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ompassie 

Februari 2017 was de maand van de 

spiritualiteit. Het thema was compassie. 

Er is toen veel over geschreven en links en 

rechts werden er lezingen over gehouden.  

Compassie is een van die begrippen die 

zowel een deugd zijn als een waarde 

vertegenwoordigen, zoals trouw, naasten-

liefde en integriteit. Meestal weten we wel 

wat ermee bedoeld wordt, maar als je 

eenmaal wat dieper graaft naar de inhoud, 

de betekenis en de grenzen ervan komen 

er soms verassende aspecten tevoorschijn. 

Zoals bijvoorbeeld dat compassie niet 

alleen over de ander gaat, maar ook over 

jezelf. En dat compassie of medeleven ook 

een biologische component heeft, maar 

lang niet altijd vanzelfsprekend is in de 

omgang met anderen. 

Passie is een sterk verlangen, dat ook 

vertaald kan worden met overgave of een 

grote inzet. Com of cum is samen met en 

delen of gedeeld. Compassie is het 

hartstochtelijk meeleven met een ander 

ook in zijn lijden en leed, waarbij de 

grenzen tussen ik en de ander vervagen. 

Zowel bij medelijden als bij compassie leeft 

men zich in in de situatie van de ander. In 

het taalgebruik wordt er soms gevoels-

matig onderscheid gemaakt tussen 

medelijden en compassie. Medelijden 

krijgt dan vaker een negatieve connotatie; 

de ander wordt zielig bevonden en op 

zichzelf teruggeworpen. Bij compassie is 

men innerlijk actiever begaan met het lot 

van de ander en staat men de ander in zijn 

deplorabele kwetsbaarheid actief bij.  

Medelijden en compassie worden vaak 

onverwacht opgeroepen en gaan over het 

algemeen gepaard met heftige emoties. 

Deze komen dan met een schok binnen en 

kunnen jaren lang in ons geheugen geëtst 

blijven. Een voorbeeld is het schokkende 

beeld van het negenjarige meisje dat uit 

haar brandende Vietnamese dorp wegrent 

met napalm op haar naakte lichaam. Dat is 

40 jaar geleden. Recenter is de foto van de 

3-jarige Aylan Kurdi, die na een barre tocht 

naar het westen levenloos op het strand 

van het Griekse eiland Kos aangespoeld is. 

Beelden die afschuw, weerzin en 

medelijden oproepen. Kunnen we daar 

ook compassie mee voelen? We ervaren 

meestal wel ons onvermogen om iets aan 

die deerniswekkende toestanden te 

veranderen. Om van compassie te kunnen 

spreken, dien je je in te kunnen leven in de 

situatie van de ander en tevens in staat te 

zijn de nader bij te staan om zijn leed te 

verlichten. Kunnen we dat ook als we een 

World Press Fototentoonstelling bezoeken 

of als we op de bank voor de televisie 

zitten? 

Een mens lijdt dikwijls het meest door het 

lijden dat hij vreest. De angst zelf zoiets 

afschuwelijks als uit de genoemde 

voorbeelden mee te maken, blijft vaak 

onbewust. Compassie en medelijden 

worden mogelijk op grond van de 

erkenning en beleving van de eigen 

kwetsbaarheid. De choquerende ervaring 

resulteert in medelijden wanneer op 

hetzelfde moment niet daadwerkelijk de 

helpende hand geboden kan worden. Het 

blijft bij een schokkende ervaring, meestal 

van tijdelijke aard. 

Compassie wordt opgewekt bij de directe 

naasten met wie je verbonden bent of bij 

wie je betrokken bent. Je werpt de 

getroffene niet op zichzelf terug. Je voelt 

er compassie mee en ontziet hem om, 

waar mogelijk, de nood te lenigen of de 

lijdensbeker te ledigen. We beoefenen 

compassie wanneer we tevens troost 

kunnen bieden aan slachtoffers, en dan 

voornamelijk wanneer zij zelf aan hun 

lijden, hun leed of verdriet schuld noch 

deel hebben.  

Maar voelen we ook compassie voor wie 

zelf schuldig is aan zijn ongeluk, of 

beoefenen we compassie bij iemand die 

we niet kennen of niet mogen? Zuivere 

compassie vraagt niet naar schuld en roept 

op om ook je vijanden lief te hebben. 

In de Franse film Intouchables van 2011 

wordt een verrassend licht geworpen op 

de dunne grenzen tussen medelijden en 

compassie.  

Les intouchables zijn de onaanraakbaren. 

Worden we geraakt door de ander? 

Durven wij de ander aan te raken? In 

aanraken zit een fysieke component, die 

mij als fysiotherapeut aanspreekt.  

