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VOORWOORD 
 
In de loop der jaren heb ik een twintigtal boeken 
geschreven over mijn pelgrimstochten en allerlei 
werkzaamheden, in het bijzonder over aspecten van het 
leven die mij ter harte gaan.  
Elke school van enige allure heeft wel een schoolblaadje. 
Zo hadden wij ook in de Rooie Pannen in Tilburg een 
schoolblaadje opgericht, waaraan ik geregeld mijn 
bijdrage leverde door commentaar te geven op sociale 
activiteiten, die met enige regelmaat plaats vonden, zoals 
filmvoorstellingen, ouderdagen, sportevenementen. 
Veel later, toen ik al een paar jaar in Serawak als 
missionaris had gewerkt in Marudi en Bintulu en een 
nieuwe parochie had opgericht, St. Petruskerk, Tatau, 
begon ik met een tweewekelijks blaadje om de vele 
gebedsleiders te helpen bij hun zondagsvieringen. Vier A-
viertjes werden volgeschreven met concept-preken, 
gebeden voor situaties in dorpen en langhuizen en op het 
rijstveld. Een veelgelezen bijdrage werd geleverd door 
catechist Spegie anak Ulik over Apai Sali, een eenvoudig 
iemand, zelfs een beetje onnozel, die allerlei vragen 
stelde over de nieuwe adat, de leefwijze van de 
Christenen. 
Het blaadje werd gedrukt op een eenvoudige 
stencilmachine. Het werd gestuurd naar de langhuizen 
door het mee te geven aan mensen die we tegenkwamen 
in de bazaar of op de markt. Per post werd het verstuurd 
naar mijn collega Fred Franklin in Bintulu, die op zijn beurt 
een week later mensen in de bazaar zocht om het mee te 
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geven voor het achterland van Bintulu, Sebauh, Pandan, 
Tubau. 
Daarna, bij terugkeer naar Nederland, lag de schrijverij 
stil. De pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in 
2002, samen met broer Henk, deed de schrijfliefhebberij 
weer opbloeien. Het driejarige proces om De Engelen van 
Jacobus het licht te doen zien bevatte genoeg 
beschrijving van dagelijkse ervaringen, geschiedenis, zelfs 
poëzie en fictie, om het een volwaardig boek te doen zijn. 
Het was ook een leerschool: het omgaan met computer, 
het downloaden van foto’s, gebruik van kleuren, e.d. en 
ook om boeken voortaan uit te geven in eigen beheer 
i.p.v, een uitgeverij, die het boek voorzag van een ISBN-
nummer en zich duur liet betalen voor een kleine oplage.  
Misschien kan dit proces ook een harde weg genoemd 
worden. Ik moest alles eigenlijk voor mezelf uitvinden, 
zonder begeleiding, zonder literaire studies. 
Mijn leven met mensen op internationaal niveau, vooral 
ook mijn ervaringen met collega’s zoals in dit boek wordt 
verwoord in de personen van Fred Franklin en Bernard 
van Spaandonk, niet alleen collega’s uit Serawak, maar 
vrienden geworden voor het leven, zorgen ervoor dat er 
een verscheidenheid aan onderwerpen, indrukken en 
opinies aan bod komen. De persoon Herbert is eraan 
toegevoegd als fictie. 
Dit boek draag ik dan ook op aan hen. Ook wil ik mijn dank 
uitspreken naar alle lezers van mijn boeken, die me 
telkens weer stimuleren om te blijven schrijven. Ik 
probeer dan ook te voldoen aan hun verwachtingen en 
inhoud te geven aan het verhaal, niet oppervlakkig, maar 
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toch wel her en der onderwerpen, die aanzetten tot 
nader denken. Een thesis in missiologie zal het niet 
worden en moet dus ook niet verwacht worden. Er is een 
tijd geweest dat ik missiologie had willen studeren. De 
vernieuwingscursus in Tarramurra bij Sydney is belangrijk 
geweest om me los te weken van de oude patronen. Een 
korte cursus in Kontact der Kontinenten te Soesterberg 
had niet veel zoden aan de dijk gezet, te kort om 
veranderingen teweeg te brengen. Ook de cursus 
‘interpersonal counseling’ in Londen om me voor te 
bereiden op mijn taak als rector van het Missionair 
College te Roosendaal in 1987 was te kort, maar was wel 
het begin van nieuwe interesses. 
Desalniettemin kan ik zeggen dat ik veel langs de weg heb 
getimmerd, nog steeds een vrij leven heb en daar zeer 
dankbaar voor ben. Het geeft mij een genoegen om te 
schrijven en schilderen, al mijn verhalen, kort en lang, en 
ze te delen met U, waarde lezers. 
 
Enschede 
1 april 2021, Witte Donderdag 
De dag dat het brood gebroken wordt, 
het leven gedeeld. 
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HOOFDSTUK 1 
DE RODE DRAAD 
 
Ze hadden al de hele middag en avond bij elkaar gezeten 
in het appartement van Fred in Zuid-Engeland, genietend 
van de vele herinneringen van vroeger, nostalgisch tot op 
het bot of tot in de ziel. Eigenlijk was het groot toeval 
geweest dat ze bijna tien jaar samengewerkt hadden bij 
mensen die dichtbij het oerwoud woonden. Toeval? Nee, 
toch eigenlijk niet, want elk van hen had een taak 
opgelegd gekregen, een specifieke taak die ze samen 
moesten klaren ondanks hun verschillen, maar wel elk 
met eigen kwaliteiten. Eenheid in verscheidenheid, ze 
moesten zelf lachen om zo’n veelgebruikte uitdrukking, 
een cliché. 
Met genoegen dachten ze aan de avond in Tatau, toen ze 
al een paar biertje genoten hadden na een hete dag. 
Naarmate de avond vorderde werden de gesprekken 
serieuzer. Was het niet wonderbaarlijk dat ze hun 
verscheidenheid over het gewone leven heen hebben 
kunnen tillen?  
Met een lach werd gezegd dat het woord bescheidenheid 
hen verbond tot een eenheid of moest toch gezegd 
worden dat ze een drie-eenheid vormden, zonder een 
allusie te maken naar die andere Drie-eenheid, die hen 
stimuleerde om zich in te zetten voor een bevolking aan 
de rand van de samenleving en aan de rand van het grote 
oerwoud?  
Het was allemaal zo lang geleden, ongeveer 50 jaar 
geleden toen ze daar in het verre Serawak begonnen te 
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werken. Fred was de eerste die Bintulu als basis van zijn 
activiteiten nam. Een jaar later kwam Ben die evenals 
Fred de plaatselijke taal al had bestudeerd en een aardig 
mondje Iban sprak, de taal van de grootste groep Daya-
mensen. Na een jaar was het al duidelijk dat ze iemand 
nodig hadden voor de bouwwerkzaamheden, een 
architect, uitvoerder, timmerman, ook weer drie in een.  
Er waren twee grote rivieren waarlangs de langhuizen of 
dorpen gesitueerd waren. Wegen waren onbekend in dat 
gebied. Het langste langhuis bestond uit 93 gezinnen, het 
kortste telde slechts vijf families.  
 

 
Afb.1: De rivier was de weg 
 
Enkele basisscholen waren al opgericht, voornamelijk op 
initiatief van de lokale bevolking. Eén school was zo’n 40 
jaar geleden gesticht door een Christelijke 
kerkgemeenschap, namelijk de Zevende Dag Adventisten. 
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Ze hadden zelfs een vliegveldje aangelegd om de reistijd 
vanuit hun hoofdkwartier in Kuching te verkorten1. 
Bernard zou zijn werk beginnen met het bouwen van een 
kliniek bij het nieuw op te richten parochiecentrum van 
Tatau, waar Ben in een hut woonde. De Maleisische 
overheid was echter een beetje sneller en besloot zelf 
zo’n kliniek te bouwen, waardoor Bernard zijn werk 
voorlopig moest verleggen naar Long Loyang in de Tinjar 
rivier, per boot te bereiken vanaf de district-hoofdstad 
Miri. Twee dagen varen.  
Voor Bernard maakte het weinig verschil, werken bij de 
Iban in Tatau of bij de Punans in Long Loyang. Overal 
kwam het tot een vorm van samenwerking op de een of 
andere manier, zo niet met woorden dan wel met 
gebaren, waar Bernard heel goed in was. 
Fred was in het jaar daarvoor al op bezoek geweest bij 
een aantal langhuizen in Tatau. Overal bestond grote 
interesse om Christenen te worden. Het was een manier 
om hun eigen leefgewoontes in stand te houden. Fred 
was tot het inzicht gekomen dat in Tatau een nieuwe 
parochie gesticht zou kunnen worden. Een Chinese man, 
de vader van een onderwijzer, had met hem gesproken 
over een stuk land in een rubberplantage dat zijn zwager 
Chee Loon Fee wel zou willen schenken om de bouw van 
een kerkje en woonhuis mogelijk te maken. 
Toen de plannen voor het kerkje en het woonhuis klaar 
waren, kwamen Fred, Bernard en Ben bijeen om een 

 
1 Bukit Nyala, ongeveer een kwartier varen stroomopwaarts van 
Tatau bazaar. 
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gezellige avond te hebben en om met elkaar allerlei 
nieuwe toekomstplannen te bespreken. 
Ben herinnerde zich die avond nog heel goed. Na enige 
tijd zeer ernstig gesproken te hebben, was hij opgestaan. 
De glazen waren leeg. Fred had nu liever een whisky 
volgens de gewoonte van zijn eigen land, Engeland. 
Bernard volgde zijn voorbeeld evenals Ben zelf, die nu zijn 
glas hief en suggereerde dat er eigenlijk een motto moest 
zijn voor hun werk. Er volgde algemene instemming, 
natuurlijk, het was al laat op de avond. Gewone woorden 
zoals vrede en geluk werden meer en meer 
gespecificeerd naar het voorbeeld van Franciscus van 
Assisi, eenvoud en vreugde. Jazeker, in die volgorde. Een 
leven in eenvoud leidt vanzelfsprekend naar vreugde, die 
diepe vreugde in jezelf, de vreugde ook die je kunt delen 
met anderen. Eenvoud en vreugde, het bleef hun motto 
al die jaren. 
De volgende morgen vertrokken Fred en Bernard met de 
Chinese boot naar Bintulu, na eerst nog eens het land 
bekeken te hebben, waar uiteindelijk een kerkje en 
woonhuis gebouwd moesten worden. Er moest ook 
ruimte zijn voor de woningen van twee catechisten en 
hun gezinnen en uiteindelijk misschien ook een 
gastenverblijf. Het was allemaal mogelijk, zei Bernard, 
ofschoon het stukje grond tamelijk klein was. Door het 
afgraven van de heuvel zou genoeg ruimte kunnen 
ontstaan voor het kerkje. Daar zou Ben mee kunnen 
beginnen met behulp van de mensen die Katholiek waren 
of wilden worden. 
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Dat was nu dus ongeveer 50 jaar geleden, onbegrijpelijk 
hoe snel de tijd voorbij was gegaan. Ben vond dat het nu 
de gezegende tijd was om de twee dozen, die hij uit 
Nederland had meegebracht, aan Fred en Bernard te 
overhandigen om ze te openen. In elke doos zaten drie 
bierglazen met de inscripties ‘eenvoud’, ‘vreugde’ en 
‘vrede’. Fred kreeg ze voor zijn gouden jubileum als 
priester-missionaris, dat hij vorig jaar had gevierd. 
Bernard kreeg drie glazen met dezelfde inscriptie voor 
zijn jubileum, 50 jaar lid van Mill Hill, dit jaar.  
Toen ze die bijzondere avond in Tatau hun motto hadden 
geformuleerd, waren er drie woorden, maar slechts de 
woorden eenvoud en vreugde bleven bestaan in hun 
herinnering. Het derde woord was in de vergetelheid 
geraakt. Nu had Ben een derde woord weer toegevoegd 
aan die andere twee. Het moest en kon niet anders dan 
het woord ‘vrede’ zijn, vrede die zo belangrijk is in de 
wereld van vandaag, vooral met al de oorlogen in het 
Midden-Oosten, in Afghanistan, in verschillende 
gebieden in Afrika, maar ook het geweld dat plaats vindt 
in huisgezinnen en op straat. 
Ze proostten bij Fred thuis op de voorbije 50 jaren en 
eveneens op de komende jaren, gezondheid voor allen, 
vooral voor Fred die de afgelopen jaren nogal getobd had 
met zijn gezondheid en een zware operatie had moeten 
ondergaan.  
Het was even stil. Genieten van het leven, zei Bernard. Ja, 
zei Fred, in alle eenvoud. Hoe doe je dat? Dat we leven in 
eenvoud en vreugde is een persoonlijke opdracht. De 
vraag hoe we vrede kunnen brengen is iets dat ook de 
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ander aangaat, de buren, mensen van andere culturen en 
van andere godsdiensten. Hoe slaag je erin om de Taliban 
en de IS te brengen tot gedachten van vrede en respect 
voor de ander, voor de mensen die niet Moslim zijn, voor 
de vrouwen? 
Ben werd aangesproken op zijn pelgrim-verleden, zijn 
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella en zijn 
tochten naar Japan, lange wandeltochten langs de 88 
tempels op het eiland Shikoko. 
Bernard suggereerde dat ze gezamenlijk een tocht 
zouden kunnen ondernemen, gewoon langzaam lopend 
door Engeland en Frankrijk, naar het huis dat Fred 
vroeger bewoond had samen met Barbara, een vriendin 
van hem, niet zo ver van Béziers en Carcassonne, steden 
die zo’n belangrijke plaats hebben ingenomen in de 
geschiedenis, misschien wel het tegenovergestelde zijn 
van eenvoud, geluk en vrede. 
Ze zouden mensen tegenkomen van allerlei slag in allerlei 
situaties. De rode draad in hun gesprekken zou ‘vrede’ 
moeten zijn. Heel duidelijk zouden ze mensen die ze 
tegenkwamen moeten bevragen op hun gedachten over 
vrede, of ze zelf ook vredebrengers zouden kunnen zijn. 
Waar is zo’n diep verlangen naar vrede op gebaseerd? 
Fred zat met zijn rug naar de boekenkast gekeerd. Zonder 
om te kijken stak hij zijn hand naar achteren en haalde de 
bijbel uit de kast. “Luister maar”, zei hij, “hier staat het, 
de inspiratie in mijn leven”: ‘gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden’2. 

