseren en die het extreemrechts 
gedachtengoed wijd helpen verspreiden, ook in onze contreien. 
 
Het zijn dergelijke ‘sociale’ media die het racisme normaliseren en die het extreemrechts 
gedachtengoed wijd helpen verspreiden, ook in onze contreien. 
 
Blijvende erfenis 
Tijdens zijn ambtstermijn heeft Trump een stevige sociale basis weten op te bouwen. Bij de 
voorbije verkiezingen kreeg hij 47 procent van het electoraat achter zich en na zijn 
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verkiezingsnederlaag bleef 90 procent van de Republikeinen hem steunen. Hij zal kunnen 
blijven rekenen op een zeer machtige propagandamachine, zowel via de media als via de 
(alternatieve) sociale media. Hij heeft ook heel wat conservatieve rechters benoemd en van 
het Hoger Gerechtshof een conservatief bastion gemaakt. 
 
In vier jaar tijd heeft Trump de Republikeinse partij volledig naar zijn hand weten te zetten. 
Heel wat van de parlementairen, gouverneurs en burgemeesters zijn trouwe acolieten van 
hem. Veel partijleden die het oneens zijn met hem durven hun mond niet open te doen. Zij 
hebben schrik om aangepakt te worden door de sociale media of bij een volgende nominatie 
rechts voorbij te worden gestoken door een uitdager die op Trumps lijn zit. Dat is ook de reden 
waarom zo weinig Republikeinen zich uitgesproken hebben tegen de zogenaamde 
verkiezingsfraude of Trump de schuld geven van de bestorming. 
 
Een uiterst gepolariseerd land 
Het onophoudelijk gestook van Trump gedurende jaren heeft zijn sporen nagelaten. De 
legitimiteit en stabiliteit van het hele politiek systeem zijn zwaar aangetast. Joe Biden zal de 
eerste president zijn sinds Abraham Lincoln in 1861 waar een groot deel van het land hem als 
onwettig beschouwt voordat hij wordt beëdigd. 
 
Het onophoudelijk gestook van Trump gedurende jaren heeft de legitimiteit en stabiliteit van 
het hele politiek systeem zwaar aangetast. 
 
De nieuwe president zal af te rekenen hebben met een uiterst gepolariseerd land. Trumps 
radicale achterban beschouwt de gebeurtenissen van 6 januari als een grote overwinning. De 
grote media-aandacht heeft hen een boost gegeven en zal hen in staat stellen leden te werven 
en zichzelf te versterken. 
 
Experten vrezen dat de dodelijke rellen het begin zouden kunnen zijn van een escalatie van 
geweld, in plaats van een laatste poging om het presidentschap van Trump te redden. De kans 
bestaat dat er al in de volgende weken nieuwe dergelijke raids komen en dat de radicale 
achterban nog meer zal overgaan tot intimidatie en het gebruik van geweld bij raciale, sociale 
of zelfs arbeidsconflicten. Jorge Dávila, politiek analist van CNN, waarschuwt voor een 
“burgeroorlog van lage intensiteit”. 
 
Het Trumpisme is een blijver 
De toekomst van Trump zelf is onduidelijk. Wordt hij afgezet? Wordt hij vervolgd? Of zal hij 
zich binnen vier jaar opnieuw kandidaat kunnen stellen bij de volgende verkiezingen, zoals hij 
dat van plan is? Een recente peiling bij de Republikeinen liet zien dat hij de overweldigende 
favoriet van de partij is om voor 2024 genomineerd te worden. Na hem komt vicepresident 
Mike Pence en daarna Donald Trump Jr. 
 
De kans bestaat dat er al in de volgende weken nieuwe dergelijke raids komen en dat de 
radicale achterban nog meer zal overgaan tot intimidatie en het gebruik van geweld bij raciale, 
sociale of zelfs arbeidsconflicten. 
 
Zelfs als hij zelf geen kandidaat is zal hij, gezien zijn aanzienlijke invloed op de conservatieve 
basis, in grote mate kunnen bepalen wie van de Republikeinen de race zal aangaan. Aan 
kandidaten ontbreekt het niet. Zo bijvoorbeeld Mike Pompeo, zijn minister van Buitenlandse 
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Zaken, of Tom Cotton, de senator uit Arkansas. Zoals Financial Times het schrijft: “het zijn 
hardere versies van hem, zonder zijn grillen”. 
 
Samuel Farber van Jacobin vat het goed samen: “Wat het lot van Donald Trump de komende 
jaren ook moge zijn, het Trumpisme als politieke stroming en gemoedstoestand, en zelfs als 
beweging, zal waarschijnlijk beter standhouden dan Trump zelf”. In Europa zien we 
gelijkaardige stromingen en dezelfde gevaarlijke tendenzen. Wat als bij de volgende 
parlementsverkiezingen in Vlaanderen het Vlaams Belang samen met de N-VA een 
meerderheid van de stemmen haalt? Zal die impasse dan vreedzaam opgelost geraken? De 
gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn in elk geval een wake up call voor ons allen. 
 
Socialisme of barbarij 
Om het tij te keren[1] moeten vooreerst de paramilitaire milities aan banden gelegd worden. 
Dat zal moeten gepaard gaan met een screening en uitzuivering van de politiediensten en het 
leger, alsook met een wijziging van de wapenwet. 
 
Maar dat is niet voldoende. Deze milities vormen een kwaadaardig kankergezwel op een ziek 
lichaam. Om dat lichaam weer gezond te krijgen en de voedingsbodem voor extreemrechts 
weg te nemen, is een soort nieuw sociaal contract nodig. Eerlijke fiscaliteit, toegankelijke 
gezondheidszorg, verhoging van de (minimum)lonen en pensioenen, en goedkoper hoger 
onderwijs zijn daarvan de belangrijkst ingrediënten. Ook zijn er zware investeringen nodig in 
infrastructuur, gezondheidszorg en groene technologie. Tenslotte is het politiek systeem aan 
een grondige reset toe. 
 
Om de voedingsbodem voor extreemrechts weg te nemen, is een soort nieuw sociaal contract 
nodig en is het politiek systeem aan een grondige reset toe. 
 
Zolang dit niet gebeurt zal het welvaartsverlies, de kloof tussen rijk en arm, de onzekerheid, 
het gebrek aan toekomstperspectief en het wantrouwen ten aanzien van de politici en het 
establishment een explosieve cocktail blijven vormen die tot een Trump bis of erger kan 
leiden. 
 
Hoopvol daarbij is dat de laatste jaren het links gedachtengoed weer sterk ingang vindt bij de 
bevolking, en vooral dan bij jongeren. Een peiling door Gallup liet zien dat 51 procent van de 
jongeren tussen 18 en 29 jaar positief staat ten aanzien van het socialisme. Bij de gehele 
bevolking is dat 37 procent. Ook hoopvol is het gegeven dat uitgesproken linkse kandidaten in 
het Congres werden verkozen, zoals Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley en 
Rashida Tlaib. 
 
Electorale processen zijn heel belangrijk, maar nog belangrijker is het geduldig werken aan de 
basis: het sensibiliseren, organiseren en mobiliseren van mensen voor een duurzaam 
progressief project. Met de komst van Bernie Sanders is het partijpolitieke landschap van de 
VS grondig door elkaar geschud. Doorheen de voorbije kiescampagnes is er een nieuwe 
hoopvolle beweging op gang gebracht. Zij staat voor grote uitdagingen. Meer dan ooit is de 
leuze van Rosa Luxemburg ‘socialisme of barbarij’ van toepassing. 
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Latijns-Amerikaans bevrijdingsfilosoof Enrique Dussel, onterecht 

onbekend in Europa 
 

 
Paulo Freire en Ivan Illich zijn zowat de enige progressieve denkers uit Latijns-Amerika die in 
Europa enige faam hebben/hadden – en dan nog alleen bij oudere generaties. Er zijn ook de 
boeken van de onvolprezen Eduardo Galeano. Dat is het zowat. Mexicaan/Argentijn Enrique 
Dussel krijgt met het boek 'De Bevrijdingsfilosoof – Het rebelse denken van Enrique Dussel' 
door de Nederlandse filosoof Wil Heefer eindelijk verdiende aandacht in het Nederlandse 
taalgebied. 
Op enkele zeldzame publicaties van lezingen in het Engels en het Frans na is van Enrique 
Dussel bijna niets verschenen buiten de Spaanstalige wereld. In 1987 verscheen één lezing van 
de man in het Nederlands in Concilium, internationaal tijdschrift voor theologie (dat van 1964 
tot 2001 werd gepubliceerd). Zelf had ik nog nooit van hem gehoord. Mijn excuus: ik ben niet 
thuis in de wereld van de filosofie, Europees of elders. 
Het werk van filosofen is zonder de minste twijfel uiterst belangrijk om ons maatschappelijk 
bestel te begrijpen. Artikels, lezingen… Filosofen produceren enorme hoeveelheden boeiend 
voedsel voor het brein. Hun meestal lijvige boeken zijn voor de niet-filosofen onder ons echter 
zelden aangename literatuur. 
Zeer doordachte redeneringen zonder twijfel, maar voor een leek dikwijls ondoorgrondelijk. Je 
leest de woorden, je snapt de zinsbouw, maar ‘wat zegt die man nu eigenlijk’ – het zijn nog 
altijd meestal mannen (vrouwelijke filosofen werden in de geschiedenis voortdurend 
gemarginaliseerd, mét medewerking van hun mannelijke collega’s). 
 