Miljonair Philippe is aan zijn rolstoel 

gekluisterd en is voor zijn lichamelijke 

verzorging geheel afhankelijk van anderen. 

Driss verdient zijn geld met louche zaakjes 

en moet tegen wil en dank van staatswege 

solliciteren omdat hij een bijstands-

uitkering heeft. Philippe wordt dagelijks 24 

uur per dag comfortabel verzorgd door 

een staf van getraind personeel, terwijl 

Driss moet zien te overleven in de marge 

van de maatschappij, die absoluut geen 

medelijden met hem heeft. De 

welgestelde Philippe neemt de jonge 

buitenlander als persoonlijke verzorger in 

dienst, omdat hij geen medelijden wenst. 

Driss blijft trouw aan zichzelf en benadert 

Philippe als gelijkwaardig. Hij haalt hem uit 

zijn passieve patiënten-status, waar de 

rest van het personeel hem in gevangen 
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houdt. Mede-líjden – met de nadruk op 

lijden – bevestigt de ander in zijn 

afhankelijkheid, terwijl méde-lijden, het 

accent legt op samen. Dat geeft ruimte 

voor een evenwaardige wisselwerking. 

Ongeluk treft ons bij toeval. Ook de ander 

komt ongewild in een ontwrichtende 

situatie terecht. Geraakt door de ander en 

bewogen door compassie wordt je uit je 

comfortzone getrokken. Is dat vermogen 

om je in te leven in de ander persoons-

gebonden? Dat roep de vraag op of mede-

lijden dan wel compassie een aangeboren 

instinct is of een deugd, die je kunt leren. 

De oude meesters dachten daar anders 

over dan de huidige wetenschappers. 

Deugdzaamheid is iets waar je intuïtief toe 

aangetrokken wordt, meende Socrates, 

een ervaringsweten, dat innerlijk tot 

ontwikkeling kan komen, waar je als het 

ware zwanger van raakt. De ander, hij 

spreekt van een priesteres, een verlosser, 

kan je, als een vroedvrouw, van die nog 

ongeboren deugd, die in barensnood 

verkeert, verlossen. In onze huidige tijd 

zouden we spreken van een psycholoog, 

een psychotherapeut, een pastor, een 

World Pressfoto, een kunstwerk of een 

film. De ander, of het andere, raakt ons. 

We worden aldus de filosoof Socrates 

aangesproken door medeleven met de 

ander, dat allengs actief tot volle wasdom 

kan komen. In zoverre is het een intuïtieve 

aanleg.  

Inleven en invoelen heeft, sinds aan de 

universiteit van Parma eind vorige eeuw bij 

toeval de zogenoemde spiegelneuronen 

zijn ontdekt, een fysiek aspect gekregen. 

Een spiegelneuron is een zenuwcel, die bij 

de mens actief wordt wanneer hij iemand 

anders een handeling ziet uitvoeren. Dit 

neuron weerspiegelt als het ware de 

handeling van een ander en is op dezelfde 

wijze actief als wanneer iemand die 

handeling zelf uitvoert.  

Als we kijken naar wat een ander doet, 

bijvoorbeeld eten, of hardlopen dan 

voeren we, als het ware virtueel, dezelfde 

handelingen uit. Een gecultiveerde rem in 

ons volwassen brein verhindert dat we 

onwillekeurig mee bewegen. kinderen 

hebben die rem nog niet onder controle; 

zij hebben nogal een de neiging om 

mensen ‘na te apen’. Dat wordt ze dan 

tijdens de opvoeding weer afgeleerd. Maar 

ook bij volwassenen duikt die ‘primitieve’ 

neiging soms weer op wanneer ze op de 

tribune van een voetbalwedstrijd zitten. Zij 

voetballen virtueel mee. Zo zijn spiegel-

neuronen ook de reden waarom onze 

handen jeuken wanneer we een kind 

onhandig zijn veters zien strikken of 

wanneer we schrikken wanneer we een 

onbekende van zijn fiets zien vallen. Het is 

een bij de mens en hogere primaten 

aangelegd zenuwstelsel, dat als 

katalysator voor gevoelens van meeleven 

en compassie werkt. In ieder mens is, in 

aanleg, het fysieke vermogen om woord-

loos in te voelen in de ander aanwezig.  

Dat wil echter niet zeggen dat compassie 

overal en altijd vanzelfsprekend in de 

menselijke interactie komt bovendrijven. 

Zoals gezegd kunnen voornamelijk mensen 

‘primitieve’ en natuurlijk aangelegde 

instincten leren censureren. Zo kunnen we 

ons brein leren om weg te kijken van wat 

anderen overkomt. 