 
2 Mattheüs 5. 9, uit de Bergrede. 
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Vrede, het derde woord van hun levensmotto, het woord 
dat ze vergeten waren, het woord dat nu op het derde 
glas geschreven stond, opnieuw opgerakeld, verborgen 
als as onder een dovend vuur, tot nieuw vuur opgewekt, 
hoog oplaaiend in hun leven. 
Ging het daar wel om, dat vrede zou oplaaien in hun 
leven? De keuze die ze gemaakt hadden in hun leven, zou 
toch immers al genoeg vrede moeten brengen aan 
henzelf, ondanks teleurstellingen of moeilijkheden die ze 
tegenkwamen, de dikwijls harde weg van hun leven. 
Waarin vindt de mens in het algemeen dan vrede? Er is zo 
weinig vrede te vinden in het volgen van een religie, zeker 
niet in een religie die eigenlijk  gericht moet zijn op de 
naaste, op de mens rondom je heen, maar zo dikwijls 
daarin faalt. Wat zijn hun vragen, waar lopen zij dan tegen 
aan, waarom keert men zich af en masse van de 
Christelijke religie hier in West-Europa? 
Praktisch gesproken zouden ze het beste een ruime auto 
kunnen kopen of huren, zodat ze niet alle bagage op hun 
rug hoefden mee te sjouwen en vooral ook omdat Fred 
nog gezondheidsproblemen had na zijn zeer ingrijpende 
operatie vorige jaar. 
Als missionarissen die hun hele leven lang gewerkt 
hadden met grote daadkracht zonder elk aspect van zo’n 
voorstel tot in het diepste te onderzoeken, kwamen ze tot 
enkele praktische voorstellen, waar ze het binnen de 
kortste keren over eens waren. Ze wilden geen nieuwe, 
maar de auto van Ben gebruiken, omdat die de meeste 
ruimte bood en bovendien nog tamelijk nieuw was, 
slechts twee jaar oud. Het beginpunt zou het Mill Hill 
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College moeten zijn. Daar immers waren ze gevormd en 
daar hadden ze de eeuwige eed afgelegd die hen verbond 
met de Mill Hill Congregatie en waarin ze beloofd hadden 
het evangelie als basis voor hun missionaire leven te 
nemen. Het was dan ook logisch dat ze hun grote tocht 
zouden beginnen in het College op 19 maart, de feestdag 
van St. Jozef, de patroonheilige van de Congregatie.  
Waarschijnlijk zouden ze dan in het begin van het nieuwe 
jaar nog geconfronteerd worden met heftige wind of 
zware regens. Zo is het leven nu eenmaal; je kunt niet 
alles hebben, het gaat niet altijd voor de wind. 

  

Afb.2:Missionair College Mill Hill 
 
De uitdaging is om de moeilijkheden te overkomen. Veel 
later zouden ze niet kunnen vertrekken, want dan zouden 
ze moeten lopen in de hitte van de zomer, zoals die reeds 
in juni begint in Zuid-Frankrijk. Aldus werd afgesproken: 
“volgend jaar vertrekken we rond 19 maart vanuit St. 
Joseph’s College, Mill Hill, Londen”.  
Ze hieven het glas en beklonken hun besluit: eenvoud, 
vreugde en vrede. 
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HOOFDSTUK TWEE 

ZUID ENGELAND 
 
Het was 17 maart, de feestdag van Sint Patrick, 
patroonheilige van Ierland. Fred, Ben en Bernard zaten bij 
elkaar in het Mill Hill College, uitgenodigd door de 
Overste van de Mill Hill Congregatie, een Ier, om samen 
iets te drinken op deze heugelijke dag. Na een hartelijk 
‘slonje’, het Ierse ‘proost’ elkaar toegewenst te hebben 
ging het gesprek bijna meteen over de aanstaande tocht 
die morgen zou beginnen, daags voor het feest van St. 
Jozef, met een gezamenlijke viering in de kapel. Ze kregen 
toestemming om enige literatuur mee te nemen uit de 
bibliotheek.  
Na een goede stevige Ierse lunch zochten ze dan ook een 
aantal boeken uit, die behulpzaam zouden kunnen zijn als 
naslagwerk voor de rode draad tijdens hun lange 
wandeltocht. Er moest een keuze worden gemaakt. 
Welke boeken zouden meegenomen moeten worden 
zonder de auto zwaar te belasten. Er kwam enige lijn in 
hun gedachten, toen gezegd werd dat elk twee of drie 
boeken zou uitkiezen volgens het motto dat ze voor hun 
leven hadden gekozen. Bernard nam het woord geluk, 
Fred koos voor vrede en Ben zocht iets dat te maken had 
met eenvoud. Die drie woorden moesten aansluiting 
vinden bij de acht zaligheden oftewel de Bergrede van 
Christus.  
Ben zocht even op zijn mobieltje en las een tekst voor die 
hij onlangs nog gebruikt had bij het overlijden van een 
goede vriendin. Zij had haar geluk gevonden in muziek. 
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Met grote inzet speelde zij op het orgel of piano en 
dirigeerde kerkkoren. Het was een hedendaagse tekst die 
aansloot bij de gedachtegang en het spraakgebruik van 
deze tijd. Samen gingen zij bij elkaar zitten aan de grote 
leestafel in de bibliotheek. De vele kranten en 
tijdschriften werden aan de kant geschoven, zodat hun 
aandacht niet afgeleid zou worden.  
 
Wat een zegen, 
als je niet oppervlakkig 
over de ernst van het leven heen leeft, 
maar wat dieper durft te graven. 
  
Wat een zegen, 
als je bescheiden kunt zijn, 
en niet méér beweert dan je waar kunt maken. 
  
Wat een zegen, 
als je opkomt voor recht en gerechtigheid 
en je inzet voor een leefbare samenleving. 
  
Wat een zegen, 
als je een mild mens bent en bereid bent 
vergeving te geven en te ontvangen. 
  
Wat een zegen, 
als je hart eenvoudig is 
en je jezelf niet anders voordoet dan je bent. 
  
Wat een zegen, als je vrede brengt,  
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daar waar mogelijk is. 
  
Wat een zegen, 
als je ondanks pijn en moeite, 
voor je overtuiging durft uit te komen 
en niet met alle winden meewaait. 
  
Ja, wat een zegen, 
want zulke mensen zijn een zaligheid. 
Zij zijn thuis bij zichzelf, bij God en bij de mensen 
en zullen opgaan in het grote licht. 
 

 
Afb. 3: Kardinaal Herbert Vaughan 
 
Ze waren het erover eens dat wanneer ze de woorden 
eenvoud, geluk en vrede zouden spiegelen aan deze 
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Bergrede, veel vraagtekens over allerlei gebeurtenissen 
in de geschiedenis van wereld en kerk weggenomen 
zouden kunnen worden. Hiermee werd niet gezegd dat 
de gebeurtenissen zelf allemaal goed waren. De woorden 
eenvoud, geluk en vrede zijn een oproep om af te zien van 
macht en wellust, van rijkdom en hebzucht, van onrecht 
en leugen. 
Het was wel veel te breed gegrepen om allerlei 
gebeurtenissen in dorpen en steden op hun tocht te 
beschrijven. Natuurlijk konden ze geen evaluatie geven 
over de geschiedenis, over het verre verleden of over 
deze tijd. Misschien zou het beter zijn om zich te 
beperken tot hun eigen leven, hoe zij de veranderende 
situaties van Kerk en samenleving, van familie en 
Congregatie hadden ervaren. 
Over het verloop van hun tocht werd gezegd dat het niet 
nodig zou zijn om in een rechte lijn op hun doel af te 
stevenen. Ze hadden de tijd om af te buigen naar plaatsen 
van interesse. In tijd moesten ze rekenen op 30 km. per 
dag, d.w.z. zes uur stevig doorwandelen met korte pauzes 
en een langere lunchpauze. 
Allerlei gedachten die onderweg bij hen opkwamen 
zouden op hun mobieltjes gezet kunnen worden en 
zouden ’s avonds gedeeld kunnen worden met elkaar. 
Allereerst werd de tekst van de Bergrede doorgestuurd 
naar Bernard en Fred, zodat ze geregeld deze tekst 
konden lezen ter inspiratie van elke dag. 
Bij het avondeten bleek dat de Bergrede als rode lijn voor 
hun tocht toch te breed was. Elke volgeling van Christus 
zou deze Bergrede kunnen gebruiken voor zijn/haar 
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leven, zoals in feite ook gedaan wordt. In het 
Christendom zijn zovele stromingen en zovele opinies die 
zich allemaal hierop baseren. Gezegend, gelukkig, wat 
een zegen, allemaal woorden die zeker op twee manieren 
uitgelegd kunnen worden. Neem bijvoorbeeld de 
uitdrukking ‘arm van geest’. Slaat dat op je gedachtegang 
of op het werkelijk arm zijn, dus arm van middelen om 
goed te kunnen leven. Mill Hillers hebben een belofte 
afgelegd om in een geest van armoede te leven, dus geen 
grote bankrekeningen, geen bezittingen zoals huizen of 
dure auto’s. Hoe komt het dan dat er toch Mill Hillers zijn 
die wel dit soort bezittingen hebben? 
Zou het dan niet beter zijn om de stichter kardinaal 
Vaughan aan het woord te laten? Ze zouden zich de vraag 
kunnen stellen hoe hij nu in 2021, 155 jaar na de stichting 
van Mill Hill, een nieuwe congregatie zou stichten of een 
groep mensen bij elkaar zou proberen te krijgen, die 
probeert te voldoen aan de missionaire gedachte zoals 
die vandaag de dag geleefd zou zijn door de man van 
Nazareth, de man van Londen of Amsterdam, Nairobi of 
Mubai. Zou hij een keuze gemaakt hebben voor stad of 
land of voor bepaalde bevolkingsgroepen in stad of op 
het land, of voor mensen zoals de Samaritanen, of de 
tollenaars en zondaars in de tijd van de Christus, mensen 
met wie niet omgegaan mocht worden, die er niet bij 
hoorden, die niet mochten bidden in de tempel van 
Jerusalem? 
Door Ben werd in herinnering gebracht dat hij in 1965 
deel uitmaakte van een studiegroep, die het leven van 
kardinaal Vaughan bestudeerde ter voorbereiding op het 
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eeuwfeest van Mill Hill in 1966. Hun professor Noël 
Hanrahan, de latere algemeen overste van de 
Congregatie, was de leider van dit groepje, een stuk of 
vijf-zes studenten. Elke week namen ze een deel uit de 
biografie geschreven door Snead-Cox. Naderhand werd 
hier nog een boek aan toegevoegd, geschreven door 
Vaughan zelf, namelijk De Jonge Priester. De vraag 
waarom Vaughan niet een boek schreef over de 
Missionaire Priester werd in die tijd niet gesteld, omdat 
zijn volgelingen priesters waren die uitgezonden wilden 
worden naar de heidense wereld. Daarmee was al 
aangeduid wat het verschil was tussen een priester van 
een bisdom in Engeland en een priester van Mill Hill. In de 
volksmond heette dat: een seculiere priester of een 
wereldheer voor de Missie, zonder geloften van armoede 
en gehoorzaamheid. Het celibaat was al een lange tijd 
gekoppeld aan het priesterschap; gezegd moet worden 
dat daar wel discussie over was in die tijd. 
Toch was het een goed idee om deze twee boeken mee 
te nemen op hun pelgrimstocht, zodat Herbert Vaughan 
aan het woord zou komen of de grote pelgrim van deze 
tocht zou zijn. Ieder moest maar besluiten voor zichzelf 
welke andere boeken nog meegenomen zouden kunnen 
worden. Het hoefden er niet veel te zijn want alles kon 
ook opgezocht worden op hun mobieltjes. 
Samen gingen ze na het avondeten naar de bibliothecaris 
om te vragen of er misschien meerdere exemplaren 
waren van deze twee boeken, zodat ze meegenomen 
zouden kunnen worden op hun pelgrimstocht. 
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In de bibliotheek bleek een opslagruimte te bestaan waar 
allerlei boeken van mindere of slechte kwaliteit bewaard 
werden, boeken die voornamelijk kwamen uit erfenissen 
van overleden Mill Hillers. Ze waren niet geordend. Het 
zou een hele zoektocht worden om die twee boeken te 
vinden, liever gezegd drie, want de biografie geschreven 
door Snead-Cox bestond al uit twee delen.  
Ben had het voordeel dat hij zich nog herinnerde hoe die 
boeken eruitzagen. Hij vond ze dan ook behoorlijk snel, 
bij elkaar gezet op de bovenste plank. Er waren meerdere 
exemplaren. De bibliothecaris vond het goed dat ze deze 
boeken meenamen en ze in feite zouden kunnen 
behouden. De Jonge Priester moest wel teruggegeven 
worden. De boeken werden meteen in de auto gelegd, 
klaar om mee te nemen de volgende morgen. 
De auto was gecheckt door een van de broeders. De tank 
was opgevuld en de GPS was aangesloten. De wandelaars 
moesten natuurlijk ook het eindpunt van een dag weten. 
De mobieltjes waren een bijzonder goed hulpmiddel om 
in contact te blijven met degene die vooruit reed om een 
overnachtingsplaats te zoeken.  
De zusters die altijd vroeg op waren zouden het ontbijt 
voor hen klaar leggen om zes uur. 
‘Omnia parata’, zeiden ze tegen elkaar, woorden uit een 
ver verleden, alles is klaar, klaar voor de nacht nu, klaar 
voor het vertrek morgen. 
Spek met eieren stonden voor hen klaar, samen met 
geroosterd brood en koffie. Drie pakketjes met brood en 
fruit voor de lunch lagen naast elk bord.  
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Bij de auto stond een man van middelbare leeftijd, 
grijzend haar, een beetje gebogen. Verwonderd keken de 
drie vrienden naar deze man en vroegen zich af wat hij 
wilde. Hij stelde zich voor als Herbert, een priester uit 
Salford, in het noorden van Engeland, bij Manchester. Hij 
had gehoord dat ze een pelgrimstocht gingen 
ondernemen naar Zuid-Frankrijk. Zelf had hij al vele korte 
tochten gelopen en was nu klaar voor een lange tocht, 
liever niet alleen, maar samen met tijdgenoten. Zou er 
plaats zijn voor hem in hun auto. Veel bagage had hij niet. 
Hij zou wel gewoon mee willen betalen aan de onkosten 
van benzine, overnachtingskosten en dergelijke. 
In plaats van meteen positief of negatief te antwoorden 
werd hem gevraagd of hij al gegeten had. Het was een 
traditionele vraag die ze geleerd hadden tijdens hun 
verblijf bij de Daya-mensen in Serawak, Borneo. Het was 
niet alleen een vraag van ultieme gastvrijheid, maar ook 
van voorzichtigheid. Immers, tijdens het eten kwam je 
meer te weten over de herkomst en doelstellingen van de 
gast. Heel onschuldige vragen werden gesteld: leven je 
ouders nog, hoeveel broers en zussen heb je? Hoe oud 
ben je? Waar ga je naar toe? 
De man had al ontbeten. Voorzichtig werd gesproken 
over het doel van de reis. Het was niet zomaar een 
voettocht, een fysieke inspanning. Nee, het was veel 
eerder een zoektocht naar de diepere zingeving van ons 
bestaan in verhouding tot de medemens. Bovenal, de 
tocht ging over het missionaire leven. Dat klonk nogal 
zwaar. Het moest gezegd worden, want deze Herbert was 
geen missionaris. Ze vroegen zich af of hij ooit buiten 
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Europa was geweest. Natuurlijk was er ook de 
ontspanning, genieten van de lokale keuken, op tijd een 
glas wijn of bier. Het zou niet altijd zonneschijn zijn, maar 
ook regen en wind, tijden om met elkaar verder te 
kunnen gaan ondanks alles, ook ondanks 
meningsverschillen of andere inzichten. 
De man luisterde aandachtig. Hij knikte met instemming 
en begrip. Ook hij was op zoek, zei hij, naar een goede 
samenleving, waarin vrede en gerechtigheid niet alleen 
een plaats hebben, maar de kern van de samenleving 
zouden zijn.  
Hij hoopte dat men niet voelde alsof hij zich aan het 
opdringen was om mee te kunnen gaan. De tijd zou 
moeten uitwijzen of hij een van de vier zou kunnen zijn. 
Toeval had hen bij elkaar gebracht. Hij voelde op een of 
andere manier dat ze gelijkgestemd waren, al wandelend 
door het leven gaan, ontmoetingen die zouden leiden 
naar verrijking in het leven, met open vizier elkaar 
tegemoet treden, toch misschien een missionaire 
houding. Mocht het niet lukken, dan zou hij alsnog zijn 
eigen weg kunnen gaan. 
Het was al moeilijk geweest voor hem om zijn 
pelgrimstocht door te laten gaan, want twee weken 
geleden was zijn bisschop plotseling overleden aan een 
hartstilstand. Na de begrafenis had hij nog een tijdje 
gesproken met een goede vriend van hem, de secretaris 
van de bisschop. Hij had hem geadviseerd om de tocht 
gewoon door te laten gaan, omdat alles goed 
gearrangeerd was in de parochie waar hij werkte. 
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Zijn schamele bagage werd achter in de auto gelegd. Er 
was genoeg ruimte over om comfortabel te kunnen 
zitten, wanneer ze alle vier ergens met de auto naar toe 
zouden gaan. Als eerste ging Fred achter het stuur zitten. 
Hij kende de weg hier op zijn duimpje. Jarenlang had hij 
hier rondgezworven. Zeker eens per week ging hij op 
bezoek bij zijn ouder wordende vader, die zijn hulp in de 
huishouding goed kon gebruiken sinds het overlijden van 
zijn moeder. Zijn twee broers woonden verder weg. Ze 
hadden hun werk, dat wil zeggen de jongste had zijn baan 
waar hij veel tijd in moest steken. De andere broer genoot 
van het leven op zijn manier. Hij was vooral te vinden in 
de pubs met zijn vrienden, filosoferend over alles en nog 
wat.  
De andere drie begonnen met hun voettocht. Besloten 
was om allereerst vanuit Mill Hill rechtstreeks naar 
Westminster kathedraal te lopen, waar ze Fred zouden 
ontmoeten.  
De gemakkelijkste weg en ook de meest uitdagende weg 
liep via Barnet. Het betekende dat ze door straten zouden 
moeten lopen die het drukst waren met mensen van 
allerlei komaf. Mensen uit het gehele Gemenebest waren 
hier tezamen gekomen en ontpopten zich als handelaars 
in alles wat nodig was voor een dagelijkse huishouding. 
De gehele wereld was er vertegenwoordigd, mensen uit 
Pakistan met hun typische klederdracht, uit India met 
kenmerkende verschillen van noord en zuid, mannen met 
tulband en vrouwen in sari’s, Afrikanen met vele 
schakeringen zwart, vele handelaren van Chinese of 
Pakistaanse oorsprong, voornamelijk vluchtelingen uit 
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Oeganda, uitgezuiverd door dictator Idi Amin, als ook 
Noord-Afrikanen, weggewaaid uit hun eigen land door de 
moorddadige zanderige woestijnwinden en mensen uit 
de West Indies met hun speciale Rasta haartooi en reggae 
kleuren. 
Aan de klederdracht kon men dikwijls ook de religie 
herkennen, Moslims en Hindoes, Joden en Christenen, 
Boeddhisten en Rastafari. 
Het begin van de tocht betekende al meteen een 
onderdompeling in de wereld van vandaag, tenminste als 
men de ogen niet sloot voor de werkelijkheid om zich 
heen. Ze zouden er vlug doorheen kunnen lopen, alleen 
maar aandacht hebbend voor zichzelf of voor de 
medepelgrims of ze zouden af en toe kunnen pauzeren, 
ergens een kop koffie of chai drinken, proberen om met 
mensen van allerlei komaf in gesprek te komen. 
Het zou wel nodig zijn om een bepaald aantal kilometers 
per dag af te leggen, maar dit zou niet ten koste mogen 
gaan van de ontmoeting, de fundamentele reden om 
deze tocht überhaupt te ondernemen. 
Het weidepaadje van het College naar het stadje Mill Hill 
liep de heuvel af naar beneden, zoals ook het regenwater 
door de jaren heen naar beneden liep en last 
veroorzaakte bij de huizen aan de rand van het stadje. De 
bewoners waren naar de rechter gestapt om Mill Hill te 
verplichten een grote drainage aan te leggen. Mill Hill 
verloor en ging in beroep en ging weer in beroep tot aan 
het Hoger Gerechtshof. Daar hield de zaak op in het 
nadeel van Mill Hill, de congregatie bijna failliet 
achterlatend. Nu kon de vraag gesteld worden of een 