Latijns-Amerika 
De trigger om dit boek te lezen is mijn interesse voor Latijns-Amerika. Ik schrijf er regelmatig 
over op deze website. De bevrijdingstheologie is uiteraard bekend terrein voor iedereen die 
voor dit continent belangstelling heeft en de dingen daar met een sociaal bewogen lens 
bekijkt. De bevrijdingsfilosofie daarentegen? Kende ik niet. 
Op 31-jarige leeftijd moet de jonge Argentijnse hoogleraar filosofie Enrique Dussel zijn land 
ontvluchten voor de moordende repressie van de militaire junta. Zijn politieke analyses 
worden niet gepruimd. Een bomaanslag op zijn huis geeft de doorslag en hij vertrekt. Hij krijgt 
de kans les te geven in Mexico, ook al is het regime daar evenmin erg sociaal voelend. Later 
wordt hij Mexicaans staatsburger. 
Deze ervaring laat Dussel toe om schamper te doen over mei 1968 en zijn nasleep in Europa: 
“Het perspectief van waaruit het Westen terugziet op studentenopstanden in 1968 laat zien 
met welke oogkleppen men in het Westen naar wereldgebeurtenissen kijkt. Hij noemt het een 
kijken zonder te willen zien. Wat in Europa gebeurt is kinderspel vergeleken met de slachtpartij 
waar het verzet van studenten in Mexico op uitloopt.” 
Het tekent zijn analyse van politiek verzet. “Denken over vrijheid is een luxe, dagelijks brood is 
noodzakelijkheid.” Daarom kiest hij resoluut de kant van de armen, waar er in Latijns-Amerika 
(nog steeds) miljoenen van zijn. Een mens heeft eerst drinken, eten en lucht nodig, politieke 
strijd – hoe belangrijk ook – komt daarna. Alle begrip voor de minderbedeelden dat zij 
politieke strijd dus niet als hun eerste prioriteit zien. 
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Auteur van dit boek Wil Heefer heeft zelf als filosoof een gelijkaardige, of liever averechtse, 
ervaring. “Tijdens mijn opleiding filosofie hoorden we nagenoeg niets over Spaanse of Latijns-
Amerikaanse geesteswetenschappers … Met een tas vol vooringenomenheid”, begon hij aan 
zijn reis door Latijns-Amerika. Heefer leert er de werken van José Marti kennen, de Cubaanse 
onafhankelijkheidsleider, die ook voor Dussel van groot belang is. 
 
Arrogante Europese onverschilligheid 
“Kijkend door zijn (Dussel) ogen trof het me hoe met arrogante onverschilligheid vanuit Europa 
werd neergekeken op wat onderontwikkeld wordt genoemd, op wat precolumbiaanse 
culturen hadden voortgebracht. Het stond in schril contrast met hoe in Europa op de cultuur 
van het oude Griekenland en het oude Egypte werd teruggezien.” 
Als 67-jarige heb ik geen idee hoe het met de hedendaagse geschiedenislessen op school is 
gesteld – een vak dat meer en meer in de verdoemenis geraakt – maar ik herinner me die 
lessen uit mijn tijd wel. Bovendien, in Belgisch Congo kregen de Congolezen voor het vak 
‘geschiedenis’ de identieke cursus Belgische geschiedenis. Congo begon voor hen pas in 1830. 
Eurocentrisme en zijn pendant (post)kolonialisme zitten diep in het Europese onderbewustzijn 
verankerd. 
Dekolonisatie is de voorbije jaren terecht een strijdthema geworden. Dekolonisatie van de 
filosofie hoort daar bij. Enrique Dussel had het al jaren eerder door. Hij geeft een voorbeeld 
dat in zijn eenvoud alles samenvat: “Waarom ligt de Noordpool boven en waarom ligt de 
Zuidpool onder.” En, voeg ik er aan toe, waarom noemt Australië zich ‘down under‘ en niet ‘up 
there‘? Daarom dus. 
Dussel situeert het begin van het kapitalisme niet bij de industrialisering van Europa. Zijn 
startdatum is 1492, toen een Italiaanse zeeman in opdracht van Spaanse koningen dat 
onbekende continent ‘ontdekte’. Toen, in dat omineuze jaar ontstond “een vertekend beeld 
van zowel de geschiedenis van de filosofie als de filosofie van de geschiedenis.” 
 
“Ik verover, dus ik ben” 
Nog een vraag die dit boek opwerpt. Waarom staan onze bibliotheken vol boeken over de 
Franse Revolutie en de Russische Revolutie, maar moet je zoeken naar degelijke werken over 
de slavenrevolutie van Haïti? “(zelfs) Karl Marx kende het bevrijdingswerk van José Marti niet, 
terwijl Marti wel op de hoogte was van Marx’ opvattingen en bij zijn overlijden een in 
memoriam schreef.” 
De moderne tijden beginnen ook helemaal niet bij de Verlichting (een degelijk overzicht van 
het verlichtingsracisme vind je in het hoofdstuk ‘De filosofe’ van het boek Niemand zal hier 
slapen vannacht van Rachida Aziz). En Descartes’ ‘Ik denk dus ik ben’ wordt bij Dussel ‘Ik 
verover dus ik ben’. 
Standbeeld van José Marti in de Cubaanse stad Cienfuegos. Marti was leider van de 
onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse kolonisator, maar ook dichter en schrijver. Van hem 
is het gedicht Guantanamera, later op muziek gezet en nog steeds het wereldwijd meest 
bekende Latijns-Amerikaanse lied. Zijn werken zijn een voorname inspiratiebron voor Enrique 
Dussel. Foto: Vgenecr/CC BY-SA 3:0 
Dussel ziet een logische lijn van Columbus tot vandaag. Het roofkapitalisme in Latijns-Amerika 
nam steeds andere vormen aan maar is in wezen nog steeds hetzelfde als toen. Net als Spaans 
filosoof Ortega y Gasset ziet hij het als “zijn maatschappelijke plicht om op grond van inzicht in 
het krachtenspel van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen sturing te geven aan wat goed 
is in concrete leefsituaties.” 
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Enrique Dussel beperkt zijn kritische kijk op de Europese filosofie niet tot Latijns-Amerika. Hij 
gaat ook te rade bij de Palestijns-Amerikaanse filosoof Edward Said, die in zijn boeken gevat 
het Europese oriëntalisme aanklaagt dat alles wat uit het ‘Oosten’ komt als exotisch, kleurrijk 
maar vooral minderwaardig wegzet. 
Dat betekent geenszins dat Dussel de Europese filosofen niet naar waarde weet te schatten. 
Integendeel, hij blijft hen met openheid van geest benaderen. Max Weber en Carl Schmitt zijn 
voor hem bronnen van inspiratie, net als de Belgische filosofe Chantal Mouffe. Kritiek betekent 
geenszins verwerping. Het denken moet zicht echter bevrijden van het westerse kapitalisme, 
het dogma van de ‘groei’ – een eufemisme voor diefstal. 
 
Groot filosofisch oeuvre 
Dussel pleit tevens voor een participatieve democratie ter aanvulling van de huidige 
representatieve parlementaire democratie. Er is volgens hem geen contradictie tussen beiden. 
Zijn pleidooi voor een universeel basisinkomen komt eveneens aan bod. 
De gewone hard werkende Latijns-Amerikanen hebben recht op werkzekerheid, waardig loon 
en degelijke werkomstandigheden. Wat zij echter ook nodig hebben is historisch 
zelfbewustzijn, wat het klassieke onderwijs en de grote media in geen geval een kans geven. 
Met zijn werk wil Enrique Dussel daar een degelijke basis voor geven, waar leerkrachten, 
vakbondsmilitanten, sociale activisten en strijders voor de mensenrechten iets aan hebben om 
hun strijd een logisch denkkader te bieden. Bewustzijn houdt ook historisch inzicht in. “Zonder 
zicht op de eigen wordingsgeschiedenis is een dekolonisatie van het denken niet mogelijk en 
komt vrijheid niet tot stand.” 
Auteur Wil Heeffer hoopt dat zijn boek De bevrijdingsfilosoof – Het rebelse denken van 
Enrique Dussel navolging krijgt: “In dit essay hebt u kennis kunnen maken met (Dussel) en zijn 
werk. Ik hoop dat het verlangen naar kennis gewekt is, dat wat ik bood naar meer smaakt en 
dat er misschien Nederlandse vertalingen van hem in de boekhandel verschijnen.” Dit boek is 
voor zijn streven een uitstekende aanzet. 
 
Wil Heeffer. De bevrijdingsfilosoof – Het rebelse denken van Enrique Dussel. ISVW Uitgevers, 
Leusden, 2020. 154 pp. (zonder Noten) ISBN 978 94 92538 96 3 
 

 

 

 

 
Trees van Montfoort: Zingen met álle schepselen 

 

Trees Van Montfoort is onderzoeker, predikant en auteur van Groene theologie. (Uitgegeven 
bij Skandalon) 
Deze column is een passage uit een essay dat eerder verscheen in Benedictijns Tijdschrift.  
 
Het is vanzelfsprekend geworden om de Bijbel te lezen als een geschiedenis van God met 
mensen, maar het is een geschiedenis van God met héél de schepping. Zo is een oproep aan 
heel de aarde – en soms ook de hemel – om voor God te juichen en God lof te brengen in vele 
psalmen te vinden. Psalm 148 is de meest uitgebreide lofzang, zo niet in lengte, dan toch in 
reikwijdte. Het begint bij de hemel. ‘Loof de Eeuwige, bewoners van de hemel.’ De bewoners 
van de hemel – de engelen, de zon, de maan en de sterren – worden opgeroepen om God te 
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loven, want God heeft hen hun plaats gegeven. En dan komt de aarde en het onderaardse. De 
psalm roept heel de kosmos (zoals men zich die toen voorstelde) op, van de hemelen boven 
tot de aarde beneden: 
Loof de Eeuwige, bewoners van de aarde,/ zeemonsters en oceanen,/ vuur en hagel, sneeuw 
en rook,/ stormwind die doet wat hij zegt./ Alle bergen en heuveltoppen,/ hout dat vrucht 
draagt, alle ceders,/ dieren van het veld en dieren in de wei,/ alles wat kruipt en op vleugels 
gaat. (Psalm 148,7-10) 
Het is misschien even wennen, maar dan komen pas de mensen, van koningen tot jonge 
vrouwen. Het is in de lofzang van deze hele kosmos dat de mensen mee mogen doen, als deel 
van de aarde. Een speciale plaats krijgt het volk Israël – let wel: Israël en niet de mensheid – 
want dat is God nabij. De hemel en de aarde vormen in deze psalm een dubbelkoor dat de 
hele werkelijkheid omvat. 
 Onbegrijpelijk voor ons moderne mensen? Ja, het idee dat bergen zouden kunnen juichen 
klinkt in onze oren heel vreemd. Onder invloed van de Verlichting zijn wij immers alles wat 
niet-menselijk is als ding gaan zien en alleen mensen als personen die tot handelen in staat 
zijn. Maar juist doordat natuur hier op zo’n andere manier voorgesteld wordt dan we gewend 
zijn, kunnen deze psalmen veel opleveren voor ecotheologie. 
  