Inleven en meeleven roept individuele 

verantwoordelijkheid op en staat – om het 

gechargeerd te stellen – in veel organisa-

tievormen efficiency in de weg. Het 

aanwezige vermogen tot compassie legt 

het vaak af tegen verhullende politieke of 

economische motieven en rationalisaties, 

zoals bijvoorbeeld individuele Griekse 

burgers nietsontziende draconische 

maatregelen opgelegd krijgen tijdens de 

economische crisis. Organisaties kiezen 

vaak, onder de misleidende noemer van 

het ‘algemene’ belang, voor effectiviteit, 

waarbij persoonlijk contact en troost in de 

onderhavige situatie niet aan bod komt. In 

de zorg voelen patiënten zich dikwijls niet 

gehoord of gezien.  

De moderne hypergespecialiseerde 

medische praxis hanteert over het 

algemeen een mechanistisch en reductio-

nistisch mensbeeld. Hierbij heeft de 

specialist alleen oog voor afzonderlijke 

lichaamsfuncties. Men grijpt daarop aan 

alsof die los staan van de psycho-sociale 

context waarin de patiënt leeft. Er is niet of 

nauwelijks plaats is voor meeleven in de 

levensomstandigheden van de patiënt. Dit 

mechanistisch mensbeeld heeft zijn 

wortels in de Europese beschavings-

ontwikkeling, die aan het eind van de 

Middeleeuwen op gang is gekomen. Toen 

werd het menselijk lichaam voor het eerst 

‘geopend’. Tijdens deze aanvankelijk 

illegale secties op het levenloze lichaam 

werd de ziel niet aangetroffen. De 

wetenschappelijke conclusie was dat de 

ziel niet het heilige levensprincipe was, 

waar het eeuwenlang voor gehouden is. Ik 

denk, daarom besta ik, concludeerde 

Descartes en het lichaam is een materieel 

ding, dat je kunt meten en wegen, zoals 

alle andere dingen. 

 In Europa werden aan de hand van lijken 

de geheimen van het lichaam één voor één 

ontsluierd en ‘gemechaniseerd’. In andere 

grote geneeswijzen, zoals het traditionele 

Chinese systeem en de Indiase Ayurveda 

was het ‘openen’ van een menselijk 

lichaam niet toegestaan, uit respect voor 

haar mysterieuze werking. De kennis over 

hoe de omgeving natuurlijk op de mens 

inwerkt en hoe de mens in levenden lijve 

op zijn omgeving reageert, is hierdoor in 

Europa achterop geraakt. Mogelijk met de 

onrustbarende stijging van het grote 

aantal psychosomatische klachten als 

gevolg. De ontdekking van spiegel-

neuronen is mogelijk een aanzet tot een 

andere benadering van de mens. De 

ontdekking wordt door sommigen 

beschouwd als een van de meest 

belangwekkende op neurologisch gebied.  

Compassie brengt troost, soms met 

woorden, soms woordloos en eenvoudig 

met een arm om iemand heen. Het werpt 

een ander licht op een situatie en biedt 

een verandering van perspectief. Het is 

nabijheid van de ander die dan op een 

kritiek moment, veiligheid biedt. De 

ongelukkige situatie hoeft daarbij niet 

eens altijd veranderd te zijn; maar de 

begeleidende negatieve emotie verandert 

of wordt tenminste gerelativeerd. Tijdens 

compassie beweeg je op gevoelsniveau 

integer mee met de ander. Dat kan alleen 

op een integere wijze wanneer je je 

bewust bent van je eigen kwetsbaarheid.  

MAHATMA GANDHI 
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Compassie biedt een samenleving in 

evolutionair opzicht meer en betere 

kansen om biologisch te overleven. 

Getroffenen door geweld, gewonden, 

zieken en misdeelden worden geholpen. In 

een hedonistisch georiënteerde en 

verstedelijkte samenleving, waar plaisure 

boven pain de leefregel wordt, lijkt 

compassie alleen nog van toepassing bij 

een persoonlijke betrokkenheid op de 

ander.  

Compassie in de omgang met anderen is 

de boodschap van elke religie en het is wat 

de ethiek en moraliteit ons leert. Men zou 

kunnen spreken van een ijkpunt van een 

beschaving. Het is immers een telkens 

terugkerende waarde in alle religies, 

waardesystemen en culturen, die het ieder 

naar hun eigen culturele geaardheid onder 

de aandacht brengt. 

Het Chinese Confucianisme maakt onder-

scheid tussen het rekening met iemand 

houden, die je zou kunnen benadelen en 

doelbewust rekening met anderen houden 

zonder dat er eigenbelang in het spel is.  