 
28 

dialoog met de aanklagers  tot de betere mogelijkheden 
had behoort. Nieuwe wegen kunnen gevonden worden 
met elkaar, luisterend. 
 

 
Afb. 4: Een nieuwe weg 
 
Het vertrouwen in St. Jozef van het eerste bestuur van 
Mill Hill in die tijd, we spreken dan over het eind van de 
19de eeuw, was groot. De stichter bisschop Vaughan had 
met behulp van een houten beeldje van St. Jozef het pand 
kunnen kopen van een rijke Anglicaanse man, die 
oorspronkelijk onder geen beding het huis aan een 
katholiek wilde verkopen. 
Vaughan smokkelde het beeldje het huis binnen door het 
aan een bediende te geven en al gauw ging de man 
overstag en verkocht het huis aan Vaughan, aan een 
bisschop nog wel. Het beeldje kreeg een ereplaats in het 
huis. Er zat een laadje onder het beeld. Zolang er een 
muntstuk in dat laadje zou liggen, zou Mill Hill niet failliet 
gaan. Zelfs een Hoger Gerechtshof zou Mill Hill niet naar 
de kant van de armlastigen kunnen verdoemen. 
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Dit verhaal werd verteld door Bernard terwijl ze het 
paadje afliepen en langs de grote weg richting Brent 
gingen. Het was niet gemakkelijk om met zijn drieën  met 
elkaar in gesprek te blijven, achter elkaar lopend of een 
voor, twee achter. Er was zoveel lawaai van langskomend 
verkeer; telkens moest lang gewacht worden bij 
verkeerslichten. Andere voetgangers, veelal oudere 
winkelende mensen, moesten omzeild worden, want het 
drietal liep stevig door. Herbert stelde veel vragen omdat 
hij tamelijk onbekend was met de geschiedenis van Mill 
Hill. 
Het vertellen van dit verhaal had dan ook enige tijd 
gekost. Het resultaat was dat Bernard en Ben zich wel 
thuis voelden bij deze vreemdeling met wie ze zo maar op 
pad waren gegaan, zonder eigenlijk te weten wie hij was, 
behalve dan dat hij pastor was in het noorden, in Salford. 
Van zijn bisschop had hij drie maanden betaald verlof 
gekregen, een sabbattijd om antwoorden te vinden op de 
vragen die hem al lange tijd bezighielden. 
 
Waarom willen mensen het liefst in eigen land begraven 
worden? 
 
Bij een moskee was een grote oploop van mensen. Ben 
vroeg op zijn Maleis: “Apa Khabar”, wat is het nieuws? De 
man aan wie hij dit vroeg bleek hem te verstaan maar gaf 
wel het antwoord in perfect Engels en zei dat iemand 
overleden was en dat de gebeden voor overledenen nu 
werden uitgesproken, waarna de overleden man 
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teruggebracht zou worden naar Maleisië, want dat was 
het land van zijn herkomst. 
Een eerste en belangrijke vraag diende zich nu aan bij de 
drie pelgrims. Waarom is het zo belangrijk dat mensen, 
voornamelijk Moslims, er zo aan hechten om in eigen land 
begraven te worden? Is het cultuur, is het religie?  
De emigranten uit Europa, die in het midden van de 20ste 
eeuw of nog eerder vertrokken naar Amerika, Canada of 
Australië, werden na hun dood niet teruggebracht naar 
hun land van oorsprong. Een reden was natuurlijk dat de 
financiële middelen er niet voor waren.  
Missionarissen en zendelingen werden vanzelfsprekend 
begraven bij de mensen voor wie ze hun leven lang 
gewerkt hadden. Er was geen enkele reden om ze te 
repatriëren naar eigen land, ook niet toen ze misschien al 
ernstig ziek waren. Bernard was het daar helemaal mee 
eens. “Wanneer ik daarginds in de Filipijnen sterf, dan 
begraaf me maar netjes op het kerkhof van de melaatsen 
in Iloilo City, want daar voel ik me thuis”. 
Veel mensen uit het Midden-Oosten en uit Marokko 
sparen hun leven lang ervoor, zodat die middelen er wel 
zijn om in eigen land bij de voorvaders begraven te 
worden. 
In het Oude Testament is er ook de hunkering om 
begraven en verenigd te worden met de voorvaderen. Al 
heel vroeg werd verteld dat het niet noodzakelijk was om 
teruggebracht te worden, bv. naar Ur, de herkomst van 
Abraham, maar wel naar het graf dat Abraham voor 
zichzelf en zijn vrouw Sara had gekocht en waar ook Isaak 
en Rebekka begraven lagen en waar Jacob zijn vrouw Lea 
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had begraven, bij de eik van Mamre. Daar wilde Jacob 
begraven worden3 en moest vanuit Egypte daarheen 
gebracht worden. Tijd nog moeite werd gespaard om te 
voldoen aan zijn laatste wens, een reis van veertig jaar 
door de woestijn. 
Later werden heilige plekken gekozen om daar begraven 
te worden, bij een tempel, op gedenkwaardige plaatsen, 
zoals Abraham de eik van Mamre had gekozen, een plaats 
die bekend stond bij iedereen, net zoals de Kroezeboom 
in Fleringen bekend is bij elke Tukker, of de woestijn eik 
op een dotpainting van de Aborigines, plaatsen die uniek 
en heilig zijn. 
Toen bisschop Stam van Mumias in Kenya oud en ziek 
werd ging hij terug naar zijn vaderland en stierf in Hoorn, 
in het Bonifatius Missiehuis, een kleinseminarie van Mill 
Hill, in 1949. Daar werd hij begraven, die grote 
priesterzoon uit Amsterdam. In 1983 kwamen berichten 
uit Mumias dat hun oud-bisschop teruggebracht moest 
worden, want hij moest op zijn eigen erf begraven 
worden. Dat erf was voor bisschop Stam een plaats naast 
of in de kathedraal. In het voorjaar van 1984 werden zijn 
beenderen teruggebracht naar Kenya; ze werden in 
processie rondgebracht naar elke kerk van het bisdom en 
uiteindelijk ter aarde besteld in de kathedraal. Hij was 
weer thuis. 
Het thuis-zijn is een criterium voor de plaats van 
begrafenis. Veel oudere migranten zien hun nieuwe 
woonplaats niet als hun thuis. Het was noodzaak, voor 
welke reden dan ook maar, om tijdelijk te verhuizen naar 

 
3 Genesis 49, 29 e.v. 
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een plaats waar men niet werd bedreigd door oorlog of 
geweld, waar een beter bestaan opgebouwd kon worden, 
waar betere educatie voor de kinderen mogelijk was en 
waar men zichzelf kon zijn, maar thuis was het niet. De 
ziel van het bestaan lag daarginds onder de palmbomen 
of onder de eikenbomen. 
Wanneer het verblijf ‘in den vreemde’ van langere duur 
of permanent wordt, wanneer de kinderen en 
kleinkinderen hun bestaan vinden in een wereld die hen 
niet meer vreemd is, dan zal ook de wens om in het land 
van de voorvaderen begraven te worden afnemen en zal 
men uiteindelijk kiezen voor een ter aarde bestelling, 
liefst bij geloofsgenoten. Bij een besluit daartoe is geloof 
gewoonlijk van doorslaggevende betekenis. 
In sommige culturen is een crematie uit den boze, 
onbespreekbaar. Andere culturen echter kennen geen ter 
aarde bestelling en is crematie de enige vorm van 
afscheid van de doden. 
Veranderingen vinden plaats zowel op het religieuze vlak 
als ook in culturele begrippen. Was crematie bij 
Katholieken in Nederland onbekend, misschien zelfs 
verboden, dan is in een halve eeuw het een gangbaar 
begrip geworden, met of zonder liturgische viering. 
Bij de Daya mensen in Borneo huivert men bij de 
gedachte aan crematie. Toch werd het goed gevonden 
dat de as van iemand die daar gewerkt had in een urn 
begraven werd op het katholieke kerkhof van Marudi, na 
een zondagsviering in de kerk aldaar4. 