De hele levende en niet-levende natuur looft God. Het klateren van rivieren, het ruisen van 
bomen kan klinken als klappen en jubelen, maar ook de geluidloze hemellichamen en de stille 
planten zijn onderdelen van de schepping die God looft. Als mensen behoren we ook tot dat 
grote geheel, om precies te zijn: tot de biosfeer van de aarde. Als wij de natuur op wat voor 
manier dan ook vernietigen of beschadigen, smoren wij een van de stemmen in die lofzang. 
Karel Eykman maakte een mooie bewerking van psalm 98: 
 Bergen kunnen het/ door het ruisen van duizend bomen in bossen:/ roepen en zingen ter ere 
van de Heer./ Zij zijn de echo van Gods naam,/ de echo van Gods naam. (Liedboek 2013, 98c 
eerste strofe) 
 Dat de psalmist alle schepselen oproept, betekent niet dat deze oproep nodig is om de 
schepselen God te laten loven. De oproep is een grammaticale vorm vergelijkbaar met de 
oproep aan de eigen ziel: ‘Prijs de Eeuwige, mijn ziel’ (Psalm 103,1 e.v.a.), wat hetzelfde is als: 
ik prijs de Eeuwige. De schepselen prijzen God. Dat doen ze zonder dat daar een mens of een 
stem bij nodig is, eenvoudigweg door te bestaan. Dat inzicht maakt bescheiden. 
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Jan Blommaert, voorgoed zijn stem verloren 

 

 
Tom Naegels is schrijver en opiniemaker. De Standaard 7 januari 2021 
Jan Blommaert is overleden. Hij was als hoogleraar in de sociolinguïstiek en taalkundige 
antropologie verbonden aan de Universiteit van Tilburg en werkte ook voor de UGent, en voor 
universiteiten in onder meer Zuid-Afrika, China, het VK en Finland. Tom Naegels schetst een 
portret van zijn gewezen ‘opvoeder’. 
Zelfs toen hij aan de wereld liet weten dat hij dodelijk ziek was, bleef Jan Blommaert de 
politiek geëngageerde socioloog en taalkundige die hij altijd geweest is. In een Youtube-filmpje 
van 21 mei 2020 vertelde hij dat hij een tumor had in zijn luchtpijp. 
Door de behandeling kon hij een poosje niet praten. Er was zelfs sprake dat hij zijn stem 
definitief kon verliezen. Het was, vertelde hij, een van de meest beangstigende ervaringen die 
hij in zijn leven had gekend. Ze had hem doen beseffen hoezeer het ons menselijk maakt, die 
mogelijkheid om je uit te drukken in taal. 
Waarna hij in een beweging overschakelde op het onderwerp waarnaar hij zijn hele carrière 
onderzoek had gedaan. Het al dan niet ‘hebben van een stem’ gaat verder dan het letterlijk 
kunnen gebruiken van je stembanden. Sommige groepen (mensen in armoede, vluchtelingen 
…) hebben het figuurlijk moeilijker om gehoord te worden. De taal waarvan ze zich bedienen, 
hun accent, hun woordenschat, hun beheersing van de dominante (standaard)taal of van 
bepaald jargon … wordt door mensen in machtsposities als minderwaardig beoordeeld, en dus 
worden ze minder serieus genomen. Ook dat is ‘je stem verliezen’. En het vreet evengoed aan 
je mens-zijn. 
‘Onze cultuur’ 
De periode waarin Blommaerts stem, in figuurlijke zin, het luidste klonk, waren de vroege 
jaren 90. In 1992 had hij met zijn collega Jef Verschueren Het Belgische 
migrantendebat geschreven. Het was in eigen beheer gepubliceerd, en de ondertitel De 
pragmatiek van de abnormalisering maakte meteen duidelijk dat het om een academisch werk 
ging. Toch veroorzaakte het een kleine politieke schok. 
De context is daarbij belangrijk. Een klein jaar voor de publicatie, op 24 november 1991, was 
het Vlaams Blok landelijk doorgebroken. De uiterst rechtse partij pleitte voor ‘de terugkeer van 
de overgrote meerderheid van de niet-Europese vreemdelingen’, ze geloofde dus niet dat het 
samenleven van etnische Vlamingen met mensen van (vooral) Marokkaanse of Turkse afkomst 
mogelijk was. De stijl en de doelstellingen van het Vlaams Blok revolteerden grote delen van 
de pers, het middenveld, de culturele en de politieke wereld. Er ontstond een tweedeling 
tussen ‘de racisten’ van het Vlaams Blok enerzijds, en ‘de antiracisten’ daarbuiten. 
Het is die wat zelfgenoegzame consensus die Blommaert en Verschueren doorbraken. Op basis 
van een taalkundige analyse van voornamelijk krantenartikels, concludeerden ze dat de 
manier waarop er in de mainstreampers en door politici van de traditionele partijen over 
allochtonen (toen een nieuw woord) werd gesproken, niet verschilde van hoe het Vlaams Blok 
dat deed. 
Iedereen ging ervan uit dat migranten ‘cultureel anders’ waren, dat dat een probleem was, en 
dat ze zich moesten aanpassen aan ‘onze cultuur’. Een samenleving kon pas werken als ze 
cultureel homogeen was. Maar dat ‘homogeneïsme’, zoals de auteurs het noemden, was zelf 
racistisch. Autochtonen mochten van elkaar verschillen zoveel ze wilden, toch werden ze 
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steevast voorgesteld als één coherente gemeenschap, waarvan de gebruiken en de waarden 
per definitie de norm waren. Hoezeer allochtonen ook hun best deden om erbij te horen, toch 
werden ze altijd voorgesteld als afwijkend van die norm, als een probleem dat ze zelf moesten 
oplossen. 
Racisme was in deze analyse geen persoonlijke attitude of de ideologie van één partij, maar 
een breedgedragen maatschappelijke consensus. Het doet denken aan de manier waarop 
hedendaagse activisten spreken over ‘structureel’ racisme. Blommaert had scherpe kritiek op 
het ‘verhaaltje’ (zijn woorden) over ‘witte suprematie’ of ‘witte privileges’. Hij vond dat de 
jonge garde zich blindstaarde op huidskleur, en daardoor de echte machtsongelijkheden 
negeerde. 
Hij was het er wel mee eens dat ook goed menende autochtone onderwijzers, journalisten, 
werkgevers of jeugdwerkers zichzelf als de culturele norm zagen, en dus dachten en 
handelden vanuit een racistisch wereldbeeld. En net zoals progressieve blanken vandaag 
geaffronteerd reageren als ze vaststellen dat zelfs zij door de Black Lives Matter-activisten 
racistisch worden genoemd, zo reageerde de goegemeente in de jaren 90 gekrenkt op 
Blommaerts en Verschuerens boek. 
Vlamingen en niet-Vlamingen 
Typisch in Blommaerts wetenschappelijke werk is zijn grote aandacht voor het sociale detail. 
Mensen hebben niet één identiteit in het leven, was zijn overtuiging, maar ze wisselen 
voortdurend van rol. En dat tonen ze door middel van schakeringen in hun taalgebruik, hun 
kledij, de foto’s die ze van zichzelf tonen … In die zin was Blommaert inderdaad een 
‘cultuurrelativist’: hij geloofde niet dat er dominante culturele identiteiten bestonden die de 
ene grote etnische groep onderscheidden van de andere. Hij ging ervan uit dat mensen van de 
ene identiteit op de andere overschakelden, afhankelijk van de context en de boodschap die ze 
wilden overbrengen. Etnische of nationale identiteit spelen een rol, maar niet de belangrijkste. 
Zijn beste werk, vond hij zelf, was een gedetailleerde beschrijving van zijn eigen wijk, de buurt 
rond de Statiestraat en Driekoningenstraat in het Antwerpse district Berchem. Tien jaar lang 
liep hij een aantal keren per maand de hele lengte van de straat af, en telde hij hoeveel 
geschreven talen er in het straatbeeld te zien waren: op affiches, etalages, geparkeerde auto’s, 
vuilniszakken zelfs. Op basis daarvan vertelde hij het verhaal van Vlamingen en niet-
Vlamingen, van oude en nieuwe ‘allochtonen’, van hun winkels, hun kerken, hun feesten, waar 
ze elkaar ontmoetten en hoe ze met elkaar omgingen. De laatste jaren van zijn leven spitste hij 
zijn onderzoek zich dan weer toe op sociale media, en de online identiteiten die mensen daar 
voor zichzelf creëren. 
Die aandacht voor de ‘vloeibare’ identiteit, en voor de complexe gelaagdheid van de 
hedendaagse samenleving, maakte hem een heftig criticus van het Vlaams-nationalisme, dat 
wel vasthoudt aan de statische norm van een dominante nationale identiteit, waar 
nieuwkomers zich aan moeten aanpassen. Het maakte van Blommaert, die naast academisch 
werk ook politieke pamfletten schreef, een controversiële intellectueel. Voor velen, niet 
exclusief ter rechterzijde, was hij een archetype van de (extreem)linkse professor, de 
‘cultuurrelativist’ die ‘de problemen negeert’. 
Zijn studenten droegen hem evenwel op handen. Meer nog dan een publieke intellectueel of 
politieke polemist, zag Jan Blommaert zichzelf in de eerste plaats als een lesgever. In het 
recent verschenen Wat was er echt belangrijk in mijn academisch leven? (Epo, 2020), zijn 
afscheid aan collega’s en studenten, schrijft hij dat hij zichzelf, als professor, als een ‘opvoeder’ 
zag, een lesgever die meer deed dan enkel kennis overdragen, maar de hele mens probeerde 
te vormen. Hij wilde een van die docenten zijn ‘die onze levenswandel of identiteit bepaalden 
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op cruciale momenten in het leven.’ Voor veel van die studenten – onder wie ondergetekende 
– heeft hij die ambitie ten volle waargemaakt. 
 