In India kent het hindoeïsme, boeddhisme 

en jaïnisme het begrip ahimsa. 

Mahatma Gandhi paste dit principe van 

geweldloos handelen ten aanzien van alle 

levende organismen toe in de strijd tegen 

de Britse koloniale overheersing in India.  

Alle drie de monotheïstische godsdiensten 

kennen een grote waarde toe aan het 

onbaatzuchtig omzien naar de ander. 

In de Joodse ethiek is mededogen een 

kernwaarde. Chesed is als compassie een 

deugd op zichzelf, die bijdraagt aan het 

herstel van de wereld. Het kan worden 

vertaald met liefdevolle vriendelijkheid, 

actief mededogen.  

In het Christendom zijn de zeven werken 

van barmhartigheid een praktische 

uitwerking van compassie: omzien naar de 

ander. In de parabel van Jezus over de 

Barmhartige Samaritaan wordt het besef 

van mededogen uitgebreid naar vreemde-

lingen en naar naastenliefde voor 

vijanden. 

Voor Moslims is barmhartigheid de 

belangrijkste eigenschap van Allah. Een 

van zijn 99 heilige namen is Ar-Rahman, de 

barmhartige. 

In de humanistische traditie krijgt de 

waarde van mededogen erkenning in de 

Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens. 

Compassie kan dus aanspraak maken op 

een universele waarde; zij blijkt een 

algemeen verbindend element voor de 

menselijke samenleving. Handelen gaat in 

het algemeen aan denken vooraf. In een 

interreligieuze samenspraak kan actieve 

compassie, als deugd die uitstijgt boven 

religieuze exclusiviteit, religieuze concur-

rentie neutraliseren. 

Henny Hoedemaker, afd. Breda 

 

    

 

 

waan kleef aan…  

De koning is bij de paus op bezoek 

geweest.  

Zou zoiets in het verleden grote 

opschudding hebben veroorzaakt, 

vandaag de dag kijkt nauwelijks iemand 

ervan op. Ofwel we zijn inmiddels zo 

geseculariseerd dat alles wat christelijk is 

door de buitenwacht als één pot nat wordt 

gezien, ofwel de oecumene heeft zijn 

zegenrijke werk verricht en dan zijn we 

allen één in Christus. Het eerste valt te 

vrezen, het laatste te hopen. 

Ter gelegenheid van dit bezoek las ik in de 

krant dat koningin Wilhelmina zo’n 

vreselijke hekel had aan rooms-

katholieken dat ze het liefst op vakantie 

ging in landen waar je nooit een katholiek 

zou tegenkomen. 

Nu slaap ik natuurlijk altijd met het boek 

van de geschiedenis van de ICF op mijn 

nachtkastje en daardoor verbaasde mij dat 

zeer. Ik dacht toch echt dat zij aan de wieg 

stond van onze ‘club’, die als doel heeft 

vriendschappen te stichten en tussen 

prominente protestanten en katholieken. 

Een nobel oecumenisch doel, tot opbouw 

van de na-oorlogse samenleving. 

Hoe zit dat nou, met de Oranjes en de 

oecumene?  

Willem de Zwijger deed er het zwijgen toe, 

maar van hem is wel bekend dat hij geen 

religieuze scherpslijper was. Van hem is 

ook bekend dat hij ‘zwanenbroeder’ werd 

van de ‘Illustre Lieve Vrouwe 

Broederschap’ in ‘s-Hertogenbosch. Na de 

reformatie ging die zwanenbroederschap 

bestaan uit een precies gelijk aantal 

protestantse en katholieke vooraan-

staande mannen. 

Koningin Wilhelmina werd ook 

zwanenbroeder, als de enige illustere 

vrouw in dit exclusieve mannen-

gezelschap. Mooi oecumenisch symbool 

vind ik persoonlijk, want de lutherse kerk 

heeft tenslotte de zwaan als symbool en de 

rooms-katholieken hebben vanouds hun 

illustere Vrouwe. 

Later werd koningin Beatrix ook 

zwanenbroeder en nu ook Koning Willem 

Alexander. 

De Oranjes hebben dus een lange traditie 

in de oecumene. De bemoeienis van een 

Oranje met de oprichting van onze ICF past 

dus heel mooi in die lijn. Koningin 

Wilhelmina verdroeg blijkbaar toch wel 

enkele rooms-katholieken in haar 

omgeving.  

Ik kan dus gelukkig weer rustig slapen. 