 
4 De as van Marian Kester werd naar Marudi gebracht door haar man 
Peter van Kampen, haar dochter Eveline en vriend Ben Engelbertink 
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Van de bevolking in Serawak is 40% van Chinese afkomst, 
migranten uit het begin van de 20ste eeuw. In alle dorpen 
en steden bouwden zij hun Boeddhistische tempels. De 
priesters zorgden voor de rituelen rond overlijden. De 
begrafenissen vonden plaats op de Chinese 
begraafplaats. Ben had nog nooit gehoord van een 
overleden Chinees, die teruggebracht werd naar zijn 
eigen land. Waarschijnlijk was het ook onmogelijk 
vanwege politieke spanningen. Zij waren vluchtelingen. 
Voor de overheid van China waren het landverraders. 
In Twente woont een grote groep Syrisch Orthodoxe 
Christenen, een kleinere groep Christenen van het 
Oosten en een substantiële groep Moslims uit 
verschillende landen. De Syrisch Orthodoxe Christenen 
hebben hun eigen begraafplaats in Glane. Ook 
geloofsgenoten uit Duitsland, Noorwegen en zelfs uit 
Australië zijn daar begraven. Overledenen van de Kerk 
van het Oosten worden begraven op een katholiek 
kerkhof of worden gecremeerd. Verschillende overleden 
Moslims worden teruggebracht naar eigen land of 
worden begraven op een Moslim begraafplaats hier in 
Nederland. Uiteraard zijn er uitzonderingen op deze 
gebruiken.  
Al deze tijd was Ben aan het woord geweest, af en toe 
kreeg hij bijval van Bernard terwijl Herbert veel luisterde, 
maar deze gedachtegang ook beaamde door 
opmerkingen te maken over de hedendaagse gebruiken 
in Engeland. Uit al hun verhalen en eigen ervaringen bleek 
dat de voorkeur om begraven te worden in de plaats van 
geboorte of herkomst langzamerhand door de Joden 
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opgegeven werd. Wel bleef men vasthouden aan een 
begrafenis op eigen Joodse begraafplaats. Er was een tijd 
dat Joden niet begraven mochten worden op Belgische 
grond. Er zijn tot vandaag de dag veel Joodse 
begraafplaatsen te zien langs de Nederlands-Belgische 
grens. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Christenen. Ze 
worden begraven op het kerkhof in de plaats waar men 
sterft, allereerst rondom de kerk, dan een begraafplaats 
naast de kerk en weer later naar een algemene 
begraafplaats al of niet verbonden met een katholiek of 
protestant gedeelte. Bisschoppen en koningen werden 
vroeger begraven in de kerk. 
Migranten Moslims van de eerste generatie en in 
mindere mate van de tweede generatie uit het Midden-
Oosten en ook uit Marokko worden het liefst begraven in 
land van herkomst en vooral in hun eigen geboortedorp, 
zelfs wanneer de hele familie daar is weggetrokken. 
In deze 21ste eeuw gebeurt het al meer en meer dat Islam 
begraafplaatsen worden aangelegd in West Europa. 
Ook kan geconcludeerd worden dat het terugbrengen 
van een overledene naar eigen land een cultureel 
fenomeen is, niet gebonden aan religie. Bij een nieuwe 
generatie zal de vraag naar repatriëring minder zijn. 
Het werd tijd om ergens te gaan lunchen. Een klein park 
langs de weg was een mooie plek om de goed belegde 
broodjes te nuttigen samen met fruit uit de eigen tuin van 
het Mill Hill College.  
Ze berekenden dat ze nog twee of drie uur zouden 
moeten lopen tot aan Westminster Kathedraal. Het beste 
zou zijn om dan meteen met de auto naar een 
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logeeradres te gaan, zodat de avondfile vermeden zou 
kunnen worden. Fred telefoneerde en zei dat hij al bij de 
kathedraal was. Hij zou zorgen voor een overnachting 
ergens net buiten Londen. 
Na de lunch gingen ze weer op pad. Er werd niet veel 
gesproken, want nu moesten ze samen de weg zoeken 
naar het centrum. Het was druk op de weg. Telkens moest 
gewacht worden bij de oversteekplaatsen. Voetgangers 
kregen niet meteen het groene licht om over te steken. 
Gewoonlijk moesten ze zelfs een aanzienlijke tijd 
wachten. Veel mensen klaagden hierover, vooral 
wanneer het regende. Het lag dan ook voor de hand dat 
veel mensen de bus of een taxi namen vanaf de 
metrostations op weg naar hun werk in de grote kantoren 
van Londen, waardoor de files meer en meer toenamen. 
Het verschil tussen buitenwijk en centrum werd 
geaccentueerd, toen ze de grote Oxford Street 
opwandelden. De kleine winkeltjes, de exotische 
klederdracht, het gebabbel in allerlei talen maakten 
plaats voor de grote winkelvitrines, de mensen in 
driedelig pak met paraplu of driekwart rok, weinig 
sprekend met elkaar in een Cambridge of Oxford accent. 
Bij Leicester Square werd natuurlijk de anekdote verteld 
van het plekje in Mill Hill ook genoemd Leicester Square, 
omdat niemand anders op die plek mocht zitten dan een 
Amerikaanse student geheten Lester. Na zijn wijding 
werd hij benoemd voor de missie in Serawak. Het was 
niet gemakkelijk om met hem samen te wonen. 
Uiteindelijk benoemde de bisschop hem voor een nieuwe 
missiepost, waar hij in zijn eentje heel gelukkig was. 
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Trouwens, niemand wilde zijn plek daar in Lawas hebben; 
het was moeilijk bereikbaar, een eenzame plek. 
Herbert opperde dat we misschien bij de volgende etappe 
zouden kunnen praten over waar we onszelf bevinden, 
waar wonen we: in een situatie zoals we die ervaren 
hebben deze morgen in de omgeving van Brent of in die 
van Oxford Street, om twee uitersten te noemen. 
Ze vonden Fred bij de Westminster Kathedraal, 
geparkeerd op een plaats die gereserveerd was voor 
pastores. Hij was goed bevriend met een van de 
hulpbisschoppen, omdat hij veel gesprekken had gehad 
met pastores van het bisdom wanneer ze zich in moeilijke 
situaties bevonden. Fred had een luisterend oor. De taak 
van persoonlijke begeleiding van studenten en pastores 
stond hem op het lijf geschreven. 
Ze bezochten de kathedraal, staken een kaarsje op voor 
het goede verloop van hun tocht en dronken daarna een 
kop koffie of thee Ze bespraken hun 
overnachtingsverblijf, waar Fred twee kamers had 
gereserveerd, een klein hotel langs de Thames, en togen 
op weg. Het was moeilijk in te schatten hoeveel kilometer 
ze deze eerste dag hadden gelopen, omdat er zoveel 
oponthoud was geweest. Het was ook niet belangrijk. Het 
was een goede tocht geweest, zonder mankementen, 
zonder blaren, goede conversatie, goede 
stiltemomenten. 
Op weg naar hun hotel konden ze merken dat het verkeer 
al drukker werd, het begin van de avondspits. Het was 
geen prettige dagelijkse ervaring, vooral niet wanneer je 
gebruikt moest maken van de M1, de slagader naar het 
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hart van Londen. Veel kantoormensen hadden een soort 
bypass gevonden door ’s morgens een uur later te 
beginnen en ’s avonds dus ook een uur later naar huis te 
gaan. Dit waren natuurlijk vooral mensen die geen kleine 
kinderen thuis hadden. Zij konden hun eigen tijdschema 
volgen, want ze waren niet gebonden aan schooltijden 
voor de kinderen. 
Ze reden na enige tijd over een landweg, parallel aan de 
spoorlijn naar Dover, de haven waar ze zouden 
oversteken naar het vasteland van Europa. Met de GPS 
was het niet moeilijk om het hotelletje te vinden waar 
Fred hun reservering had gemaakt. Het was een pub met 
hotelkamers, omgeven door een grote rozentuin. De 
kleine gebogen ramen waren typisch Engels. De kamers 
waren eenvoudig, voorzien van het meest noodzakelijk, 
ook typisch Engels meubilair. De keuken was ook 
eenvoudig, maar eerst gingen ze als van nature een goed 
glas Engels bier drinken. Alles was zo typisch Engels, 
verschillend van het continent. Dat waren de 
opmerkingen van Bernard en Ben. Voor Fred en Herbert 
was het de gewoonste zaak van de wereld.  
De stamgasten keken niet op toen ze binnenkwamen, 
maar hadden hen wel gezien. De waard toonde een 
beetje nieuwsgierigheid en vroeg waar de reis naar toe 
ging. Hij beloofde vier lunchpakketjes klaar te leggen op 
het schap, zodat ze de volgende morgen op tijd konden 
vertrekken. Ook het ontbijt zou om half zeven klaar staan, 
een echt Engels ontbijt: eieren met spek, worstjes, kleine 
rondjes bloedworst, bonen in tomatensaus en toast. Daar 
zouden ze wel een hele dag op kunnen lopen. 
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Tijdens het eten deelden ze met elkaar de belevenissen 
van die dag. De vraag over de vereenzelviging van de 
emigranten met de gewoontes van de lokale bevolking 
werd nog even besproken, zodat ook Fred op de hoogte 
werd gebracht van wat hen bezig had gehouden. 
Fred had berekend dat ze zeker drie dagen nodig zouden 
hebben om Dover te bereiken. Het beste zou zijn om 
vanuit het centrum van Londen richting Dartford te 
kiezen en vandaaruit naar Canterbury via Rochester en 
Maidstone. Gebruikmakend van de snelweg zou de 
afstand ongeveer 125 km. zijn. Wandelend over de 
smallere wegen is die afstand natuurlijk een beetje 
groter. Door gebruik te maken van de auto zou dat 
verschil opgeheven kunnen worden, zodat ze inderdaad 
na drie dagen in Dover zouden kunnen zijn. De weg loopt 
door een mooi natuurgebied. Zeer aantrekkelijk zou het 
zijn om enige tijd te spenderen in en rond Canterbury, 
een plaats onuitwisbaar in het literaire geheugen en de 
geschiedenis van het Koninkrijk. 
Het zou fijn zijn als degene die de auto meenam 
informatie over geschiedenis en bezienswaardigheden 
zou proberen te verkrijgen in de plaatselijke VVV van de 
dorpen en stadjes waar ze doorheen zouden lopen.  
Het zou interessant zijn om de volgende paar dagen met 
elkaar te praten over de relatie Anglicanen-Katholieken. 
Hier waren ze het al snel met elkaar over eens.  
Deze eerste maaltijd van hun tocht werd besloten met 
een whisky. Uitdrukkelijk werd gezegd dat ze daar niet 
elke avond een gewoonte van wilden maken. Met plezier 
dachten ze terug aan hun tijd in Serawak. Daar was het de 
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gewoonte om drie keer per week gezamenlijk iets te 
drinken. Soms was er een bijzondere gelegenheid, maar 
het leek dat die bijzondere gelegenheden meer en meer 
frequent werden, tot zelfs Goede Vrijdag, een vasten- en 
onthoudingsdag, een bijzondere gelegenheid werd. 
 
Hoe is tegenwoordig de verhouding Katholiek- 
Anglicaans? 
 
Op deze tweede dag van hun voettocht, op het feest van 
sint Jozef, werd overeengekomen dat Bernard de auto 
naar de volgende overnachtingsplaats zou brengen, 
ongeveer veertig km. vanaf Westminster Kathedraal. De 
eerste tien km. zouden ze gezamenlijk per auto gaan 
omdat er geen echte wandelwegen waren. 
Bernard was goed bekend met de wegen richting Dover, 
omdat hij enkele jaren in Mill Hill had gestudeerd en in 
het bezit van een auto was. Geregeld ging hij dan ook op 
bezoek bij zijn moeder in Tilburg en bij de collega’s in 
Oosterbeek. Niet overal werd zijn besluit om priester te 
worden gewaardeerd. Sommige broeders vonden dat hij 
broeder moest blijven en niet moest toegeven aan de 
wens om als het ware hogerop te komen. Zo werd dat 
gezien in die tijd. De begeleiders van de Broederopleiding 
hadden kandidaat-broeders dikwijls aangeraden om in 
alle nederigheid broeder te blijven. 
Bernard had veel gebouwd in het bisdom Miri, kerken en 
kapellen in Tatau en Sebauh en een kliniek in Long 
Loyang, aan de bovenstroom van de Tinjar-rivier. Daarna 
begon hij te twijfelen aan het nut ervan. Waarom zou hij 
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bouwen als er geen priesters waren om de Eucharistie 
daar te vieren? Hij verkreeg toestemming om de vijfjarige 
opleiding in Mill Hill te volgen, een moeilijke tijd, een 
oudere tussen jongere studenten. Met deze korte 
omschrijving van zijn leven was Bernard bij het ontbijt al 
tegemoetgekomen aan de vraag van Herbert de dag 
ervoor om te vertellen ‘waar wonen we’. 
Herbert en Fred hadden natuurlijk de meeste ervaring in 
al of niet samenwerking met de Anglicanen in het 
algemeen. Ben had slechts her en der ontmoetingen 
gehad met hen. In Serawak had hij geprobeerd om met 
de Anglicaanse pastor een deal te sluiten. Er was ergens 
ver weg een Katholiek langhuis met twee Anglicaanse 
gezinnen en er was een Anglicaans langhuis, eveneens ver 
weg, met slechts drie Katholieke gezinnen. Zouden ze die 
mensen dan kunnen aanraden om resp. Katholiek of 
Anglicaan te worden? Het plan werd niet uitgevoerd, 
omdat de Anglicaanse pastor overgeplaatst werd naar 
een ander gebied. Zijn opvolger was nogal afstandelijk. 
Herbert vertelde toen over zijn ervaring in noord 
Engeland, waar in 1866 de bisschop van Salford de Mill 
Hill Missiecongregatie stichtte om, zoals staat geschreven 
in Snead-Cox, een eigen Katholieke Missiecongregatie te 
hebben in Engeland. De Anglicanen hadden immers ook 
al een Missieorganisatie. De Anglicaanse kerk werd 
gevestigd in alle Britse kolonies. Er was dus zeker sprake 
van religieuze competitie. Het belangrijkste was dat de 
eigen kerk niet alleen groter moest worden, maar ook 
missionair behoorde te zijn; een uitstraling naar buiten is 
een essentieel element van elke kerkgenootschap. 
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De pastores van de katholieke parochies in Noord-
Engeland, zoals in feite van geheel Engeland, Wales, 
Scotland en Noord-Ierland waren niet enthousiast over 
deze missionaire boodschap, die Vaughan aan het 
verkondigen was. Ze hadden al hun tijd nodig om te 
voorzien in de pastorale noden van deze zeer uitgestrekte 
parochies. Niet graag zagen ze mogelijke kandidaten voor 
het priesterschap opgeleid worden voor een taak in de 
gebiedsdelen overzee, het Gemenebest. 
Tegenwoordig wordt niet meer gesproken over die tijd, 
behalve mondjesmaat tijdens de colleges Missiologie 
voor kandidaten voor het priesterschap. Herbert 
herinnerde zich dat zijn professor met een zeker 
genoegen sprak over die tijd toen de collega’s van 
Vaughan de schrik om het hart sloeg bij het horen van de 
nieuwe bisschopsbenoeming. Vaughan werd de bisschop 
van Salford. Had hij die benoeming te danken aan zijn 
progressieve denkwijze over de missionaire status van de 
Kerk of speelde zijn afkomst een rol, zoon van kolonel 
Vaughan, de voorname en welgestelde familie die altijd 
katholiek was gebleven en nooit de kant van de 
Anglicaanse kerk, de kerk van Hendrik de Achtste, was 
opgegaan? 
Het is altijd goed om te kijken naar de verbetenheid 
waarmee het spel van de macht wordt gespeeld. Waarom 
werd Hendrik de leider van de Anglicaanse Kerk? Was het 
omdat hij van de Paus in Rome niet mocht trouwen met 
Anna Boleyn of was het omdat hij door zichzelf te 
benoemen als leider van de kerk en de staat zijn 
machtsgebied enorm uitbreidde en hij een geducht 
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tegenstander van de koning van Spanje zou worden? De 
Tachtigjarige Oorlog was de inzet, tachtig jaar oorlog, 
onvoorstelbaar. Vijf jaar oorlog was al vijf jaar te lang! Zijn 
vrouwelijke opvolgers hadden meer gevoel in hun leven. 
Mary de Katholieke, dochter van Henry en Catharina van 
Aragon, had goed gevoel bij de katholieke liturgische 
tradities en bewaarde binnenlands de vrede. Haar 
opvolgster, Elisabeth I, dochter van Henry en Anna 
Boleyn, dacht er anders over en ontketende religieuze 
strijd in Engeland zelf door meer protestantse ideeën te 
koesteren. Tot vandaag de dag zijn beide stromingen te 
vinden in de Anglicaanse Kerk, namelijk in de High Church 
en in de Low Church. 
Het zou fijn zijn als de wandelaars overmorgen of de dag 
erna in Canterbury iemand zouden kunnen ontmoeten 
die begaan is met de oecumene, die geen wens heeft om 
nog langer te leven in strijd en onmin.  
De vraag waarom de Vaughans niet meegingen in de 
machtswellust van Henry de Achtste is moeilijker te 
beantwoorden. Schonk de voorouder van de nieuwe 
bisschop van Salford genoegen erin om zich afzijdig te 
houden van het machtstoneel en leefde hij een 
teruggetrokken leven ver weg van Londen, dicht bij de 
huidige grens met Wales, niet in een kasteel maar in een 
soort herenhuis, een mansion? Hij had zijn eigen veld om 
te jagen op herten en konijnen. Hij had zijn eigen kapel en 
een wijze pastor uit een naburig dorp die zijn groot gezin 
voorging in de katholieke traditie en hen allen onderwees 
in de leerstellingen van die tijd, inclusief de pracht van het 
celibaat, omhuld in wierook en gebed. Zijn vrouw was het 