 

 
14 januari, gedachtenis van de zalige Petrus Donders – Redemptorist. 

 

Leiden, 14 januari 2021, Claudia Peters, vicepostulator Causae Petri Donders, 
vicepostulator@peerkedonders.nl 
Geven – Petrus Donders die iets van zichzelf en zichzelf gaf 
God is Liefde, is geven. “Opdat mijn gift de ander niet vernedert, moet ik niet alleen iets van 
mij, maar mezelf geven, als persoon daarin aanwezig zijn.” (DCE 34) 
Het religieuze leven wordt ook “gewijd”, “godgewijd” of “toegewijd leven” genoemd. Echter, 
op basis van alleen liefde tot God, zonder zichtbare liefde tot de naaste wordt niemand heilig. 
Deze liefde tot de naaste uit zich normaal in de werken van barmhartigheid, waarvan de zeven 
klassieke zich rechtstreeks tot de naaste richten en het nieuwe, achtste, de zorg voor de 
Schepping de basis van ons gemeenschappelijk leven raakt. 
Als kind had Petrus Donders niet zo veel om van zichzelf te geven, want hij had zelf weinig. 
Maar, dat wat hij had, gaf hij door. Dat wat hij zelf net in de kerk had gehoord, gaf hij door aan 
zijn leeftijdsgenootjes. Hij zette zich in aan het weefgetouw, terwijl zijn aanleg er niet al te 
groot voor was. Hij verdiende zijn schoolgeld met handenwerk, want met andermans geld kon 
hij het niet betalen. Toen hij eenmaal priester was en over meer middelen beschikte, begon 
hij, wat voor hem bedoeld was, uit te delen: geld, eten, kleding - tot onsteltenis van onder 
andere zijn huishoudster. Voor de mensen in Suriname was hij de eerste blanke die niet nam, 
maar gaf. Hij verrichtte alle zeven klassieke werken van barmhartigheid, maar kennelijk deed 
hij ook meer. Hij deelde het leven met degenen voor wie hij zorgde. Hij nam niet deel aan een 
geprivilegieerd leven dat hij als priester en religieus had kunnen leiden, hij trok niet telkens 
vanuit Paramaribo naar Batavia voor een pastoraat van sporadische bezoeken, maar leefde 
een adequaat pastoraat met dagelijkse aanwezigheid (Voor een Kerk die in de werkelijkheid is 
geïntegreerd, Osservatore Romano, 8 oktober 2019, p. 11). 27 jaar lang werkte Petrus Donders 
op en vanuit het geïsoleerde Batavia van waaruit hij zich naar de inheemse gemeenschappen 
begaf, en hij bracht slechts drie weken per jaar in Paramaribo door om daar aan de verplichte 
jaarlijkse retraite deel te nemen. Bovendien was Petrus Donders er voor de mensen, hij gaf 
zichzelf. Hem werd zelfs onprofessionele nabijheid verweten: hij raakte de zieken aan. Hij hielp 
hun zich aan te kleden, te eten, bevrijdde hen misschien zelfs van de vlooien tussen de tenen. 
En er is nooit verteld dat hij daarbij onderscheid maakte naar ras, geslacht of anderszins. Allen 
waren voor hem ononderscheidelijk schepselen van God – medemensen – naasten. Door 
Nederland te 
verlaten om naar Suriname te gaan en nooit meer terug te keren en door vervolgens naar 
Batavia te gaan, heeft Petrus Donders die gratuïete en moedige liefde beoefend, de liefde die 
er voor allen is, die niet selectief is. Hij volgde letterlijk het voetspoor van Jezus, die de 
melaatse aanraakte, zo de afstand tot hem verminderend, opdat hij niet langer van de 
menselijke gemeenschap gescheiden zou zijn en, door een eenvoudige geste, de nabijheid van 
God zelf zou ervaren. Zo voelde de melaatse zich bemind. Een liefkozende geste, een glimlach 
troost de zieke, die zich vergezeld voelt, die zich persoon voelt. Tederheid gaat vanuit het hart 
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naar de handen, gaat over door een respectvol en liefdevol “aanraken” van de wonden. (Paus 
Franciscus, 3 maart 2018) 
Petrus Donders werd in 1883 teruggeroepen naar Paramaribo. Er werd gezegd dat sommige 
melaatsen hem kennelijk kwijt wilden, want hij had hun asociale gedrag bekritiseerd, maar als 
reden voerden zij aan dat hij onverstaanbaar sprak, omdat hij geen tanden meer had. Er wordt 
ook gezegd dat de overste hem lichter werk wilde geven, gezien zijn leeftijd. De kwaadsprekers 
kregen echter niet lang hun zin: de anderen wilden Petrus Donders terug. Zij waren niet 
tevreden over zijn opvolgers. Zij wilden niet onverschillig welke priester, neen, zij wilden 
Petrus Donders. Waarom zouden zij dat gewild hebben? Omdat hij hun iets van zichzelf heeft 
gegeven – iets dat ieder ander ook had kunnen geven? Of omdat hij zichzelf was, omdat hij 
was wat hij deed, hij hun leven deelde, hij zichzelf heeft gegeven? Petrus Donders ging terug 
naar Batavia, naar de “plaats van niet te vertellen ellende, die degene die het niet heeft 
gezien, zich nauwelijks kan voorstellen”, en stierf daar, te midden van zijn naasten. Zijn faam 
van heiligheid had reeds iets universeels, want ook protestanten, vrijmetselaars, joden en 
ongelovigen vonden hem toen al een heilige man. Ook nu nog wordt hij door velen buiten de 
Kerk hoogst gewaardeerd. 
Deus Caritas est – en wij zijn zijn evenbeeld, toch? 
Ik wens u allen de moed om niet alleen iets van uzelf maar gratuïet uzelf te geven aan degenen 
aan wie u verlossing verkondigt naar het voorbeeld van de zalige redemptorist Petrus Donders. 
 
 
 

 
Politicoloog Roman Krznaric: ‘Geef de komende generaties nu al 

stemrecht’ 
 

LAURA DE JONG 7 februari 2021 
 
BIO 
Geboren in 1970 in Australië • studeert filosofie, politiek en economie aan Oxford University • 
medeoprichter van en betrokken bij The School of Life in Londen • auteur van De wonderbox, 
Werk vinden dat bij je past, Empathie, Carpe diem en De goede voorouder • getrouwd met 
Kate Raworth, econome bekend om het donutmodel   
 
Roman Krznaric: ‘Over het algemeen zijn mijn boeken vrij positief. Dit boek is anders. We staan 
op de rand van de afgrond. 
We behandelen de toekomst als een stortplaats, zegt politicoloog Roman Krznaric (50). In zijn 
alarmerende boek De goede voorouder haalt hij ons hoofd uit het zand en stelt hij een 
fundamenteel probleem met de democratie vast. 
 
Hoe kunnen we goede voorouders zijn? Dat is volgens Roman Krznaric (1970) de belangrijkste 
vraag van onze tijd. Volgens de Australisch-Britse publieksfilosoof, politicoloog en schrijver 
hebben nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid onze acties zo’n weerslag op de 
toekomst gehad. Denk aan klimaatverandering, de invloed van kunstmatige intelligentie en 
biochemische wapens. Maar aan toekomstige generaties wordt zelden gedacht als beslissingen 
worden genomen, stelt hij in zijn nieuwste boek De goede voorouder. Sterker, volgens 
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Krznaric, wordt deze tijd gekenmerkt door ziekelijk kortetermijndenken. Politici kijken 
nauwelijks verder dan de volgende verkiezingen, de laatste peiling of tweet, stelt hij. 
 
Krznaric – spreek uit als kriz-nar-ik – groeide op in een buitenwijk in Sydney. Zijn vader werd 
geboren in Polen en emigreerde in de jaren 1950 als economische vluchteling naar Australië. 
Op zijn 18de ging Krznaric studeren aan Oxford en kwam zo in het Verenigd Koninkrijk terecht. 
Nu is hij daar een bekende denker. Hij is, met Alain de Botton, een van de oprichters van The 
School of Life in Londen. 
 
Ook is Krznaric de man van econoom Kate Raworth – door de Britse krant The Guardian de 
Keynes van de 21ste eeuw genoemd – die furore maakt met een nieuw alternatief economisch 
model, de donuteconomie. Daarin pleit zij voor een sociale ondergrens (een minimum aan 
productie zodat alle mensen op aarde in hun basisbehoeften worden voorzien) en een 
ecologische bovengrens (die staat voor de grenzen van ons klimaat) aan de economie. Samen 
hebben ze een tweeling, een jongen en een meisje, van 12 jaar. 
 
 
‘Langetermijndenken gaat ook over het waarderen van een plek, het gaat over verliefd worden 
op je tuin, de berg, de rivier.’Beeld Joe Hart 
Krznarics eerdere boeken gaan net als De goede voorouder over hoe bewust te leven en zo de 
samenleving te veranderen. Wonderbox (2011) is een zelfhulpboek vol levenslessen waarin hij 
inspiratie haalt uit de geschiedenis als bron voor oplossingen bij alledaagse problemen. In 
Carpe diem (2014) stelt hij dat het motto ‘pluk de dag’ door de consumentenindustrie is 
gekaapt. En voor Empathie (2017) deed hij vijf jaar onderzoek naar ons inlevingsvermogen. 
Fundamenteel verschil met zijn eerdere werk is dat De goede voorouder explicieter over 
politiek gaat. 
 