Ter gelegenheid van de viering van 500 jaar 

Reformatie worden we in september als 

leden van de ICF uitgenodigd in het 

Zwanenbroedershuis in Den Bosch, om 

daar mee te praten over de stand van 

zaken in de oecumene. Een uitgelezen 

kans lijkt me. 

Dus: Zwaan, kleef aan! 

Aline Barnhoorn, voorz. ICF Nederland. 
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EFO 500 in Den Bosch 

Ter herdenking van 500 Reformatie vinden 

er estafettes plaats in bijna alle provincies 

van Nederland. Ook in Noord Brabant. De 

afdeling ’s Hertogenbosch organiseert op 

zaterdag 16 september ’s middags een 

bijeenkomst in het Zwanenbroedershuis. 

Dit is het domicilie van de Illustere Vrouwe 

Broederschap, het oudste oecumenische 

gezelschap van Nederland! Er zullen twee 

lezingen gehouden worden, respectievelijk 

door Mgr. Dr. Gerard de Korte, r.k. 

bisschop van ’s Hertogenbosch en prof. Dr. 

Markus Matthias, hoogleraar aan de 

Protestantse Theologische Universiteit in 

Amsterdam en specialist in Luther en het 

lutheranisme als ontwikkeling. De lezingen 

zullen betrekking hebben op wat de 

Reformatie heeft ‘gekost en opgeleverd’. 

Dan volgt nog een gesprek met de 

Zwanenbroeders en andere aanwezigen 

over wat dit te betekenen heeft voor de 

oecumenische beweging. De middag 

wordt besloten met een korte Wandeling 

naar de Grote Kerk (PKN) waar de Cantate 

Ein Fester Burg zal worden uitgevoerd. 

Over precieze aanvangstijd en plaats komt 

nog nader bericht want alle ICF-leden zijn 

welkom!  

 

 

an God los? 

Het boek is geschreven door Marjolein 

Kuperus, een voormalig advocaat, die na 

20 jaar in de advocatuur, Filosofie ging 

studeren en die Cum Laude haar Masters 

haalde aan de Universiteit van Tilburg.  

Zij studeerde af op de Godsidee van 

Immanuel Kant. 

We leven in een wereld die gekenmerkt 

wordt door religieuze spanningen en door 

religieus geweld, waar we in de Westerse 

wereld weinig van begrijpen en niet goed 

raad mee weten. De spanningen en het 

geweld raakt ons allen, want de wereld 

was niet eerder zo klein als nu, maar ook 

onoverzichtelijk en versnipperd. De sociale 

versnellingen werpen de vraag op, hoe we 

vermijden dat we in onze 

netwerksamenleving van elkaar ver-

vreemden, dus hebben we behoefte aan 

identiteit, niet alleen individueel, maar ook 

collectief. (kijk naar de PVV, de N-VA in 

België, Front National van Marine LePen 

en de AfD en Pegida in Duitsland)  

De Christelijk-culturele traditie, die in 15 

eeuwen is opgebouwd en gegroeid, lijkt 

binnen het tijdsbestek van 1 generatie te 

vervliegen. 

Nederland is een van de meest 

geseculariseerde landen in de wereld, 

maar we zien, dat de secularisatie niet tot 

het einde van religiositeit heeft geleid. In 

Nederland bracht het Sociaal Cultureel 

Planbureau op 28 april 2014 het rapport 

“Geloven binnen en buiten verband” uit. 

Dat schets een beeld van doorzettende 

ontkerkelijking in Nederland, maar de rol 

van de kerk is bepaald niet uitgespeeld. De 

vraag of God bestaat en wat is het 

godsidee, speelt een grote rol, ook onder 

jongeren. 

In het boek vergelijkt ze de rationele 

zoektocht van Kant naar het bestaan van 

God en de emotionele zoektocht van 

Augustinus. Beiden filosofen, maar de een 

meer wetenschapper en de ander priester 

en later Bisschop. 

Hun beider geschiedenis en achtergrond, 

wordt ook kort in de inleiding van beide 

hoofdstukken uitgelicht. 

Volgens Kant was religie een volledig 

rationele aangelegenheid. 

Religie komt volledig en uitsluitend uit ons 

denken voort. In de filosofie van Kant is 

God een rationeel principe, een 

noodzakelijke wezenlijkheid van het 

menselijk denken. Alle plichten die uit 

onze eigen, menselijke, morele 

zelfstandigheid voortkomen, kunnen we 

zien als goddelijke plichten. 

Uit Kants theorie volgt, dat over God geen 

enkele objectieve kennis kan worden 

verkregen, omdat van God immers geen 

zintuigelijke waarneming mogelijk is.  

Gelijktijdig is het voor de mens 

onvermijdelijk, noodzakelijk zelfs, om het 

bestaan van God aan te nemen. 