 

43 

die de toon aangaf in het gezin, een liefdevolle 
aanwezigheid die haar eigen rust verkreeg tijdens een 
dagelijks bezoek aan de huiskapel. 
De grote strijd tussen katholicisme en anglicanisme werd 
allereerst gestreden in Londen, waar Lord Thomas 
Cromwell en de aartsbisschop van Canterbury Thomas 
Cranmer het onderspit moesten delven. De verkregen 
onderscheiding Defensor Fidei, verdediger van het 
geloof, werd Henry door Rome ontnomen5. Ook kardinaal 
John Fisher, bisschop van Rochester, werd terechtgesteld 
wegens zijn verzet tegen de Act of Supremacy, de wet 
waarbij Henry zichzelf uitriep tot hoofd van de kerk in 
Engeland6.  
Het was goed om Herbert bij de groep te hebben, want 
hij kende de historische details. 
Ze namen zich voor om die avond Snead-Cox eropna te 
lezen. Misschien werd daar meer duidelijkheid gegeven 
over de positie van de Vaughans in die tijd. Algemeen is 
het wel bekend dat de Katholieken die geen tegenstand 
boden ook ongemoeid gelaten werden. 
De vele oorlogen kostten Henry handen vol geld; de 
schatkamer was bijna leeg. Het kwam dus goed uit om de 
bezittingen van kloosters en kerken te confisqueren. Er 
waren ook veel mensen die het eens waren met Henry 
om af te scheiden van Rome, omdat ze al lange tijd 
helemaal niet blij waren met de hautaine houding van 

 
5 Deze titel werd erfelijk toegekend aan Eduard VI, de kroonprins. Tot 
vandaag de dag heeft het Britse staatshoofd deze titel, nu in de 
betekenis van ‘verdediger van de Anglicaanse kerk. 
6 1534 is het jaar van afscheiding. 
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Rome. Misschien kon deze houding vergeleken worden 
met de huidige situatie van Engeland versus de Europese 
Unie? Het was een vraag met een knipoog van Ben. 
Een paar dagen geleden had Ben ’s morgens zijn favoriete 
muziekprogramma aanstaan toen hij hoorde dat het lied 
Green Sleeves oorspronkelijk was geschreven door 
koning Henry, misschien niet de woorden, maar wel de 
muziek ervan. Het was dus niet alleen een wereld van 
oorlog en geweld. Geschiedenisboeken kunnen niet 
zonder culturele boeken. Culturele uitdrukking werd in de 
tijd van Henry VIII tot een minimum teruggebracht, 
gewoonweg omdat de meeste kloosters armlastige 
instituten werden. Er moest hard worden gewerkt om 
brood op tafel te krijgen. 
Katholieke kloosters verdwenen van de Engelse bodem. 
Precies drie eeuwen plus een jaar later, in 1835, werd 
weer een katholiek klooster gesticht nabij Leeds, het 
klooster Mount St. Bernard van de Cisterciënzers en werd 
twee jaar later officieel geopend. Ben kent dit klooster 
omdat hij daar een paar keer is geweest op bezoek bij 
Adam Suvit, de jongen uit zijn parochie in Tatau, die daar 
monnik is geworden, een neef van zijn catechist en vriend 
Spegie. 
De zeer heftige onderdrukking van Katholieken en de 
strijd om hun bezit werd begonnen onder Hendrik, in 
sommige plaatsen met bloedig geweld, in andere 
plaatsen met een stilzwijgend samenleven. 
De jonge Vaughan merkte weinig van deze strijd. Zijn 
vader sprak er niet veel over. De buitenwereld maakte 
weinig inbreuk op het rustige leven in huis. De kinderen 
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gingen niet naar school; ze hadden een gouvernante en 
hun eigen moeder die hen lesgaf in alles wat in die tijd 
geleerd moest worden. Voor verdere studies ging men 
meestal naar het buitenland. 
Tijdens hun gesprek over de religieuze situatie in 
Engeland in de tijd van Henry VIII hadden de drie pelgrims 
min of meer de New Kent Road gevolgd. Vanwege het 
zware verkeer konden ze horen waar die weg lag, 
ofschoon ze zelf soms op een paar honderd meter ervan 
verwijderd waren. Het sonore geluid hing als een zware 
deken boven hen, een constant gezoem of gedreun dat 
maar niet ophield. Slechts zelden werd een claxon 
gehoord. 
Ze volgden daarna de richting Dartford, gebruik makend 
van de smallere wegen langs de grote M20. Soms lag er 
een uitgestrekt landbouwgebied, andere keren liepen ze 
langs de rand van een bosrijke streek. Het beschermde 
hen tegen een nogal frisse wind uit het noordoosten. De 
grijze eekhoorns, oorspronkelijk klein in aantal, een 
minderheidsgroep tussen de bruine soortgenoten, waren 
overal te zien, springend van de ene boom naar de 
andere. Gezegd wordt dat ze hun bruine broeders van het 
vasteland hadden verslagen en nu in absolute hegemonie 
heersten over de talrijke bossen, vooral in noord 
Engeland. 
Wanneer een stuk bos tussen hen en de grote weg was 
gelegen konden ze in stilte verder wandelen. Het was dan 
een groot genot om te luisteren naar de bijzondere 
geluiden van de natuur, van de vogels, zelfs soms van een 
schreeuwende vos. Het bos diende als een grote 
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geluidswal, maar ook als bron van nieuwe geluiden. Op 
enkele velden waren de boeren druk bezig om het land 
klaar te maken voor een volgend seizoen; er werd 
geploegd en geëgd, koeien liepen in de wei te grazen, hun 
buik vol etend met het jonge gras. 
Het was een mooie dag om te wandelen, niet zomaar een 
ommetje maken, maar duidelijk met een doel voor ogen, 
op tijd voor hun volgende overnachtingsplaats, op tijd om 
gezamenlijk enige tijd bij elkaar te kunnen zitten met een 
biertje, wachtend op het avondmaal, hongerig als ze 
waren na de lange wandeling in de natuur. 
Het was niet ver meer naar Shorne, slechts een paar km., 
een klein stadje, tamelijk idyllisch gelegen aan de rand 
van de bosrijke streek, waar ze doorheen waren 
gewandeld. Via een appje van Bernard wisten ze waar ze 
naar toe moesten gaan. In het midden van het stadje lag 
een klein hotelletje, zes kamers in totaal met een 
restaurant en bar. Ze kozen twee tweepersoonskamers 
naast elkaar aan de voorkant van het hotel. Er zou niet 
veel lawaai zijn ’s nachts; het was een gewone 
doordeweekse dag, geen bijzondere evenementen, geen 
lawaaierige feesten. 
De avond werd begonnen met een korte viering van de 
eucharistie in hun kamer. Met zijn vieren braken ze het 
brood en deelden de wijn, ter ere van St. Jozef, de 
eenvoudige man. 
Hun discussie over de verhouding Katholieke – 
Anglicaanse kerk werd voortgezet tijdens het eten, na 
eerst verteld te hebben hoe de route was geweest. 
Bernard bekende dat hij hier heel weinig vanaf wist 
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omdat hij nooit stage had gelopen in Engeland en in 
Serawak, waar hij zijn kerken had gebouwd, ook niet in 
aanraking was gekomen met mensen van de Anglicaanse 
kerk, op een uitzondering na. In één langhuis, waar hij een 
kapel, bouwde waren vijf van oorsprong Anglicaanse 
gezinnen7. Zij hadden zich aangesloten bij de gezinnen die 
Katholiek werden, opdat er in de hoop van de hoofdman 
in het hele langhuis slechts één religie zou zijn. Het was 
een langhuis met 63 gezinnen. Hij zei dat iedereen het 
jammer vond dat de vier gezinnen die SDA8 waren toch 
hun eigen kapel bleven houden aan de overkant van de 
rivier. Verder was er nog één gezin dat bleef vasthouden 
aan de animistische rituelen. 
Het betekende dat de relatie tussen de Katholieken en 
Anglicanen niet alleen sterk oecumenisch aan het worden 
was, maar tot een eenheid was gegroeid. Er was namelijk 
met de pastor van de Anglicaanse kerk in die streek met 
veel begrip gesproken over deze overgang van de 
Anglicanen naar de Katholieke kerk. 
De laatste berichten over de kerken in Serawak laten 
echter niet veel oecumene zien. Verschillende priesters 
van de Katholieke Kerk verkondigen dat hun Kerk de enige 
ware Kerk is en dat slechts door aansluiting bij de 
Katholieke Kerk eenheid verkregen kan worden. De 
overheid dwingt hen om dichter bij elkaar te zijn. Zo is er 

 
7 De voornaamste reden was dat er geen Anglicaanse priester in 
Tatau-gebied woonde. De Anglicaanse kerk in Serawak heet de 
Society for the Propagation of the Gospel, SPG. Catechist Spegie 
kreeg die naam toen een Anglicaans Pastor hun huis bezocht bij zijn 
geboorte. 
8 Zevende Dag Adventisten 
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een nieuwe wijk gebouwd in Miri, de provinciale 
hoofdstad, waar vier kerken naast elkaar in een straat 
gebouwd zijn.  
Herbert vroeg ironisch of die straat misschien Kerkstraat 
genoemd is. Natuurlijk had hij gelijk. 
Bestond dit beeld ook in de tijd van kardinaal Vaughan? 
Hij had namelijk de Mill Hill Congregatie gesticht om een 
eigen missionair gezicht te geven aan de Katholieke kerk. 
Waarom was één missionair instituut niet genoeg? Het is 
meer dan waarschijnlijk dat de Katholieke Kerk zich in een 
soort gettopositie bevond, onderdanig aan het gezag, 
onderdanig aan de overheid, waarvan de koning of 
koningin het hoofd was van zowel het seculiere als ook 
het religieuze instituut. Er was een tendens om zich 
daaraan te ontworstelen. Jarenlang was de Katholieke 
Kerk de underdog geweest, vergelijkbaar met de 
Katholieke Kerk in Nederland waar men de aanstelling 
van het nieuwe Episcopaat in 1853 ook ervoer als een 
overwinning, ofschoon het Koningshuis behouden bleef 
voor de Protestantse Kerk. Ben vond dat de bepaling dat 
het koningshuis, of liever gezegd de koning van 
Nederland Protestant moest zijn uit de tijd en tegen alle 
Oecumene. 
Natuurlijk is er nu in de 21ste eeuw al een groot verschil in 
de relatie Katholieke – Anglicaanse Kerk, c.q. Protestantse 
Kerk, vergeleken met de situatie in de tijd van Henry VIII 
en Elisabeth I.  
De onderdrukking van de Katholieken in Engeland en 
Nederland onder de anglicaanse en protestantse 
overheid had veel gelijkenissen. 
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De Vaughan familie was sterk Katholiek en is altijd zo 
geweest, ondanks boete, gevangenisstraf, dubbele 
grondbelasting. In 1605 b.v. werd de weduwe van William 
Vaughan een straf opgelegd door de bisschop van 
Hereford, omdat zij en een paar mensen van haar 
huishouding de Mis hadden bijgewoond9.  
Een lange gevangenisstraf werd gegeven aan een van 
Vaughan’s tijdens de Burger Oorlog, omdat hij onderdak 
had gegeven aan een priester die de Mis las, de 
eerwaarde John Broughton. 
De vader van Kardinaal Vaughan kreeg begin 19de eeuw 
nog geen enkele kans op een publieke functie, omdat hij 
katholiek was. 
Toch kwam er een wet waardoor alle betaalde boetes 
terugbetaald zouden worden. Richard Vaughan zou dan 
10, 20 en 5 pond terugbetaald krijgen voor de boetes die 
hij betaald had in 1683, 1684 en 1685, maar voordat de 
uitbetaling tot stand kwam was Willem van Oranje10 
geland. 
Net zoals in Nederland moesten ook hier mensen 
vluchten voor hun geloof. Het is dan ook duidelijk dat de 
relatie Anglicaanse Kerk vs. Rooms Katholieke Kerk niet 
verbeterde tot de wet van gelijkstelling werd 
aangenomen, de Emancipation Act, te vergelijken met 
het herstel van het Episcopaat in Nederland.  
Dat is allemaal verleden tijd. Het gaat erom hoe de relatie 
tussen die twee kerkgenootschappen nu in deze tijd is. De 
volgende morgen zouden ze nog een hele dag over 

 
9 Snead-Cox Vol. I. 
10 Records of Catholicism in de South Wales Marches, J. Hobson. 
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Engelse bodem lopen en genoeg tijd hebben om verder 
te gaan met dit onderwerp. Voor deze dag was het 
genoeg geweest. Toch maar een neutje voor het slapen 
gaan? Ze wilden er geen gewoonte van maken. De avond 
was fris, iets warms konden ze wel gebruiken en dan 
bedoelden ze geen koffie of thee, maar een glas whisky 
zou wel aangenaam zijn om erbij te praten over dingen 
van alle dag. Het was bovendien 19 maart, de feestdag 
van de patroonheilige van de Mill Hill Congregatie; het 
moest gevierd worden.  
Er waren maar weinig Congregaties of Ordes die St. Jozef 
als patroon hadden. Over hem was geschreven dat we in 
onszelf allemaal een St. Jozef kunnen vinden; “we treden 
niet op de voorgrond en leven dagelijks in een 
eenvoudige aanwezigheid. Toch is St. Jozef een 
ondersteuning en gids geweest die een onvergelijkbare 
rol gespeeld heeft in de heilsgeschiedenis”. Fred had deze 
zin een keer neergeschreven, maar wist niet meer de 
oorsprong ervan. Het was een mooie tekst om even over 
na te denken. 
Bernard had gereden en had ook wel iets te vertellen over 
wat hij die dag gezien en ervaren had. Ook hij was onder 
de indruk van het landschap. Hij had de tijd gehad om 
over enkele kleine wegen te rijden. Ergens was men een 
boerderij aan het bouwen. Het trok zijn aandacht en 
vertelde dat de manier van bouwen geheel anders was 
dan wat hij gewoon was. Dit kon natuurlijk gezegd 
worden van alle landen en culturen. Kijk maar eens naar 
de Duitsers en de Belgen. Je gaat de grens over en meteen 
zie je een andere stijl in bouwwerken. 