Waarom is langetermijndenken zo onontwikkeld? 
“Het eenvoudige antwoord is dat we continu naar onze telefoons en andere schermen kijken: 
de digitale afleiding. Maar ik denk dat de wortels van het kortetermijndenken eeuwen 
teruggaan. De klok was de belangrijkste uitvinding van de industriële revolutie. Waardoor alles 
om deadlines is gaan draaien. Tegenwoordig vindt de aandelenhandel in nanoseconden plaats. 
“Daarnaast geldt voor consumentenkapitalisme en de vrije markt dat bijna alles over het hier 
en nu gaat. Je ziet het in de manier waarop kortingen werken: de ‘koop nu’-knop. 
“We worden zelden gestimuleerd verder te denken dan ons eigen leven. Onze economie en 
ons politieke stelsel zijn voornamelijk op de korte termijn gericht. Terwijl we als een van de 
weinige soorten het vermogen tot plannen en langetermijndenken hebben. Een mooi 
voorbeeld daarvan zijn de middeleeuwse kathedralen, waarvan architecten van tevoren wisten 
dat ze die nooit af zouden zien. Of denk aan de waterschappen in Nederland, die zijn ook 
bedacht voor de lange termijn.” 
 
Zijn we dat langetermijndenken dan kwijtgeraakt? 
“Het is niet zo dat in de middeleeuwen iedereen constant vooruit aan het denken was, toen 
hadden mensen te maken met oorlog, armoede en ziekte. Maar onze invloed op de toekomst 
is verwoestender dan in de middeleeuwen. Ze hadden geen kernwapens in middeleeuws 
Europa. Of nucleair afval. Men wist tijdens de industriële revolutie nog niet wat het effect van 
fossiele brandstoffen op de aarde was. De vervuiling van lucht en oceanen, de afnemende 
biodiversiteit. Dat weten we nu wel. We hebben geen excuus omdat we het effect van onze 
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acties op de lange termijn goed kunnen begrijpen. Wegens die kennis hebben we een 
verantwoordelijkheid.” 
 
U schrijft dat ecologische vernietiging op de loer ligt. 
“Ja. Veel mensen zeggen dat de toekomst onzeker is en dat je die niet kunt voorspellen. Maar 
dat geldt niet voor de klimaatcrisis. Er zijn tienduizenden onderzoeksdocumenten die ons 
duidelijk iets over de toekomst vertellen. We weten dat we in 2100 mogelijk richting 3 of 4 
graden opwarming van de aarde gaan en dat dat een verwoestende impact zal hebben. We 
steken ons hoofd in het zand, waardoor er weinig verandert.” 
 
Hoe komt dat? 
“Dat heeft te maken met de geschiedenis en economie van het kapitalisme. De industriële 
revolutie en de obsessie met voortdurende economische groei hebben ons over de 
ecologische grenzen geduwd. We zitten vast in economische systemen die verslaafd zijn aan 
groei. En je ziet in de natuur: niets groeit voor altijd. Wat is het voor een arrogantie te denken 
dat onze economie voor altijd kan blijven groeien, groeien en groeien? 
‘Toen ik eind jaren 1990 economie studeerde aan Oxford, leerde ik standaard macro-economie 
en micro-economie waar vraag en toeleveringsketen op een witte pagina stonden zonder 
planeet of biosfeer eromheen. Er werd geen enkele aandacht besteed aan ecologische 
economie. Idioot, want de economie is een subsysteem van de biosfeer. En de biosfeer wordt 
niet groter. Op een gegeven moment kun je niet méér afval creëren en niet méér hulpbronnen 
gebruiken. Je kunt niet altijd blijven groeien. Mijn kinderen begrijpen dat je een ballon niet 
eeuwig kunt opblazen, hij zal op een gegeven moment knappen.” 
 
Er zijn ook mensen die zeggen: het valt mee met de klimaatcrisis en anders wordt er wel een 
slimme oplossing bedacht. 
“Er bestaan hypothetische oplossingen voor alles. We duimen dat er technologieën zullen zijn. 
Misschien lukt dat, misschien niet. Maar ik vind het een groot risico om te zeggen: laten we 
blijven doen wat we al doen. Ik ben niet bereid de levens van mijn kleinkinderen en 
achterkleinkinderen en al die miljarden mensen die nog geboren moeten worden op het spel 
te zetten. Welk recht hebben we om die risico’s naar de toekomst over te hevelen? We 
behandelen de toekomst als een stortplaats van ecologische schade en technologische risico’s. 
Ik noem dat de kolonisatie van de toekomst.” 
 
Het is een nogal alarmerend boek. 
“Ja, het zou ook alarmerend moeten zijn. Over het algemeen zijn mijn boeken vrij positief. Dit 
boek is inderdaad anders. We staan op de rand van de afgrond. Ik maak onderscheid tussen 
optimisme en hoop. Voor mij betekent optimisme positief denken ondanks het bewijs. Nou, ik 
vind dat geen geweldige manier om over de wereld na te denken. 
 
“Maar ik geloof in hoop, ik denk dat de mensheid kan reageren op de klimaatcrisis. We kunnen 
falen, dan gaat onze beschaving ten onder zoals alle beschavingen uiteindelijk ten onder gaan. 
Misschien gaan we die kant op. Heel misschien lukt het ons op een, zoals ik het noem, 
‘transformatiepad’ te springen, waarbij langetermijndenken centraal staat en de 
groeiafhankelijke economie haar dominante positie kwijtraakt en plaats maakt voor een 
circulaire economie, of de donuteconomie. 
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“Wat mij hoop gaf, was toen ik las dat Adam Smith in de 18de eeuw niet wist dat de 
industriële revolutie gaande was, en hij zat er middenin. Ik realiseerde me dat we misschien nu 
in dezelfde situatie zitten, dat er een nieuwe tijd en economie aan het aanbreken zijn, zonder 
dat we het doorhebben. 
 
“Ik zie dat er een gefragmenteerde beweging is, die nog geen naam heeft en zichzelf niet als 
beweging ziet. Ik noem ze in mijn boek ‘tijd-rebellen’. Denk aan Tony’s Chocolonely of aan de 
Zweedse sportkledingfabrikant Houdini, een groene circulaire onderneming, of aan Future 
Design in Japan dat draait om langetermijndenken in de politiek. Denk ook aan het 
Nederlandse Urgendavonnis dat stelt dat de staat meer moet doen tegen de uitstoot van 
broeikasgassen. Het zijn gefragmenteerde bewegingen maar als je ze bij elkaar zet, zie je dat er 
iets van een langetermijnbeschaving in ontwikkeling is.” 
‘Greta Thunberg is belangrijk. ze creëerde een beweging, iets waar je deel van kunt uitmaken. 
 
U schrijft dat uit crisis veranderingen kunnen voortkomen. Kan de coronacrisis een omslagpunt 
zijn? 
“Ja, Ik geloof dat crises de geschiedenis veranderen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er 
ongelooflijke organisaties voor de lange termijn opgericht: de EU, de 
Wereldgezondheidsorganisatie, het Marshallplan, de nationale gezondheidszorg in Groot-
Brittannië. 
“Covid heeft veel regeringen doen inzien dat een langetermijnvisie belangrijk is. Nu is het een 
pandemie, de volgende crisis kan een overstroming zijn of brand als in Australië en Californië. 
Veel regeringen beseffen dat de landen die langetermijnplannen hadden, zoals Taiwan, het 
virus effectiever hebben aangepakt dan de landen die geen plannen hadden, zoals de VS.” 
 
U stelt dat de representatieve democratie tot nu toe de rechten van toekomstige generaties 
heeft genegeerd. Politici zien de toekomst niet als hun verantwoordelijkheid. 
“Ja, ik denk dat er een fundamenteel probleem is met onze democratie en het is moeilijk dat 
te accepteren. Er is een groep mensen die we hebben genegeerd, op dezelfde manier waarop 
vrouwen en inheemse volkeren lang zijn genegeerd en op sommige plekken nog steeds 
worden genegeerd. Toekomstige generaties hebben geen rechten, ook al weten we dat onze 
acties op hen van invloed zijn. Wat kunnen deze toekomstige generaties doen? Ze kunnen niet 
naar een protest gaan en zich laten horen, want ze zijn er niet. De goede voorouder draait om 
de vraag: is er een manier om die toekomstige generaties een stem te geven? 
 
“Deze kwestie trek ik me persoonlijk aan omdat ik politicoloog ben. Ik was een zogenoemde 
expert op het gebied van democratisch bestuur. Ik heb daar tientallen wetenschappelijke 
artikelen over geschreven, ben erop gepromoveerd. Maar het kwam al die tijd niet bij me op 
dat we de toekomstige generaties geen stem hebben gegeven. Hoe kon ik tien jaar lang 
nadenken over politiek en niet aan dit fundamentele probleem denken?” 
 
Het is toch onmogelijk om toekomstige generaties stemrecht te geven? 
“De structuren van de democratie zelf moeten worden veranderd, maar het is mogelijk. Wales 
heeft een ‘Commissaris voor de toekomstige generatie’. Op dit moment ligt er een 
wetsvoorstel in het parlement om voor het hele Verenigd Koninkrijk zo’n Commissaris aan te 
stellen, ik heb daaraan meegewerkt. In Japan heb je Future Design. Dat is briljant en het 
werkt.” 
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Hoe werkt dat dan? 
“Het is een politieke beweging die de belangen van toekomstige generaties probeert mee te 
wegen in de politieke besluitvorming. Het is geïnspireerd op het zevendegeneratiebeginsel 
van de Irokezen, een indianenvolk in Noord-Amerika, die bij het nemen van beslissingen zeven 
generaties vooruitdenken, ongeveer tweehonderd jaar. 
 