God als idee van ons denkvermogen, als 

iets dat absoluut en onvoorwaardelijk is, 

als iets dat alle werkelijkheid omvat, maakt 

dat we de wereld kunnen omvatten als een 

geheel, waarin alle onderdelen optimaal 

op elkaar zijn afgestemd. 

Voor Kant wordt het bestaan van God 

bevestigt in de mens, in de moraliteit van 

de mens. De morele ervaring van de mens 

voert tot de overtuiging van het bestaan 

van God als morele schepper van de 

wereld. 

Maar dit is maar een kant van het verhaal. 

De mens is immers ook een hartstochtelijk 

wezen met een kloppend hart en emoties. 

Want hoe staat het met de liefde en de 

gemeenzaamheid en verlangens, die in de 

christelijke traditie een prominente plaats 

innemen? 

Zo komen we bij Augustinus. 

Waar Kant verwijst naar ons autonome 

denkvermogen als de God in ons, is voor 

Augustines de liefde cruciaal om iets van 

God te kunnen ontwaren. 

Augustines wil in zijn brieven en 

geschriften duidelijk maken dat de liefde 

van de mens voor God en de liefde voor de 

medemens één zijn. 

Met alle verschillen tussen Augustinus en 

Kant is het belangrijkste gemeenschap-

pelijk gegeven, de conclusie, dat de mens 

God kan vinden in zichzelf. 

In “The story of God” zegt Morgan 

Freeman: 

The God in me is who I really am at my 

core….the best version of me…who I stive 

to be…who I was meant to be. ( God in mij 

is wie ik ben in mijn kern..de beste versie 

van mij…wie ik probeer na te volgen…wie 

ik bedoeld was te zijn.) 

Dan beschrijft ze de rol van muziek in de 

christelijke traditie. 

Ze is van mening dat muziek van groot 

belang is in het menselijk leven, maar 

zeker ook in de religie. Denk aan de muziek 

van Bach, Händel, Purcell, Benjamin 

Britten en zelfs Herman Finkers. 
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Schoppenhauer schreef dat muziek het 

diepste wezen van de mens openbaart en 

zo komen we weer bij de godsidee, dat zich 

immers openbaart in het diepste wezen 

van de mens. 

Ook de taal heeft een rol. 

In religie als menselijk verschijnsel brengt 

taal werkelijkheid voort, doordat ze 

aanschouwelijk probeert te maken wat 

niet aanschouwelijk is. Door het 

onbenoembare te benoemen, zodanig dat 

dat toch onbenoembaar blijft. 

Maria en Jezus komen ook aan bod en ze 

beschrijft hen als schakels tussen de mens 

en God. 

De rol van Paus Franciscus in de huidige 

tijd is uitermate belangrijk, aangezien hij 

de kloof die ontstaan is tussen gelovigen 

en kerk, probeert te dichten, door zelf in 

beweging te komen. Daarbij wil hij vooral 

laten zien hoe christenen met elkaar 

moeten omgaan, waar compassie hoog in 

zijn vaandel staat. Zijn boodschap is dat 

“wij allemaal” de kerk zijn. 

De vraag is of Franciscus ook de 

bestuurders van de Nederlandse 

kerkprovincie weet wakker te schudden. 

Het lijkt er vooralsnog op dat er door Rome 

een “frisse wind “waait, terwijl er in 

Nederland een benauwende windstilte 

heerst. 

Dan eindig ik deze diagonale vogelvlucht 

door het boek “Van God los?” met een 

vraag: 

“Heeft de traditie nog iets te zeggen in 

deze tijd, waarin wetenschap, technologie, 

evolutiebiologie, psychologie en 

neurowetenschappen zo’n hoge vlucht 

hebben genomen?” 

Zijn we echt “van God los?” 
 

Henk Berflo, red. Mededelingen 

  

Overlijdensbericht 

Ons bereikte het bericht van de afdeling 

Hilversum, dat Roel Zuidema, recent nog 

voorzitter van de afdeling Hilversum op 

19 juni 2017, is overleden. Een In 

Memoriam komt in een volgend 

nummer van Mededelingen. 

p bezoek bij  

minderbroeder Nico Boere. 
 