 51 

Het was tijd om te gaan slapen. Morgen zou weer een 
behoorlijk lange tocht worden, waarschijnlijk ongeveer 
35 km., maar dat konden ze ook zelf bepalen, omdat ze 
de auto konden gebruiken wanneer de tocht te lang 
werd. 
Dag drie van de tocht begon naar behoren met een flink 
stevig Engels ontbijt, nadat Herbert een stuk voorgelezen 
had uit The Young Priest, een van de drie boeken die ze 
mee hadden genomen uit Mill Hill. Ze wilden elke dag een 
paar pagina’s lezen. Het begon al meteen goed, want ze 
lazen dat kardinaal Vaughan een verschil maakte tussen 
de priesters die hij gewijd had om uitgezonden te worden 
naar de ‘heidense bevolking van de wereld’ en degenen 
die hij gewijd had om te werken voor de missie in 
Engeland, namelijk voor haar bekering11. 
Het beste zou zijn om die andere twee boeken, de twee 
delen van de levensbeschrijving van kardinaal Vaughan 
door Snead-Cox, ’s avonds of ‘s morgens te raadplegen 
over een nieuw onderwerp dat ze daarna zouden 
bespreken, zoals ze aan het begin van de tocht ook 
hadden afgesproken. 
Herbert zou vandaag de auto naar Canterbury rijden. 
Daar zou hij dan de gelegenheid hebben om iemand te 
zoeken met wie ze ’s avonds zouden kunnen praten over 
de tegenwoordige verhouding tussen de kerken, de 
oecumene, niet binnen de Anglicaanse Kerken, de 
zogenaamde Hoge en Lage Kerk, maar tussen Anglicaanse 
Kerk en de Katholieke Kerk. 

 
11 The Young Priest, inleiding, pg. 2. Een ‘missie’ is een bijkerk. 
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Daarna gingen ze op stap. De route ging via Sittingbourne 
en Faversham, een weg die min of meer parallel loopt aan 
de Doverroad. Ze wilden natuurlijk niet die drukke weg 
gebruiken. Zeker zouden er landweggetjes zijn, door 
bossen en langs boerderijen. Dit gebied heette niet voor 
niets de Tuin van Engeland. 
Fred gaf aan het begin van hun wandeling, toen de dauw 
nog over de velden hing, meteen een schot voor de boeg 
door te stellen dat je eigenlijk niet kunt spreken over DE 
Anglicaanse en DE Katholieke Kerken. Er is niet alleen een 
groot verschil tussen de Hoge en Lage Anglicaanse 
Kerken, maar ook binnen die Kerken zelf, net zoals er ook 
verschillen zijn binnen de Katholieke Kerk. 
Hij stelde toen de volgende vraag: 
 
Moet de missionaris een oecumenische oriëntatie hebben? 
 

Dikwijls wordt het verschil aangeduid met de 
tegenstelling ouderwets en modern, geloof en ongeloof, 
praktiserend en niet-praktiserend, van de oude stempel 
en van de nieuwe tijd. 
Er zijn mensen die zeggen dat je niets mag veranderen, 
nog in de leer, nog in de rubrieken, en er zijn mensen die 
zeggen dat je moet aanpassen aan de nieuwe tijd. 
Mensen van deze tijd zullen een grotere belangrijkheid 
geven aan het woord respect. Ze zeggen dan dat je best 
bij het oude mag blijven, daar hebben ze alle respect 
voor, maar ze hopen tevens dat de mensen die het oude 
volgen ook respect zullen hebben voor degenen die 
zichzelf in een nieuw jasje steken. 
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Even was het stil om dit te laten bezinken. Bernard drukte 
zijn bril eens goed aan, veegde zijn hand over zijn neus, 
een bekend teken dat hij iets ging zeggen dat uit zijn hart 
kwam. “Als ik een kerk bouw, dan moet ik de palen 
precies recht in de grond zetten; daar heb je een richtlijn 
voor nodig, je kunt niet je eigen gang gaan, de een naar 
links buigend, de ander naar rechts”. 
Iedereen werd het er gauw over eens dat er verschillende 
bouwstijlen zijn. Kijk maar eens naar de kathedraal van 
Canterbury, waar ze nu heen liepen, en vergelijk die maar 
met de kathedraal van Barcelona. Je kunt de een mooier 
vinden dan de andere, maar beiden zijn mooi. Bij de een 
zijn er statige rechte lijnen, bij de ander wijzen de torens 
ook wel allemaal naar de hemel, maar op een bijzondere 
manier, als het ware ineen gevlochten. 
Daar waren ze het over eens. Het is fijn om met 
gelijkgestemden te wonen, maar misschien is een 
communiteit nog fijner als verschillende opinies met 
respect een plaats kunnen vinden in het geheel. 
Ben vond het helemaal niet gemakkelijk. Hij gaat voor in 
vele kerken en ook in verzorgingshuizen in de plaats waar 
hij woont. Sommige mensen hebben de vernieuwing in 
de Kerk, de aggiornamento van de jaren 60 in de vorige 
eeuw, aangenomen en genieten van een actieve beleving 
van de liturgie, ook en vooral nu op hun oude dag. Hij ziet 
echter ook een aantal mensen die krampachtig 
vasthouden aan de tijd vóór het Tweede Vaticaans 
Concilie. Het liefst wordt door die groep het altaar weer 
omgedraaid, zodat de priester weer de plaats inneemt 
van Christus en onze gebeden aanreikt aan de Vader. Ze 
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spreken over het offer van de Mis terwijl de anderen 
spreken over het delen van het Brood en de Wijn.  
De gevolgen van deze indeling kunnen heel groot zijn. 
Fred vond dat de modernisering van de Kerk groot gevaar 
liep. In de anglicaanse Kerk is grote beroering ontstaan 
doordat toegestemd is in de wijding van vrouwen tot 
priester. Vrouwen kunnen nu ook bisschop worden. 
Homoseksuele mensen kunnen tot het ambt toegelaten 
worden. Een grote beroering heeft dit besluit 
teweeggebracht in Afrika, waar op enkele plaatsen een 
scheuring in de Kerk is ontstaan. Het gevolg van dit besluit 
in de Anglicaanse Kerk van vandaag is dat enkele 
conservatieve getrouwde Anglicaanse priesters besloten 
hebben om hun Kerk te verlaten om zich aan te sluiten bij 
de Katholieke Kerk, waar echter het priesterschap nog 
steeds voorbehouden is aan celibataire mannen, maar 
deze getrouwde anglicaanse priesters mogen natuurlijk 
getrouwd blijven.  
Het resultaat zal een versterking zijn van de conservatieve 
vleugel in de Katholieke Kerk. De argumenten om een 
celibatair priesterschap te behouden worden desondanks 
verzwakt nu het blijkt dat getrouwde priesters een plaats 
kunnen innemen in de Katholieke Kerk. 
De verschillen binnen de Katholieke Kerk zouden een 
andere keer wel aan de orde kunnen komen. Nu wilden 
ze zich blijven beperken tot de Anglicaanse Kerk.  
Is het waar dat het gemakkelijker is om een 
oecumenische viering te houden met de Low Church dan 
met de High Church? Het is heel waarschijnlijk dat de 
oecumene gemakkelijker beleefd kan worden door 
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mensen die afstand hebben genomen van de verticale 
lijn, de relatie tussen mens en God, en zich bevinden op 
de horizontale lijn, de relatie tussen mens en mens.  
De aartsbisschop van Canterbury is al eens op bezoek 
geweest bij paus Benedictus. De aartsbisschop was in 
Rome voor de herdenking van kardinaal Willibrands, 
jarenlang president van de Raad voor de Eenheid onder 
de Christenen, die 100 jaar zou zijn geworden. Het was 
fijn te horen dat de aartsbisschop zich verzoenend 
uitsprak ten opzichte van Rome. Hij zei erbij dat Rome de 
discussie over de toelating van vrouwen tot het 
priesterambt niet zou kunnen ontlopen. 
Het document van de paus was niet bekend bij de 
aartsbisschop. Daarin werd gezegd dat Anglicanen die de 
liberale houding van hun kerk afwijzen welkom zouden 
zijn in de Kerk van Rome “met behoud van hun eigen 
geestelijke en liturgische identiteit”. Zij zouden zich dan 
kunnen verenigen in persoonlijke ordinariaten, terwijl 
gehuwde Anglicaanse priesters hun functie in de RK-Kerk 
kunnen behouden. 
Ze waren het alle drie over eens dat er oecumenische 
toenaderingen zijn, niet alleen met de Low Church maar 
ook met de High Church, ofschoon kerkpolitiek dikwijls 
sterk de overhand heeft. De oecumenische 
handreikingen vinden plaats bij Christenen die 
gezamenlijk zoeken naar de woorden van Christus in hun 
leven. 
Ben had een sterke oecumene ondervonden tijdens zijn 
pastorale werk met de internationale studenten. De 
Eucharistie werd gevierd elke zondag, voorgegaan door 
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hemzelf of door zijn protestantse collega. De groep 
studenten breidde zich uit, ofschoon de studenten met 
een sterke verbondenheid of gehoorzaamheid aan eigen 
Kerk niet deelnamen aan deze studentenkerk. 
De studenten waren allemaal ver weg van huis. De 
studentenkerk werd hun nieuwe oriëntatie op identiteit, 
net zoals ook in het werk van Bernard bij de melaatsen 
hun ziekte verbondenheid teweegbracht, meer dan een 
eigen oorspronkelijke religieuze identiteit, zij het Rooms 
Katholiek, Filipijnse Kerk of Anglicaanse Kerk. 
Het is goed om even terug te komen op die horizontale 
lijn. Die lijn loopt vanuit jezelf naar de andere, niet alleen 
binnen de Kerken, maar misschien het meest en vooral 
van persoon tot persoon. Bernard kwam toen met een 
eigen ontboezeming en zei dat hij het altijd zeer 
geapprecieerd had dat Fred en Ben nooit geprobeerd 
hebben hem als het ware te bekeren tot een andere 
manier van geloven. Hij bad zijn rozenkrans drie keer per 
dag. Dat is zijn gewoonte en dat is ook zijn sterkte in zijn 
dagelijks leven. Je kunt dit dus ook oecumene noemen, 
de goede verhouding vol respect van de een naar de 
ander. Het begint bij vrienden en zet zich door naar 
mensen die op grotere afstand zijn, bv. in een andere 
kerk- of leefgemeenschap, mensen die behoren bij een 
andere cultuur en er andere leefwijzen op na houden. 
Alle mensen zijn toch van hetzelfde huis, afstammelingen 
van Adam en Eva, afstammelingen van de eerste mensen 
op deze aarde. 
Inderdaad, als we iets willen doen vanuit de grond van 
ons bestaan, dan is het ons toekeren naar de ander. Ons 
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ware gezicht ligt niet in de rituelen of de Godsuitspraken. 
Neem dat voorbeeld van de ontmoeting van Jezus met de 
Samaritaanse vrouw. Ze zaten daar bij de wel van 
aangezicht tot aangezicht, hij de man, zij de vrouw, hij de 
Jood, zij de Samaritaanse, alleen met elkaar. Ze zaten 
daar in de oecumene van man en vrouw, van de twee 
tempels, van de twee landen. De mensen van haar stad 
en de volgelingen van Jezus stonden verwonderd te 
kijken en wisten niet hoe hier mee om te gaan. 
Een stilte daalde over het drietal neer, verwonderd 
kijkend in hun eigen hart om te zien of ze zo’n intimiteit 
in hun eigen leven konden waarmaken.  
Ze kwamen aan in Canterbury en liepen door de 
eeuwenoude straten, de oorsprong van de Canterbury 
Tales, verhalen van dertig pelgrims op weg naar het graf 
van Thomas à Becket. Deze verhalen van pelgrims werden 
al tussen 1387 en 1400 opgetekend door Geoffrey 
Chaucer. Nu liepen deze drie pelgrims op hun weg naar 
Canterbury en deelden in de verhalen van hun missionair 
leven, een pelgrimstocht van het instituut Kerk naar hun 
eigen ik, van bekering naar oecumene, van verticaal naar 
horizontaal. 
Even bleven ze stilstaan bij een bordje met de officiële 
naam van de kathedraal: The Cathedral and Metropolitan 
Church of Christ of Canterbury. Het bordje was niet nodig 
want van ver konden ze het prachtig mooie gebouw zien 
staan, hoogverheven boven de wereld van het verkeer en 
van mensen die zich snel voortbewogen met paraplu’s 
stevig omklemd in hun handen. De naam van de 
kathedraal was heel bijzonder en rook naar een ver 
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verleden. Fred wist te vertellen dat de kathedraal 
gebouwd is in een eenvoudiger editie door de heilige 
Augustinus, lang geleden in 597. Paus Gregorius had hem 
naar het Angelsaksische Engeland gestuurd om het geloof 
daar te verkondigen. Niet alles was Christelijk dat er in de 
kathedraal gebeurde, want genoemde aartsbisschop 
Thomas à Becket werd daar vermoord; later werd zijn graf 
zelfs vernietigd. Bekering is altijd mogelijk, want nu staat 
er een herdenkingsmonument bij de ingang van de 
crypte. Wereldlijke en geestelijke overheid liggen hier 
samen, want ook het graf van de Black Prince, Eduard van 
Woodstock12, is hier te vinden. 
Bij de hoofdingang stond Herbert te wachten. Hij nam 
hen mee naar een hotel in de buurt, ongeveer vijf 
minuten rijden. Na het gewone ritueel van kleren wassen 
en douchen gingen ze terug naar het centrum met zijn 
vieren. Naast de kathedraal vonden ze een mooi 
restaurant, The Borough, waar een prelaat al een tafel 
had gereserveerd en hen uitnodigde daar te gaan zitten. 
Hij en Herbert bestelden een glas wijn. De andere drie 
hadden goede dorst van hun wandeling en lieten een 
traditionele pint Engels bier voor zich neerzetten. 
Herbert had de prelaat al ingelicht waarover ze het 
zouden willen hebben, over de oecumene tussen de 
Anglicaanse Kerk en de Rooms Katholieke Kerk in 
Engeland. Ze moesten wel plaats bepalen, want anders 
zouden ze ook moeten praten over Scotland, Wales en 
Ierland, iets dat een gesprek zeer gecompliceerd zou 