“Onder leiding van een econoom heeft Future Design in gemeenschappen door het hele land 
een soort burgerraden opgezet. De ene groep deelnemers neemt het standpunt van de 
huidige inwoners in en de andere groep doet alsof ze toekomstige inwoners uit het jaar 2060 
zijn en dragen daarbij een speciale kimono. Het blijkt dat toekomstige inwoners ertoe worden 
aangezet radicalere en progressievere beslissingen te nemen over klimaatverandering, maar 
ook over gezondheid. Deze manier van over de toekomst denken verspreidt zich niet alleen in 
kleine steden, maar ook in grote steden als Kyoto. Het wordt nu zelfs gedaan door het 
Japanse ministerie van Financiën. Waarom doen Unilever en Shell dit niet? Laten we onszelf 
verkleden en ons verplaatsen in toekomstige generaties.” 
'Het gaat er niet om je kinderen alle enge dingen van klimaatverandering mee te geven. Het 
gaat erom dat ze beseffen dat we dingen kunnen doen.'Beeld Joe Hart 
 
Waarom gaat u zelf de politiek niet in? 
“Mijn vrouw en ik praten hier veel over. Een van de dingen die we concluderen is: ik heb veel 
meer invloed op de politiek door er buiten te blijven dan erin te zitten. Ik geef briefings aan 
parlementsleden van allerlei achtergronden en partijen, ik praat met ministeries en CEO’s. 
 
“En daarnaast wil ik dat het idee om een goede voorouder te zijn en aan de toekomst te 
denken door alle partijen wordt gedragen. Het belangrijkste is het creëren van een openbaar 
debat hierover. Het publieke discours is belangrijk voor politieke en structurele veranderingen. 
In gezinnen, in regeringen, op school. De geschiedenis verandert door gesprekken.” 
 
Hoe probeert u op individueel niveau een goede voorouder te zijn? 
“Mijn vrouw en ik zijn in december allebei 50 jaar geworden. Dus we hebben veel gesproken 
over wat we onszelf cadeau wilden doen. We hebben al zonnepanelen op ons dak. Wat doen 
we nu? Mijn volgende stap heb ik zojuist gezet, ik ben van bank veranderd en heb nu een 
Triodos-bankrekening. Daarnaast staan we op het punt onze zestien jaar oude auto weg te 
doen. Recentelijk heb ik een bedrijf gevonden dat de auto voor 95 procent kan recyclen. Dat 
gaan we doen. Op mijn verjaardag nam ik mijn kinderen mee naar een prachtige honderd jaar 
oude boom in de buurt. Om een verbinding te maken met de ‘diepe’ tijd, het enigszins 
zichtbaar te maken.” 
 
Uw vrouw Kate Raworth is een rijzende ster onder economen, bekend vanwege haar idee van 
de donuteconomie. Hebt u veel aan haar gehad bij het schrijven? 
“We hebben veel gesprekken over wiens beurt het is om de afwas te doen, maar we praten 
ook over ideeën. (lacht) Zij heeft mij de Ecologische Economie bijgebracht. Dat is haar 
vakgebied. Het donuteconomiemodel is een langetermijnmodel. Wat Kate mij heeft geleerd, 
is: langetermijndenken gaat niet alleen over de tijd in de toekomst. Het gaat over het 
waarderen van een plek, het gaat over verliefd worden op je tuin, de berg, de rivier, want als 
we leren leven binnen de ecologische grenzen van deze plek, van onze ecosystemen, zullen we 
op de lange termijn overleven. Dat is hoe de natuur werkt: beren, bevers, vlinders en vogels 
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hebben tienduizenden generaties overleefd door te zorgen voor een plek voor hun kinderen 
en hun kinderen. 
 
“Toch denk ik wel dat je alle duurzame ontwikkelingsdoelen van de wereld kunt hebben, maar 
als je politieke systeem nog steeds gebaseerd is op kortetermijncycli, het moeilijk zal worden 
iets te veranderen.” 
 
Hebben jullie ook weleens meningsverschillen? 
“Je zou denken van wel, maar in wezen niet. We zijn in ons denken naar elkaar toe gegroeid. 
We hebben natuurlijk wel accentverschillen. Zij ziet economische structuren als een prioriteit, 
en ik zeg: wacht even, je moet ook de politieke mechanismen veranderen. Weet je, we hebben 
discussies, maar ik denk dat we het fundamenteel eens zijn met de overtuiging dat ideeën de 
wereld veranderen.” 
 
Hoe vinden jullie een balans tussen uw kinderen een gelukkige jeugd te geven en tegelijkertijd 
uw zorgen over de toekomst te delen? 
“Ja, dat is ingewikkeld, het is een beetje hetzelfde dilemma als: hoe geef je les over de 
Holocaust op school? En vanaf welke leeftijd? Dat is moeilijk. 
 
“Toen de klimaatstakingen begonnen, waren onze kinderen, vooral onze dochter, er erg mee 
bezig. Onze dochter schreef een brief aan de school, ze was pas 10 jaar, waarin ze zei: ‘Ik kom 
niet, ik weet dat het illegaal is, maar ik vind dat we beter voor onze planeet moeten zorgen.’ 
Daarna ging ze de straat op met duizenden kinderen. Als ik naar haar kijk, zie ik niet iemand 
die bang is voor de klimaatcrisis, ze kreeg juist energie van de gezamenlijke actie. Ze ziet de 
gevaren. Maar niet op een manier dat ze de deur niet meer uitkomt en in angst leeft. Eerder 
dat ze er iets aan wil doen. Ik denk dat Greta Thunberg daarom belangrijk is. Ze creëerde een 
beweging, iets waar je deel van kunt uitmaken. 
 
“Het gaat er niet om je kinderen alle enge dingen van klimaatverandering mee te geven. Het 
gaat erom dat ze beseffen dat we dingen kunnen doen. En iedereen kan het op zijn eigen 
manier doen. Of helemaal niet. Misschien groeien onze kinderen op met geen enkele interesse 
in dit onderwerp. Je moet als ouder niet bang zijn te praten over de zaken die ertoe doen. Het 
gaat erom een discussie met hen te hebben die over feiten gaat maar ook over hoop: je bent 
niet alleen, dit is een collectief gebeuren en sociale strijd is altijd zo geweest.” 
 
 
 

 
Ilja Leonard Pfeijffer: La Superba – een citaat 

 

 

De auteur verblijft in Genua en ontmoet daar ook een gevluchte Marokkaan, die hem vertelt 
over wat vluchtelingen in Europa zien en verwachten: rijkdom en mooie auto's en dan aan het 
thuisfront laten weten, door het sturen van geld of cadeaus, dat zij het hier 'maken' 
Hij blijft nadenken en stelt zich de vraag waarover zijn boek eigenlijk moet gaan. 
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Na lang rondlopen en genieten van het prachtige Genua - er zijn ook veel ratten in deze 
havenstad- komt hij tot volgende vaststelling: de haven van Genua wordt ook door 
vluchtelingen gebruikt. 
 

De oude bijnaam van Genua is La Superba. Die naam kun je op twee manieren interpreteren 
en dat begrijp je het best wanneer je de stad vanuit het zuiden over zee benadert. 
Opeens ligt zij daar: een schitterend decorstuk van hoge palazzi in een kom van bergen. Maar 
op hetzelfde moment dat je daarvan geniet, besef je dat de pracht en praal een 
ondoordringbare muur vormen. Zij is mooi en hardvochtig. Zij is als een hoer die lonkt, maar 
die je nooit de jouwe zult kunnen maken. Zij is aanlokkelijk en overmoedig. Zij verleidt en 
verdelgt. Zoals ratten in de val worden gelokt met gif dat hun als honing smaakt. 
In die zin staat Genua La Superba symbool voor Europa als geheel. Achter haar 
ondoordringbare muur van grenscontroles, asielprocedures, opsporingsbeambten en 
gedwongen uitzettingen ligt zij onweerstaanbaar te pronken met haar belofte van glinsterend 
nieuwe Mercedessen en BMW's. Wie hier weet binnen te dringen, denkt alleen daarom al zijn 
droom te hebben waargemaakt. 
Hij is in het paradijs. De rest zal vanzelf gaan. En vervolgens zal hij met elf landgenoten 
creperen in een lekkend tweekamerappartementje en als een rat worden verdelgd. 
 
Daar zal het over moeten gaan. En over het verleden. Vijftig en honderd jaar geleden hebben 
miljoenen berooide en wanhopige Italianen zich in de havens van precies deze stad 
ingescheept vanuit de hoop op de realisering van de droom van een beter leven en 
gegarandeerde rijkdom in La Merica, zoals zij hun sprookjesland aan de andere kant van de 
Atlantische oceaan noemden. 
Waar vandaan ooit miljoenen vertrokken, worden nu miljoenen als ratten verdreven omdat zij 
precies hetzelfde doen als hun gastheren vijftig en honderd jaar eerder hebben gedaan: 
hopen. 
 
Daarover moet het gaan, godverdomme, en niet over de trivialiteiten die ik me had 
voorgenomen je te vertellen. 