“Ik ben wel benieuwd waarom je nou met 

mij een interview wilt”, zegt Nico Boere als 

ik een afsprak maak. “Dat vertel ik je wel 

als ik bij je ben, volgende week”. En als ik 

een week later bij hem op bezoek ben in 

Huijbergen, stelt hij die vraag direct al 

opnieuw aan het begin nog voor de vraag 

of ik koffie zou willen. Ik zeg: “omdat je als 

minderbroeder franciscaan in de Ledenlijst 

staat en bij de broeders van Huijbergen in 

huize Ste.-Marie woont. Dat verrast me 

voor een franciscaan”. Ik heb zelf aan het 

begin van mijn loopbaan met franciscanen 

gewerkt in de Gelderse Achterhoek, en 

daar was bij de paters ook één broeder in 

de communiteit. Maar hier zijn de 

broeders van Huijbergen met één 

franciscaan. “Hoe kom je daar nou 

terecht?” vroeg ik dus. 

 
“Nou, heel gewoon, ik ben geboren 

Amsterdammer en wij woonden in het 

“Papendorp”, een wijk van een katholieke 

woningcorporatie met een parochiekerk 

en daaromheen een broederklooster, een 

parochiehuis, meisjesscholen, een kleuter-

school en een zusterklooster en de 

pastorie. En midden in dat blok stonden 

nog twee jongensscholen waaraan de 

broeders van Huijbergen les gaven. Wij 

woonden tegenover de zusters en de 

pastorie en de kerk. Er stond slechts één 

mijnheer aan die school waarop ik zat en 

verder in alle klassen van beide scholen 

alleen maar broeders. Zodoende ontstond 

bij mij het idee dat ik ook wel broeder 

wilde worden.” “Maar jij werd 

franciscaan?” “Ja onze congregatie is 

franciscaans! Kijk, je hebt in de traditie van 

Franciscus van Assisi een eerste orde, dat 

zijn de Minderbroeders Franciscanen, iets 

later door afsplitsing ontstonden nog 

andere groeperingen; de Kapucijnen en de 

Conventuelen. Dan heb je de tweede orde, 

de zusters Clarissen en Kapucinessen. En 

dan heb je de derde orde, dat zijn de 

lekenorden, leken die al dan niet in een 

religieus verband leven met een op de 

Franciscaanse spiritualiteit gebaseerde 

regel. Zo heb je heel veel zuster- en 

broeder orden die allemaal tot die derde 

orde behoren. En wij, Broeders van 

Huijbergen, behoren tot die derde orde 

met een franciscaanse regel (regulieren en 

dus religieuzen). Wij zijn een echte 

onderwijscongregatie met een francis-

caanse spiritualiteit en daarom minder-

broeders. Wij kijken vanuit de positie van 

de “lower class” naar de samenleving en 

niet vanuit de “upper class”.  

Nou begrijp ikzelf ineens waarom ik 

verbaasd was over een minderbroeder 

tussen de broeders van Huijbergen en op 

welk misverstaan die verbazing gebaseerd 

was. Weer wat geleerd. 

Nico wilde wel onderwijzer worden, maar 

nog op de lagere school was zijn vader 

veelvuldig en langdurig ziek en kwam te 

overlijden toen Nico 10 jaar was. Thuis 

hadden ze een melkzaak en die moest 

verder gaan door moeder die ook nog de 

zorg voor 8 kinderen had, waarvan Nico de 

oudste was. Deze situatie bracht Nico aan 

het twijfelen over de mogelijkheid om 

broeder-onderwijzer te worden. Hij was nu 

immers “de man in huis” en kreeg veel 

zorgen met moeder te delen. Door 

contacten van moeder met de broeders, 

wij leverden daar melk en andere produc-

ten, werd mijn moeder gerustgesteld, 

want de broeders zouden wel een deel van 

de (geldelijke) zorgen op zich nemen. Zo 

kwam Nico op het juvenaat in Huijbergen 

en later op de kweekschool in Breda, zoals 

dat toen heette, wat nu de Pedagogische 

Academie is. Zo kwam hij dus voor de klas. 

Studeren ging hem goed af en deed er 

M.O. akte A en B Pedagiek bij en werd 

eerstegraads bevoegd. Dat kwam hem 

goed van pas toen later ook bij het 

Jongerenpastoraat in Bergen op Zoom 

kwam. Op 36 jarige leeftijd werd Nico 

benoemd tot overste van het moederhuis 

Ste.-Marie in Huijbergen. Een huis met 60 
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broeders. “Ik was zo ongeveer de jongste 

met minder professiejaren dan vele 

anderen”, zegt hij met pretoogjes. Maar 

het ging goed en na die 6 jaar waarin hij 

“een andere wind” had doen waaien, werd 

hij groepsleider bij de laatste internen. 

Daarna was er voor hem geen plaats meer 

in het onderwijs, werd hij vrijwilliger bij de 

alternatieve jeugdhulpverlening en ging 

daarom eerst naar de Sociale Academie en 

vervolgens naar de universiteit in Tilburg 

voor een studie theologie. 