 
12 Genoemd naar zijn geboorteplaats en de zwarte wapenrusting die 
hij altijd gebruikte. 
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maken, om nog maar niet te spreken over de oecumene 
in het Gemenebest, zoveel landen in de wereld waar 
Anglicanen wonen, uitgetrokken met de overheersende 
legers. 
De prelaat, Dave Mannington heette hij, sprak met een 
sterk Cambridge accent. Daardoor bleef het hele gesprek 
een beetje afstandelijk en werd het niet echt 
gemoedelijk; het verschil bleef zoals het verschil tussen 
de wijn en het bier dat ze dronken. Herbert had ook wel 
een universitair accent, maar niet zo duidelijk als deze 
Dave, die uiteraard ook behoorde tot de High Anglican 
Church. Hij was heel voorzichtig in zijn uitspraken over 
het besluit van zijn Kerk om ook vrouwen toe te laten tot 
het priesterambt. Hij sprak even over de homoseksuele 
man die onlangs tot priester was gewijd, maar ging er snel 
aan voorbij om te praten over de ontspannen relatie 
tussen de Katholieke en Anglicaanse pastoors in de 
kleinere parochiekerken. De anderen hadden eenzelfde 
ervaring: op het dagelijkse niveau is de oecumenische 
beweging behoorlijk goed. Mensen aan de basis gaan 
gemakkelijk met elkaar om, want de meeste Katholieken 
in West-Europa zijn van eenzelfde mening toegedaan, 
namelijk dat ook zij voorstanders zijn van de wijding van 
vrouwen. Ook zij vinden dat homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen geheel en al bij de gemeenschap 
horen en dat hun geaardheid niet in de weg mag staan 
van hun werkzaamheden. 
Het lijkt erop dat de hogere geestelijkheid meer zorg 
heeft voor de kerkpolitiek en de eenheid van de Kerk 
willen bewaren, wetend dat in sommige landen 
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Katholieken zowel als Anglicanen mordicus tegen de 
toelating tot het priesterschap van vrouwen en mensen 
met een andere geaardheid zijn. 
Een tweede punt is natuurlijk de theologie over de 
Eucharistie. De Katholieke bisschoppen blijven een 
gezamenlijke viering van de Eucharistie verbieden. 
Oecumenische vieringen worden wel aangemoedigd, 
maar dan zonder het delen van Brood en Wijn.  
Dave had gehoord over de angst die er bij de priesters in 
het aartsbisdom Utrecht leeft. Er kan oecumene zijn als 
er geen angst is, geen angst voor het verliezen van eigen 
positie. Oecumene betekent juist dat men in alle respect 
elkaar tegemoet treedt. 
Ook in de Anglicaanse Kerk hebben afscheidingen plaats 
gevonden, minder dan in de Protestantse Kerk in 
Nederland. Daardoor is het hier gemakkelijker om 
kerkvieringen te houden in het kader van oecumene, 
ofschoon niet alle kerkgemeenschappen open staan voor 
oecumene met de Anglicaanse en misschien nog minder 
met de Katholieke Kerk. Er moeten nog veel bruggen 
geslagen worden, veel hindernissen moeten uit de weg 
geruimd worden. 
Ze bestelden een eenvoudige maaltijd, specialiteit van 
het huis, Kent chicken. Het bevestigde hoe gemakkelijk 
het is bij elkaar te komen. Zo moet het toch ook in de Kerk 
zijn, waar gewoon het brood wordt gebroken en gedeeld 
volgens een eeuwenoude traditie. Door alle theologie en 
regels die opgetrokken zijn rondom dat brood wordt het 
bijna ondenkbaar om het nog samen met elkaar te delen. 
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Met een knipoog deelde Ben zijn broodje met de andere 
vier. 
Fred en Ben, die allebei tien jaar ervaring hadden gehad 
met nieuwe Christenen in Serawak, konden bevestigen 
dat het een zegen was om in die situaties te zijn, omdat 
men niet gebonden was aan traditie. Men stond open 
voor de nieuwe gebruiken, de nieuwe adat. De priester 
wist hoe het moest, hij was hun nieuwe sjamaan. Hij 
moest dichtbij wonen.  
Het was ook gemakkelijker om daar geschillen bij te 
leggen, omdat het Woord van Christus serieus werd 
genomen. Er werd niet gedreigd met hel en verdoemenis, 
zoals een tijdlang in Europa de traditie is geweest, maar 
het woord van Mattheus werd aangehaald13, namelijk 
vergeef elkaar voordat je naar de tafel van de Heer gaat. 
Ook de brieven van Paulus14 werden dikwijls ’s avonds op 
de veranda van het langhuis nageplozen om te zien hoe 
men op de juiste manier de Eucharistie kon vieren. 
Men was het erover eens dat veel geschiedenis en veel 
traditie achtergelaten moest worden om te komen tot 
een nieuw samenzijn, een nieuwe weg naar toekomst, 
zodat ook de jongeren de symboliek van het breken van 
het brood én het delen van de wijn weer opgepakt zou 
kunnen worden. In deze tijd zien we namelijk dat zeer 
veel jongeren deze symboliek achter zich laten en op zoek 
zijn naar nieuwe vormen om het leven met elkaar te 
delen. 

 
13 Zie Mattheus 5, 24 
14 Vergelijk 1ste brief aan de Corinthiërs. 
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Het eten had goed gesmaakt, de conversatie met elkaar 
was goed. Het was tijd om de gastheer, hij betaalde 
immers, te bedanken en de hoop uit te spreken dat het 
geloof in elkaar een verdieping zou mogen doormaken. 
Terug in het hotel werd nog een stukje uit het eerste deel 
van Snead-Cox gelezen. Spoedig voelden ze de moeheid 
van de dag. Gelezen werd over de schermutselingen in de 
Tablet, het bij uitstek katholieke tijdschrift, waarin 
geschreven werd over de problemen van die tijd, 
theologische geschillen waarin ze nu echt niet 
geïnteresseerd waren, ook al omdat juist in woorden 
zoals genade, het foutief benoemen van Arius als 
bisschop e.d., de afstand tussen Kerken verscherpt werd. 
Herbert zei tot slot dat nieuwe missionarissen zich daar 
niet mee moesten bezighouden15. Natuurlijk kun je leren 
van geschiedenis, zonder twijfel, l’histoire se repète, 
maar het is beter om te leven naar een nieuwe toekomst, 
dat wat in de Schriften genoemd wordt ‘het Koninkrijk’. 
Tegenwoordig kun je dergelijke woorden eigenlijk niet 
meer gebruiken, omdat ze een te zwaar beladen 
geschiedenis hebben, zoals hier in Canterbury, waar het 
Koninkrijk van God te veel verweven is met het koninkrijk 
van dit land.  
Vanwege de overtocht naar het vaste land zou de 
volgende dag niet veel gewandeld kunnen worden. De 
tunnel is een snelle verbinding tussen Engeland en 
Europa, maar veel tijd gaat verloren met wachten, in de 
rij staan met de auto, ofschoon de aankomst gewoonlijk 
snel gaat. Je zit in de auto en kunt meteen wegrijden 

 
15 Snead-Cox Vol I, pgs. 228-230. 
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zonder verdere formaliteiten. Of zou er toch een Brexit 
komen? 
De treinreis door de tunnel was geboekt om 15.10 uur. 
Ben zou hen met de auto opwachten een paar kilometer 
voor Dover, op een plek die hij aan de andere drie 
telefonisch of met een SMS-je zou doorgeven. Het 
betekende dat ze ongeveer 25 km. zouden kunnen 
wandelen om nog op tijd te zijn. Mocht de route 
tegenvallen, dan zou Ben alsnog hen op een andere plaats 
kunnen ophalen. 
Het was nog geen acht uur toen ze vertrokken. Met elkaar 
hadden ze bij het ontbijt afgesproken dat ze die dag 
zouden praten over iets waarmee ze de dag ervoor waren 
opgehouden, namelijk wat betekent dan wel dat 
Koninkrijk in deze tijd of in de toekomst? 
Misschien is de tocht van deze dag al heel symbolisch, 
want ze gingen het koninkrijk van Engeland verlaten en 
zouden aankomen in de republiek van Frankrijk. De 
vraagstelling is dan: 
 

Kunnen we nog spreken over het Koninkrijk der 
Hemelen? 
 
Ze waren nog maar net op pad of Bernard zei al gauw dat 
hij helemaal niet dacht aan dat Koninkrijk der Hemelen, 
behalve wanneer hij zich niet goed voelde. Gewoonlijk 
was hij bezig met zijn melaatsen, huisjes bouwen, zorgen 
dat elk gezin een varkentje kreeg en een paar kippen; dat 
was zijn koninkrijk en daar had hij genoeg aan. Fred en 
Ben hadden dat koninkrijk van Bernard in de Filippijnen 
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een keer bezocht en vonden het prachtig. Eigenlijk heeft 
iedereen of iedere gelukkige mens zijn eigen koninkrijk. Is 
het dan zo dat de armere mensen die niets hebben, dus 
de armsten der armen, veel meer denken aan toekomst, 
een gelukkige toekomst in de hemel. Hier op aarde 
hebben ze niets te verliezen en hebben ze ook niets om 
iets te vinden, een gelukkiger leven, brood op tafel elke 
dag, niet langer de slaaf zijn van de rijke. Voor hen is het 
aangrijpend om gezamenlijk het Onze Vader te kunnen 
bidden: geef ons heden ons dagelijks brood, Uw rijk 
kome. Gelukkig is de ervaring in de bevrijdingstheologie 
dat ze geen slaaf van de overheid van Staat of Kerk 
hoeven te zijn.  
Herbert vertelde toen dat de Bisschop van Salford 
toentertijd helemaal niet dacht aan de armsten der 
armen. Hij richtte een school op voor de jongens van de 
middenklas om goed handel te kunnen drijven, om 
Katholieke jongens de kans te geven hoger op te komen16. 
Hij investeerde in de aankoop van een stuk grond waarop 
St. Bede’s College werd gebouwd en hij kocht zelfs het 
Aquarium van de stad Manchester om ervoor te zorgen 
dat het nieuwe college niet in de verdrukking zou komen 
vanwege projectontwikkelaars, die het Aquarium zouden 
willen kopen voor andere doeleinden. Het ging dus om 
jongens, die een behoorlijk economisch niveau hadden, 
niet om jongens van de arbeidersklasse, de armen. 
Kardinaal Vaughan zelf was niet gewend om met de 
arbeidersklasse om te gaan. Missionarissen moesten 

 
16 Ecole de commerce, Realschulen, cfr. Snead Cox I, pg. 305 
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uitgezonden worden om gelijke tred te houden met de 
Anglicanen; het Koninkrijk moest gevestigd worden.  
Hij kwam uit een vooraanstaand milieu, ofschoon zijn 
familie zich gedeinsd moest houden vanwege de strijd 
tegen de Katholieken. De Kerk hoorde bij dat Koninkrijk. 
Ging het dan toch om macht: macht van vergeving, de 
sleutels van het Koninkrijk, sleutels gegeven door Christus 
aan Petrus? 
Herbert Vaughan hield net zoals zovelen het adagio voor 
ogen: buiten de Kerk is geen redding17 en hij bedoelde 
daarmee de Katholieke Kerk. 
 

 
    Afb. 5: De armsten der armen 

 
17Extra ecclesiam nulla salus; Deze uitspraak is ontstaan in de 2e 
en 3e eeuw na Christus en vastgelegd tijdens het concilie van 
Florence in 1442: niet alleen heidenen, maar ook Joden, 
ketters en schismatici" zijn uitgesloten van het heil. 
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Het was een algemeen begrip in die tijd dat het evangelie 
gebracht moest worden naar de heidenen, zodat ook zij 
opgenomen konden worden in het Rijk der Hemelen, in 
het Koninkrijk van God. 
Die mentaliteit wordt ook teruggevonden in het 
kolonialisme, zeker ook in Engeland, dat zich uitbreidde 
tot het Gemenebest, The Commonwealth. Het woord is 
mooi, een gezamenlijke weelde, een weelde die gedeeld 
moest worden met alle mensen op aarde, maar het kwam 
terecht in de Engelse schatkist18. 
Het is gemakkelijk om over het verleden te praten en te 
zeggen hoe het was in de geschiedenis. Als nu iemand 
missionaris wil worden, om die oude versleten term nog 
maar eens te gebruiken, dan moet iemand uitgaan naar 
de ander in gehele nederigheid. Het evangelie kan op 
geen andere manier verkondigd worden, zeker niet met 
geld en macht en absoluut niet met het zwaard, zoals 
gebeurde in de tijd van de Spanjaarden in Zuid-Amerika. 
 
De drie wandelaars waren het erover eens dat ze in hun 
opleiding nog iets van het verleden hadden meegemaakt. 
Gelukkig kwam er een nieuwe professor, die het begin 
van de bevrijdingstheologie in Chili had ervaren. Hij 
bracht bevrijding in het seminarie waar nog enkele 
oudgedienden van voor het Tweede Vaticaans Concilie 
lesgaven. Ook in de Missie waren nog missionarissen van 
de oude stempel. Ze werkten zo hard dat ze geen tijd 
hadden om de nieuwe gedachtegang tot zich te nemen.  

 
18 De Australische bisschoppen schreven een brief waarin de positie 
van de Aborigines werd benadrukt: Common Wealth Common Good. 
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Een enkeling kwam tot andere gedachten, toen bleek dat 
de nieuwe missionarissen met veel vreugde konden 
werken en aanwezig konden zijn bij het dagelijkse leven 
van de inheemse mensen. 
In studies over het missionaire leven werd gezegd dat de 
missionaris bezeten was van een zeker ongeduld. Hij 
moest zo snel mogelijk ervoor zorgen dat mensen zich 
bekeerden tot het Katholieke geloof, omdat het 
Koninkrijk nabij was en kon komen op een dag dat men 
het niet verwachtte. 
De nieuwe missionaris kon geduldig met mensen bezig 
zijn in de rijstvelden en kon daar genieten van een 
allereenvoudigste maaltijd. Hij had geen westerse 
voedselvoorraden nodig.  
Met deze ernstige gedachten kwamen ze aan bij Barham, 
een klein plaatsje waar ze hun lunch konden gebruiken, 
sandwiches meegenomen vanuit hun vorige hotel. Het 
was een goed belegde boterham met ham en kaas.  Ieder 
had zijn eigen waterfles en kon die weer opvullen bij de 
plaatselijke pomp. Toen ze de kaart bekeken zagen ze dat 
er ook een plaatsje was dat Sandwich heette, een eind 
verderop langs de kust. Ze hadden al besloten om de 
noordkant van de snelweg te nemen in plaats van de 
kortste weg naar Dover. 
Na een korte middagpauze vertrokken ze allereerst 
richting Denton, namen daarna de weg naar Deal en 
uiteindelijk naar West Hougham, waar Ben zou staan met 
de auto om op tijd in Dover te kunnen zijn. 
Er stond niet veel wind. Een lichte bries kwam uit het 
Oosten, zodat ze de zilte zee al konden ruiken. Er waren 
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ook al veel meeuwen die soms krijsend boven hen op en 
neer vlogen, misschien in de hoop dat er nog een stuk 
brood overgebleven zou zijn. Met hun scherpe ogen 
konden die meeuwen van boven alles in de gaten 
houden. 
Ze waren nog niet ver toen ze even moesten wachten om 
Fred de kans te geven naar zijn hiel te kijken. Het begin 
van een blaar was te zien. Gelukkig hadden ze goede 
pleisters bij zich, het soort dat bestand is tegen water en 
erop kan blijven zitten tot de blaar weg is. 
Een verdere discussie over het Koninkrijk kwam niet meer 
op gang. Het leek niet meer zo belangrijk. Het heden in 
het hier en nu was de realiteit van het dagelijks leven. 
Daar speelde het Koninkrijk zich af, zoals ook nu, met 
elkaar op weg. Het Koninkrijk lag in de spanning om met 
elkaar op te trekken met al hun verschillen, andere 
afkomst, andere cultuur, andere interesses, andere 
talenten. Een keuze voor eenvoud en een keuze voor de 
andere mens in plaats van jezelf houdt in dat je kiest voor 
de weg van Christus. Hij zou zo geleefd hebben, hij had zo 
geleefd tot zijn dood toe. 
Herbert liet zien dat hij de Schriften kende. De psalmen 
zijn een bron van wijsheid. Waarschijnlijk waren ze dat 
ook voor de man van Nazareth. Een aanhaling uit die 
psalmen zorgde voor een verdere meditatieve wandeling: 
ik wil wonen in het huis van de Heer zolang ik leef19. 