 

 

 
 

 
Dirk De Wachter  60 jaar - Psychiater 

Getrouwd met Karin en vader van Jozefien, Oskar en Arthur 
 

Het Laatste Nieuws  30/01/2021 

 
Wat heb je laatst gedroomd? 
"Een droom die al eens terugkomt, is dat ik in een kamer ben, omringd door mensen. Het zijn 
mannen, ze dragen eenzelfde kostuum en hebben een mondmasker op. Ze knikken vriendelijk 
naar me, ze schijnen me te kennen. Ik knik terug, maar ik herken hen niet - misschien komt het 
door de mondmaskers? Ik begrijp niet goed waar ik ben. 'Wat doe ik hier? Wat is dit?' 
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Niemand zegt iets, het lijkt wel alsof we met z'n allen staan aan te schuiven. Dan zie ik in het 
midden van de kamer een doodskist staan. Ik weet niet wie erin ligt, kan het niet zien. De sfeer 
is heel David Lynch-achtig. Er hangt iets geladen, maar niemand huilt. Als ik dichter kom, zie ik 
het: de man die ligt opgebaard, ben ikzelf. Dan stopt het." 
"Dromen zijn één van de redenen waarom ik psychiater geworden ben. Ik was er als jonge 
mens erg door gefascineerd. Ik heb mijn maturiteitsproef gedaan over de Traumdeutung van 
Freud. Daarna heb ik dat pad helemaal verlaten. Ik ben er in mijn werk niet mee bezig en in 
mijn persoonlijke leven eigenlijk ook niet." 
 
 
Hoe verliepen je eerste kinderjaren? 
"Ik kom uit een liefdevol gezin dat bestond uit mijn ouders, mijn twee jaar jongere broer en 
ikzelf - 'de jongens'. Mijn vader en mijn moeder waren heel lieve mensen die ons erg graag 
gezien hebben. Maar wat bijzonder was: 'de jongens' werden graag gezien door een grote 
stamboom van mensen die geen kinderen hadden. Mijn moeder had twee broers die priester 
waren, mijn vader een getrouwde zus zonder kinderen en zo waren er nog een paar. 'De 
jongens' hebben een liefdevolle beworteling gekregen van die hele stamboom. Die bredere 
familie-invulling heeft me, achteraf bekeken, gevormd. Al was het maar omdat die zo divers 
was. Ik had een nonkel-missionaris die was teruggekeerd uit Congo, was uitgetreden en daarna 
trouwde - dat was langs moederskant een heel gedoe. Mijn vader komt uit een liberale familie, 
zijn zus was een politiek geëngageerde socialiste. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik op 
verschillende manieren naar de wereld heb leren kijken." 
 
"We woonden in Boom, ik noem dat weleens een gedepriveerde streek. Ik ben er vorige week 
nog gaan wandelen naar aanleiding van de verjaardag van mijn broer. De straat waar ik 
geboren ben, is nu grotendeels verlaten. Er is veel leegstand, dat maakt mij een beetje triest." 
 
Is er iemand die je leven heeft bepaald? 
"Er zijn in mijn leven een aantal zeer belangrijke figuren geweest, onder wie mijn ouders en die 
ruime familie waar ik het al over had. In al hun verschillen hebben ze veel voor mij betekend. 
Een andere belangrijke figuur was mijn leraar Nederlands op school. Hij sprak over literatuur 
en leerde me 'De Avonden' kennen van Gerard Reve. Dat boek - het begint trouwens met een 
droom - heeft ervoor gezorgd heeft dat ik psychiater ben geworden. Moet ik ook noemen: Luc 
Isebaert. Toen ik geneeskunde had gestudeerd en eerstejaars assistent werd in het ziekenhuis 
van Brugge, was Luc daar psychiater. Hij werd mijn mentor, mijn meester, mijn voorbeeld. Hij 
zorgde er onder andere voor dat ik, vanuit het kleine Boom, assistent kon worden in Parijs. 
Vorig jaar is hij gestorven." 
"Verder nog: Sam IJsseling, filosoof aan de KUL. Sam is de laatste tien, vijftien jaar bepalend 
geweest voor mijn denken. En natuurlijk mijn vrouw. Ze is zonder enige twijfel de belangrijkste 
van allemaal. We kennen mekaar al van onze studies. Onze levens zijn zo vervlochten dat ik me 
niet eens kan voorstellen hoe het zonder haar geweest zou zijn." 
 
 Zijn er toevalligheden die van groot belang bleken? 
"Mijn hele leven is één grote toevalligheid. Alleen al het nest waarin ik geboren ben. Ik heb dat 
niet gekozen, ik heb gewoon chance gehad. Het had anders kunnen lopen. Eigenlijk zijn er 
maar twee dingen in mijn leven waar het toeval niét speelde, omdat ik er zelf richting aan heb 
gegeven. Voor de rest is het allemaal gegaan zoals het gegaan is. Alles, behalve dus die twee 
dingen." 
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"Eén: mijn keuze om psychiater te worden. Ik wou dat absoluut, al vanaf mijn vijftien jaar. Ik 
heb me daar echt voor ingezet. Twee: mijn vrouw. Ik kwam haar misschien toevallig tegen in 
een wereld van zes miljard mensen, maar wat erop volgde heb ik niet aan het toeval 
overgelaten. Ik ben zwaar voor haar gegaan. De psychiatrie en mijn vrouw, dat zijn in mijn 
leven de énige dingen die ik niet louter aan de absurde noodlottigheid van het bestaan kan 
toeschrijven. Dat waren bewuste keuzes. Strijdpunten. Wilsbeschikkingen." 

 
Waarvoor ben je het meest dankbaar? 
"Ik ben het meest dankbaar dat ik ben opgegroeid in een liefdevol milieu. Dat heb je niet te 
kiezen, het overkomt je gewoon en het is in het leven onwaarschijnlijk bepalend. Ik heb 
kinderen, sinds kort ook een kleinkind. Ik besef hoe langer hoe meer hoe ongelooflijk veel 
chance je hebt om er als kind gewoon te mogen zijn en niet verworpen te worden als er iets 
fout loopt. Ik kan, als psychiater, maar ook als mens, niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 
dat is voor een mensenleven." 
"Verder ben ik dankbaar dat het noodlot mij zo gunstig gezind is. Ik ben gezond, mijn kinderen 
zijn gezond. Ik heb een vrouw die ik graag zie, ik ben psychiater mogen worden. Ik denk dat de 
westerse mens te weinig dankbaar is voor wat hem zomaar te beurt valt. Hij denkt te 
gemakkelijk dat hij het allemaal zelf realiseert. 'Amai, zie eens wat ik hier allemaal gedaan 
heb.' Nee. Wees maar gewoon content." 
"Het is mijn vak om met het verdriet, het tekort en de miserie van mensen bezig te zijn. Je 
moest eens weten wat mensen meemaken en welke noodlottigheden het leven in petto kan 
hebben. Dan moet je hopen dat je liefdevol omringd bent. Dat is cruciaal voor het bestaan. Ik 
denk niet dat je psychiater hoeft te zijn om je dat te realiseren." 
 
Zou je iets willen veranderen aan je geschiedenis? 
"Nee. (vastberaden) Het leven is wat het is. Natuurlijk zijn er weleens lastige dingen gebeurd. 
Het is niet allemaal vanzelf gegaan. Enkele maanden voor ik veertig werd, heb ik een heel 
ernstig medisch probleem gehad en was ik bijna dood (De Wachter kreeg een hersenbloeding 
op kantoor en kon net op tijd zijn vrouw verwittigen, red.). Dat was fors. Maar ik leef nog 
altijd. Dus wil ik dat per se veranderen? Nee, want het is goed afgelopen. Ik neem het mee op 
mijn tocht." 
 
 Wat maakt je een beetje ongelukkig? 
"Het onrecht van de wereld. Ik vind het een morele plicht van de mens met chance, zoals 
ikzelf, om aandacht te hebben voor het onrecht en de miserie in de wereld. En om daar, vanuit 
een soort ethische positie, iets aan te doen. 'Een beetje' ongelukkig is in dat opzicht een juiste 
woordkeuze. Want het is nu ook niet zo dat ik er depressief van word en in een hoekje ga 
zitten wenen. Dat beetje ongelukkig is de motor van de verbinding. Moesten we niet een 
beetje ongelukkig kunnen zijn, dan werd het bestaan ledig en zinloos. Het onrecht van de 
wereld verhindert mij om zelfgenoegzaam alles fantastisch te vinden. Ik erger me aan mensen 
die alles fantastisch vinden. Mensen die alles fantastisch vinden maken mij een beetje 
ongelukkig." 
 
 Wie zou je de lastigheden van het leven kunnen toevertrouwen? 
"Zonder enige twijfel en met de grootste voorsprong mijn vrouw. Mocht ze wegvallen of 
mocht er een lastigheid zijn die met haar te maken heeft, dan zit ik in de knoei. Maar dan heb 
ik een aantal bijzonder goede vrienden bij wie ik wel terecht zou kunnen. Zij ook bij mij 
trouwens, ik denk dat ze dat wel weten." 
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 Wie of wat bezorgt jou een onweerstaanbare glimlach? 
"Mijn eerste kleinkind, Céleste, vier maanden oud nu. Haar glimlach. Dan kan je niet anders 
dan zelf ook glimlachen. Dat is iets zonder concurrentie. Die coronatoestand van vandaag de 
dag is weinig prettig en drukt op de spontane vrolijkheid van het bestaan, maar voor mij wordt 
dat ruimschoots gecompenseerd door de wonderlijkheid van dat kleinkind. Dat wezentje slaat 
alles. Als grootouder zit je in de positie dat je ongebreideld kan genieten, zonder dat je de 
rechtstreekse zorg en verantwoordelijkheid draagt." 
"Mensen denken te gemakkelijk dat de onweerstaanbare glimlach te vinden is in grote kicks, 
die je laten voelen hoe fantastisch het leven is. Dat is een zoektocht die vaak leidt tot 
ontgoocheling, want de grootste pracht van het bestaan zit hem in de doodgewonigheden. 
Tussen de twee golven door waren mijn vrouw en ik in Normandië. Op een avond zitten we op 
een muurtje en kijken we naar de zon die ondergaat in de zee. Dat was van het schoonste dat 
er bestaat. Het is er elke dag en je moet er niet voor betalen. Je moet er alleen op letten." 
 