Die studie theologie was het gevolg van 

een altijd al kritische houding naar “het 

geloof”. “Weet je, toen mijn vader weer 

eens ziek was en wij aan de rand van zijn 

bed ons avondgebed baden met natuurlijk 

een Weesgegroetje om Papa beter te laten 

worden, zei ik tegen mijn moeder: ‘Mam, 

we kunnen beter voor u bidden, want Papa 

wordt toch niet beter.’ Toen dacht ik al, 

straks blijft Mama alleen met al die 

kinderen en de winkel achter. Vandaar dus 

die studie theologie. Nico leest nog veel, 

vooral theologische werken als van 

Houtepen, Borgman, Drewerman, 

Logister, Küng, maar vooral Schillebeeckx. 

Die laatste heeft veel invloed gehad op het 

Godsbeeld van Nico. Het besef van Goede 

Vrijdag met de ‘zoendood’ van Christus. 

Daar heeft Nico onlangs een inleiding over 

gehouden en opvattingen verkondigd die 

door sommigen ketters werden genoemd. 

Maar hij denkt wel eens: wie is er nu 

ketters? Zo zijn we in de congregatie ook 

bezig met een aanpassing van de ouder-

wordende gemeenschap. Ik heb in een 

commissie gezeten die moest adviseren 

aan het bestuur. Dat doen we nu met 

behulp van Franck Ploum. 

Hoe ben je eigenlijk bij de ICF gekomen? 

“Ik ben gevraagd door Vincent 

Schoenmakers die toen Vicaris generaal 

van de bisschop van Breda was, zeker zo’n 

20 jaar geleden, voor de afdeling Bergen 

op Zoom”. Ik ben je toch ook al eens 

tegengekomen op het Besturenconvent 

van ICF Nederland? “Ja zeker, toen was ik 

2 jaar vicevoorzitter en daarmee afgevaar-

digde naar het BC. We hebben een rooster 

van aftreden, waardoor er nogal wat 

roulatie ontstaat. Vicevoorzitter was wel 

aan mij besteed, maar het secretariaat 

….nee, niks voor mij”. En hoe werkt het bij 

jullie in Bergen op Zoom om een 

jaarrooster te vullen? Werken jullie met 

een thema per jaar, of een rode draad? 

“Nee hoor, we maken wel een planning, 

soms met sprekers vanuit eigen kring en 

eigen achtergrond, maar soms ook met 

sprekers van buiten die bij een thema 

gevraagd worden. Maar altijd vanuit een 

betrokkenheid op de huidige tijd”. 

Dat brengt mij bij de vraag of ICF Bergen op 

Zoom ook betrokken is bij de viering van 

het Lutherjaar, want er is in Bergen op 

Zoom een activiteit. Dat weet ik uit de 

afdeling ’s-Hertogenbosch. “Ik heb er nog 

niet over gehoord. Ik weet wel dat we 

bezig zijn met de voorbereiding van de 

Nationale Conferentie voorjaar 2018. 

Maar details over thema of locatie, weet ik 

nog niet”. 

Ik ga afscheid nemen van Nico Boere, een 

stadse Amsterdammer in een klein dorp in 

Brabant. “Het is hier wel erg dorps, maar 

gelukkig heb ik ook nog de ICF in Bergen op 

Zoom”, lacht hij bij de deur. 

Henk Berflo, voorzitter afd. Breda. 

 

 
Aankondiging: 

Nationale Conferentie ICF 2018 
 

De Afdeling Bergen op Zoom zal de 

volgende Nationale Conferentie organi-

seren. Ze zijn druk bezig met de voorbe-

reidingen. De secretaris laat ons weten dat 

ze  voor zaterdag 7 april 2018 hebben 

gekozen en een optie hebben op 

Schouwburg de Kring in Roosendaal.  Het 

thema staat nog niet helemaal vast en 

derhalve de spreker(s) ook niet. Maar U 

kunt dit alvast in uw agenda of planner 

opnemen. Het is de eerste zaterdag na 

Pasen, daags voor de zondag die de 

Paasweek besluit. 

Algemeen secretaris van  
ICF Nederland; 
J.N. Feitsma, Cliostraat 28-1  
1077 KH Amsterdam,  
tel. 020-6797033  
e-mail: j.n.feitsma@online.nl 
website: www.icfnederland.nl 

Kopij voor Mededelingen graag 
naar het e-mailadres van  
drs. W. H. J. M. Berflo (Henk) 

h.berflo@hotmail.com, ook 
voor overleg (tel. 0161412998) 
over een eventuele bijdrage. 

DE KRING IN ROOSENDAAL 