 Welk talent zou je graag bezitten? 
"Ik heb hier in huis een vleugelpiano staan. Prachtig instrument. Een Erard uit 1890, lang 
geleden gekocht voor mijn dochter. Ze kon als jong meisje erg goed spelen, maar had dat 
talent niet van mij. Dat had ze van mijn vrouw en mijn schoonvader. Die man had een enorm 
muzikaal gehoor. Op zijn veertigste heeft hij zijn droom waargemaakt en is hij viool beginnen 
te spelen. Vijf jaar later speelde hij tweede viool in het Vlaams Symfonisch Orkest. Op een dag 
kochten mijn vrouw en ik dit huis en namen we hem hier mee naartoe. Hij stapte binnen en 
zei: 'Ik ken die plek.' Bleek dat hij in dit huis z'n vioollessen had gekregen. Vroeger was hier de 
Rijksacademie gevestigd. Iedereen die in Antwerpen muzikant is, is hier gevormd. Als je je oren 
aan de muur legt, hoor je de muziek." 
 
"Mijn dochter is intussen het huis uit, maar de piano staat hier nog en ik kan er niet op spelen. 
Ik had dat graag gekund. Ik zou graag vanzelf, en zonder veel zweten, elke dag een Bach partita 
kunnen spelen. Of een Franse suite. Maar ik kan het niet. Ik heb geen muzikaal gevoel. Als er 
niemand thuis is, improviseer ik weleens. Dan speel ik allerlei tonale en minder tonale klanken 
die voor andermans oren absoluut niet bestemd zijn. Dat brengt me rust. Het is een soort 
mindfulness." 
 
 Welke gewone dingen doe je graag? 
"Men denkt het vaak anders, maar ik ben nogal een gewoon mens. Ik lees graag boeken. Ik 
wandel ook graag in de stad. Ik kom uit dat kleine dorp Boom, ben hier aangespoeld en ben 
nooit meer weggegaan. Nog verschillende keren per jaar gaan we naar Parijs om daar musea 
te bezoeken, verloren te lopen in straten en huizen te kijken. Dat verschaft mij een bijzonder 
groot genoegen. Gelukkig deel ik die liefde voor wandelen met mijn vrouw. Gewoner kan het 
niet. Heel veel mensen wandelen graag in de natuur en de bossen. Het is een beetje schandalig 
om te zeggen, maar dat doe ik niet. Wat dat betreft, ben ik een ontaard mens. Ein Entartete 
Mensch." 
 
Heb je ooit troost gevonden in schoonheid en creativiteit? 
"Ik doe niet anders. Ik ben een cultuurmens. Cultuur is voor mij niet de kers op de taart, maar 
de bodem van de taart. Ik laaf me er dagelijks aan. Muziek, literatuur, beeldende kunst, 
theater, dans: dat is zoals ademen - een noodzakelijk gegeven om te kunnen leven. Je ziet dat 
ook aan dit huis. Het is een soort Wunderkammer van geschiedenis. Ik heb het ook met 



41 

 

architectuur. Mijn dochter is architect - het zal misschien allemaal geen toeval zijn. Ik kan 
enorm genieten van wat door het Vernunft van de mens is gemaakt. Ik hou van die 
schoonheid, niet altijd in de grootse, maar soms ook in de kleine, onverwachte dingen. Ik 
wandelde eens in Parijs en zag daar een steegje. Zo'n klein steegje waarvan het leek alsof 
niemand het ooit al gezien had. Onzin natuurlijk, want elke dag lopen er honderd mensen 
voorbij. Maar zo'n plek dan ontdekken: ik heb daar ongelooflijk veel deugd van. Ik heb dat 
steegje later trouwens zien opduiken in een boek dat een fotografe had gemaakt over Parijse 
steegjes, dus zo uniek was mijn vondst niet. (lacht) Cultuur biedt mij troost. Ik ben 
bijvoorbeeld een grote fan van David Lynch. Ik heb er een werk van. Wat hij doet, ik noem dat 
'de schoonheid van de lelijkheid'. Dat is voor mij een soort van bodem waarop het verdriet kan 
leunen. Wat ook een goede troost is: thuiskomen. Mijn huis is heel erg door cultuur bepaald, 
er staat hier altijd muziek op. Geen dag zonder Bach." 

 
Wie wil je graag een plezier doen? 
"Ik heb chance met mijn beroep. Ik heb te maken met mensen in nood, mensen met verdriet, 
mensen met een tekort, mensen die weinig geluk hebben gehad met hun toevallige bestaan. 
Als ik voor die mensen iets kan betekenen, voel ik mijn bestaan als zinvol aan. De term 'plezier 
doen' is dan misschien niet zo gepast. Die is vergiftigd met oppervlakkigheid. Daar ben ik 
kritisch in. Wat ik mensen wil geven is een luisterend oor. Ik wil geduldig aanwezig kunnen 
blijven. Niet weglopen van de lastigheid. Als je dat een 'plezier' mag noemen, wil ik dat graag 
betekenen voor de mensen. Het is zoals Raymond Van het Groenewoud zong in 'Je veux de 
l'amour': 'Ik wil geld! Om kadootjes te kopen! En aan iedereen te geven! Opdat ze van me 
houden!' Ik wil niet deze of gene een plezier doen. Raymond zegt het goed: ik zou iedereen 
willen plezieren." 
 
 Welk persoonlijk engagement vind je de moeite waard? 
"De Franse filosoof Emmanuel Levinas noemt het 'la petite bonté'. Het kleine goede. Ik heb 
daar de laatste jaren mijn missie van gemaakt. Het zijn kleine, haast onmerkbare, maar heel 
betekenisvolle gestes van de ene mens voor de andere. Dat kan een glimlach boven een 
mondmasker zijn. Een kleine hulpvaardigheid. Een telefoontje naar iemand van wie je weet 
dat hij niet goed is. Even polsen naar zijn gezondheid. Het zijn kleine, ontastbare kruimels van 
zorg, bekommernis en barmhartigheid, die niet op Facebook of Instagram staan." 
 
"Zoals de meeste mensen doe ik dat nog niet genoeg. Ik ben daarin niet beter dan een ander. 
Het is niet omdat ik erover orakel, dat ik mezelf verheven moet voelen boven anderen. Ik ben 
daar even tekortschietend en struikelend in als de rest. Ik moet mezelf daar regelmatig in 
terechtwijzen: 'Hela, ge zit dat nu wel allemaal te zeggen, maar wat hebt ge vandaag al 
aangevangen? Hoe zit het met de mensen die ge kent en waar ge weer slordig aan voorbij zijt 
gegaan?' Dat geldt ook voor mezelf, tuurlijk wel." 

 
Wat maakt voor jou dat de liefde kan blijven duren? 
"Je moet de ander niet willen bepalen. Je moet hem als 'de ander' blijven beschouwen en je 
moet je blijven verwonderen over z'n vreemdheid en z'n mysterie. De curiositeit kan maar 
blijven bestaan bestaan in de onmogelijkheid van het versmelten. En de curiositeit is de 
aantrekking. In Antwerpen zegt men soms wat platvloers - het is dan een vrouw die dat zegt: 
'Ik heb 'm in mijn sjakosj.' Ik denk dat dat de dood van de liefde is. De liefde kan maar blijven 
bestaan in het besef dat we elkaar onmogelijk kunnen begrijpen." 
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 Wat zou een goede oude dag voor je zijn? 
"Ik zou graag in dit huis blijven wonen tot het einde van mijn dagen. Bij mijn dood zou ik hier 
opgebaard willen worden, zodat de mensen nog een laatste groet kunnen brengen. Ik zou ook 
graag tot op hoge leeftijd bij mijn vrouw willen zijn en psychiater blijven - zij het aan een wat 
rustiger tempo dan nu. Omdat dat de twee dingen zijn waarvan ik het subjectieve gevoel heb 
dat ik ze heb kunnen bepalen." 
"Ik kijk niet met angst naar mijn oude dag. Vorig jaar werden mijn vrouw en ik rond dezelfde 
tijd zestig. Om dat te vieren hadden we een groot appartement gehuurd in Parijs, waar we 
gedurende een week wisselend onze vrienden gingen ontvangen. We zouden wandelen, ik zou 
koken, enfin het zou elke dag feest zijn. Het moest een soort van herhaling worden van het 
feest dat ik in restaurant La Coupole in Parijs had gegeven toen ik veertig werd. Kort ervoor 
was ik gestorven, maar was ik mogen blijven leven. Datzelfde feest wou ik dus geven, met mijn 
beste vrienden, maar dan helemaal opnieuw en twintig jaar later. Door corona is het allemaal 
niet kunnen doorgaan. Maar goed, het zal er nog weleens van komen. Ergens op mijn oude 
dag, of zo." 

 

 

 

 

 
AGENDA FEBRUARI APRIL - JUNI 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 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 6. 
 
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) 

 
Dinsdag 11 mei 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. 
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Donderdag 20 mei om 20 uur: Dagelijks Bestuur 
Voorbereiding Slotviering 
 
Zondag 23 mei om 10.30 uur: Feest van PINKSTEREN 
Thema:  De onwetenden leren en leren van de onwetenden 
(Voorbereid door groep 3) 
 
 

Zondag 6 juni om 10.30 uur 
Thema: Assertiviteit en empathie 
(Voorbereid door groep 2) 
 

Dinsdag 8 juni van 19.30 u tot 21.45 u: Bijbels leerhuis  
We lezen verder in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome:  
hoofdstuk 8. 
 
Woensdag 9 juni om 20 uur: Dagelijks Bestuur 
 
Zondag 20 juni – SLOTVIERING  
(Voorbereid door het Dagelijks bestuur van Jebron) 

 
 

VANAF ZONDAG 4 JULI:  VIJF VAKANTIEVIERINGEN 2021 
4 juli - 18 juli - 1 augustus - 15 augustus - 29 augustus 
 
STARTVIERING VOLGEND WERKJAAR?  (12-19-26 september? – 
afhankelijk van de datum van de autoloze zondag) 
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Jeron 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  

mailto:jebron@telenet.be
http://www.jebron.be/