 
19 Psalm 27.4: Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de 
liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn 
tempel. 



 
69 

Nadat ze Ben met de auto gevonden hadden dronken ze 
nog ergens een kopje koffie. Er was genoeg tijd voor want 
de weg was tamelijk rustig. De grote parkeerplaats van 
Dover konden ze meteen oprijden nadat hun papieren in  
orde waren bevonden. Een stikker op de voorruit gaf aan 
waar ze zich moesten opstellen. Op tijd kwam de rij auto’s 
voor hen in beweging en werden ze met allerlei 
instructies begeleid naar de wagon waar ze hun auto in 
moesten rijden.  
Herbert hield een dagboek bij en stuurde om de paar 
dagen een afschrift naar een vriend van hem, de 
secretaris van de overleden bisschop. Van hem kreeg hij 
dan ook telkens nieuws uit het bisdom, vooral nu men 
wachtte op nieuws uit Rome over een opvolger van zijn 
bisschop. 
 

 
 
 
 
 

    * * * * 
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HOOFDSTUK 3 
WEST FRANKRIJK 
 
Het was een korte rit door de tunnel, ongeveer een half 
uur. Na aankomst in Calais reden ze nog een uur richting 
Boulogne-sur-mer en vonden na enig zoeken een gîte, 
een Franse overnachtingsplaats, waar je voor jezelf moet 
zorgen.  De plaatselijke winkel was nog open, zodat ze 
alles konden kopen wat ze nodig hadden voor het 
avondeten en voor het ontbijt. 
Tijdens het avondeten, een eenvoudige pasta met 
gebakken eieren en sperziebonen, kwam een 
opmerkelijke uitspraak van Levinas20 naar voren toen ze 
het gesprek van de dag deelden met Ben: “ik word ik in 
het gelaat van de ander”. Ze besloten om die uitdrukking 
de volgende dag als gespreksonderwerp te nemen. Het 
was te fris om nog buiten te zitten en gingen op tijd naar 
bed. 
 

Hoe zien wij de andere persoon, wie of waar 
hij/zij ook maar is? 
 
Gisterenavond hadden ze nog even geluisterd naar een 
stukje uit Snead-Cox, zich terugdenkend in de tijd van 
kardinaal Vaughan, de tijd van hun overgrootouders, min 
of meer vier generaties geleden. 

 
20 Emmanuel Levinas (1906 - 1995) Frans-joodse filosoof van 
Litouwse afkomst, fenomenoloog en existentialist. 
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Het ging over de grote twijfels die kardinaal Vaughan had 
om een missiecongregatie te stichten. In Spanje, waar hij 
een tijdje verbleef vanwege zijn zwakke gezondheid, 
ontmoette hij een Jezuïet die hem aanraadde te 
beginnen, want als er slechts twaalf mensen gered 
zouden worden, waren al de pogingen om zo’n 
congregatie te beginnen al een succes21. 
Toen ze na het ontbijt alles met zorg ingepakt hadden 
gingen ze weer op weg, richting Ambricourt. Herbert zou 
vooruitgaan en een overnachtingsplaats zoeken. De 
anderen begonnen hun wandeling met die passage uit 
Snead-Cox in vergelijking met de woorden van Levinas. 
Er stond een stevige Zuidwester wind zodat het soms 
moeilijk was elkaar te verstaan. Ze waren het er al gauw 
over eens dat de gedachten van Levinas de andere mens 
als levensdoel stelde en ontvankelijk was voor die andere 
mens in welke hoedanigheid hij/zij zich ook maar bevond, 
terwijl Vaughan iets te brengen had, het evangelie, de 
blijde boodschap die redding beloofde aan de andere 
mens, een redding die betekende opgenomen te worden 
in het Koninkrijk van God. 
Betekende dit dan ook dat hun eigen leven in de 
verdeeldheid was geraakt? Ze waren vroeger opgeleid en 
uitgezonden om het evangelie te verkondigen in woord 
en daad, in prediking en aanmoediging tot bekering door 
Fred en Ben en in het bouwen van de twee nieuwe 
Missies van Tatau en Sebauh met een aantal kapellen 
door Bernard. 
 

 
21 Snead-Cox I pgs. 115-117 
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Nu in deze tijd was het 
veeleer een 
aanwezigheid bij 
andere mensen en ook 
in gezamenlijke 
gesprekken en 
ontmoetingen. Fred 
had veel mensen 
ontmoet in Zuid-
Frankrijk, in een plaats 
waarheen ze nu op weg  
 

Afb. 6: De moeder van Thomas,  
Stin en Ben22 

 
waren en Ben had veel mensen ontmoet, vluchtelingen 
uit Syrië en andere landen in het Midden Oosten. Het was 
waar: in deze ontmoetingen werden ze zelf meer mens, 
zoals ook Bernard meer mens geworden is bij de 
melaatsen, zelfs in ontmoetingen met mensen die geen 
ogen meer hadden. 
De drie pelgrims waren het erover eens dat ze in deze 
ontmoetingen geen enkele gedachte hadden over 
bekering, wel over eenheid met elkaar, over begrip voor 
elkaar, over het vinden van een gezamenlijke weg in de 
problematiek van deze tijd. 

 
22 De kleine Ben zou spoedig na het nemen van deze foto sterven. Zijn 
plaats werd ingenomen door een dochter, de volgens adat 
geadopteerde dochter van de schrijver. 
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Toch kon het woord bekering niet uit de weg gegaan 
worden. Er waren immers zoveel mensen die niet wilden 
optrekken of samenleven met de nieuwe Nederlanders of 
de nieuwe Engelsen of de nieuwe Fransen, namelijk de 
vluchtelingen en de migranten. Was er niet een soort 
bekeringsdrift om deze mensen ook het gelaat van de 
andere mens te laten zien? Eveneens is er een 
bekeringsdrift bij de groep mensen, politieke partijen, die 
anderen willen laten zien dat er grote gevaren dreigen 
door zoveel mensen uit andere landen hiertoe te laten: te 
weinig woningen, opkomende werkeloosheid, andere 
godsdiensten. 
De twijfels van nu zijn te vergelijken met de twijfels van 
vroeger en komen voort uit een zekere machteloosheid. 
Bij Vaughan was die goed merkbaar door zijn eigen 
zwakke gezondheid en zijn gebrek aan financiële 
middelen om een groep mensen om zich heen te kunnen 
verzamelen. 
In deze tijd is er een machteloosheid bij het zien van 
zoveel rechtse bewegingen, die grenzen willen sluiten en 
slechts charitatief willen optreden, fooien willen uitdelen 
uit een positie van macht en bezit.  
Net zoals bij Vaughan zijn ook nu bemoedigende 
gebeurtenissen die het hart verwarmen, omdat mensen 
elkaar ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Genoeg 
voorbeelden konden opgesomd worden. Te denken viel 
aan de binnenlanders en buitenlanders bij wie de grenzen 
wegvallen door toevallige ontmoetingen of die elkaars 
buren worden en een helpende hand uitsteken naar 
elkaar. Een voorwaarde schijnt te zijn dat men elkaars 
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eigen-aardigheid moet ervaren. Daar ligt bekering naar 
elkaar toe, het toekeren naar het gelaat van de ander, 
waar ik dan ik word. 
Een telefoontje van Herbert bracht hen ertoe om een 
landweg in te slaan naar Preures en daarna naar 
Meninghem, waar een café stond met lunchgelegenheid. 
Herbert had gezorgd voor een tafel voor vier personen en 
soep met stokbrood en een salade. De waard liet hun zien 
hoe ze het best naar Ambricourt konden lopen, via 
Rimboval en dan door het bos naar Créguy. Er is een 
mooie gîte waar je een boom kunt planten ter 
herinnering aan je bezoek, zoals zovele mensen voor hen 
hadden gedaan. De gîte staat een beetje afgezonderd van 
het dorp. 
Met dank voor de lunch en de genoten gastvrijheid 
trokken ze verder. Ze vonden het bospaadje, een smal 
weggetje met overhangende takken, op plaatsen nogal 
donker. 
Créguy was een heel klein dorpje. In het straatje 
erdoorheen kon je zien dat het ’s morgens en ’s avonds 
gebruikt werd om de koeien naar de weidelanden te 
brengen. Af en toe blafte een boerderijhond.  
Fred vertelde dat hij in zijn huis in Zuid-Frankrijk 
toentertijd een boek had dat geschreven was door 
Georges Bernardos, het dagboek van een 
plattelandspastoor. Het verhaal speelde zich af in deze 
streek, over de pastoor van Ambricourt. 
Er zijn veel verhalen over pastoors van dorpen. Ze hebben 
allemaal hun eigenheid, maar allemaal staan ze ook 
bekend om hun nabijheid bij de parochianen. Ze kunnen 
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de kerkgangers in de ogen kijken en weten wat er gaande 
is, het wel en wee.  
Hetzelfde kan gezegd worden over missionarissen. Heel 
waarschijnlijk zijn ze allemaal uitgezonden met de 
opdracht om het Rijk Gods te verkondigen. Iedereen deed 
het op zijn eigen manier. In het bouwen van scholen en 
ziekenhuizen werd ook een grote liefde verkondigd. 
Velen leden honger met de hongerigen en hadden dorst 
met de dorstigen. De grote voorbeelden voor Bernard 
waren Damiaan de Melaatse en Peerke Donders, 
missionarissen die werkten met melaatsen tot ze erbij 
neervielen. 
“Ik word ik in het gelaat van de ander”. Het is een mooi 
gezegde, goed om te onthouden. Maar moet ik meer en 
meer ‘ik’ worden? Is het niet zo dat ik meer wij moet 
worden, dat wij samen ‘wij’ worden? Betekent ‘ik word 
ik’ ik word mezelf meer en meer? Wat heeft die ander 
eraan dat ik meer en meer ‘ik’ word? 
Misschien is het sterke punt van de lekenmissionarissen 
van tegenwoordig dat zij meer in staat zijn ‘wij’ te worden 
met de anderen dan de priestermissionaris die altijd maar 
weer dat instituut Kerk moet verdedigen of zichzelf moet 
verdedigen voor dat instituut door het onderhouden van 
allerlei regels? 
Toen Ben werd benoemd om een nieuwe parochie te 
stichten in Tatau zei de bisschop tegen hem: “doe maar 
wat goed is”. Daaruit sprak een groot vertrouwen in 
elkaar. De bisschop stelde vertrouwen in hem en hij wilde 
natuurlijk ook niet dat vertrouwen beschamen door niet 
zijn uiterste best te doen om alles goed te doen zijn. De 
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ontmoeting van de bisschop met Ben was een 
ontmoeting van gelaat tot gelaat: de bisschop werd meer 
missionaris en Ben werd als het ware meer bisschop. 
Daar moesten ze met zijn allen om lachen, maar iedereen 
begreep wat bedoeld werd.  
Ambricourt begon met een paar boerderijen te midden 
van uitgestrekt land, heel duidelijk behorend bij de grote 
graanschuur van dit gebied. Hun auto stond aan de kant 
van de weg bij het binnengaan van het stadje. Herbert 
bracht hen naar een mooie vrijstaande gîte, een huisje 
dat waarschijnlijk vroeger een arbeidershuisje was 
geweest maar nu omgetoverd was tot een mooi 
gastenverblijf voor zes personen. Van buiten zag het er 
een beetje donker uit. Binnen echter was het licht 
vanwege de kleuren van meubilair in kamer en keuken. 
Herbert had de ramen al opengezet en was begonnen 
met het maken van een Engelse maaltijd, bestaande uit 
aardappelen, groente en vlees met een romige jus. 
Gelukkig was er ook een douche. Na zich opgefrist te 
hebben genoten ze allereerst van een koud biertje. De 
maaltijd was goed, ofschoon er geen rijst was. De drie 
missionarissen waren lang geleden overgestapt van 
aardappelen naar rijst en waren daar zo gewend 
aangeraakt dat aardappelen vreemd voedsel voor hen 
was geworden.  
Het gezegde “ik word ik in het gelaat van de ander” werd 
nog eens herhaald. Men was het erover eens dat dit 
gezegde hoorde bij de essentie van de tegenwoordige 
missionarissen of de vrijwilligers die uittrokken naar 
andere volkeren en landen. Ook in eigen land is het een 
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uitdaging om met deze gedachte in je achterhoofd de 
andere persoon tegemoet te treden.  
Snead-Cox werd weer geopend, zo maar op een pagina 
zonder naar het een of ander te zoeken. Inderdaad met 
grote toeval kwam Bernard, die zou voorlezen, bij het 
volgende: “Laten we eens bekijken wat Herbert Vaughan 
dacht van een missionaris – wat voor soort man hoopte 
hij uit te kunnen zenden naar de Heidense Landen. Het 
was een hoog ideaal en moeilijk voor een mens van vlees 
en bloed. Hier was geen ruimte voor halve maatregelen 
of voor een compromis tussen de wereld en God. Hij 
geloofde niet in een of ander kort dienstverband, ook niet 
in een lang dienstverband. De verbondenheid was voor 
het leven”23.  
Kort werd hier nog even over gesproken, maar de dag was 
genoeg geweest met de invulling, die ze er reeds aan 
hadden gegeven. Morgen is er weer een nieuwe dag. 
Er was een groot gevoel van tevredenheid toen ze zich 
rond tien uur terugtrokken om te gaan slapen.  
Bij het ontbijt keken ze allereerst naar de route die ze 
moesten volgen die dag. Het was prettig om ’s morgens 
vroeg al bij elkaar te zijn in dat knusse huisje met de geur 
van eieren en spek en ontluikende zonnestralen, die al 
warm door de ruiten te voelen waren. 
Het einddoel voor die dag was Amiens, meer dan 40 km., 
een te lange afstand, die echter ingekort kon worden met 
de auto. Het was ook mooier om de landwegen te zoeken 
in plaats van de grotere wegen. De middagpauze wilden 
ze houden in Auchy-les-Hesdin. Er stroomde een klein 

 
23 Snead-Cox pg. 162, vertaald. 
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riviertje, La Ternoise richting Hesdin. Ze hoefden niet 
door de stad Hesdin te lopen, ofschoon daar ook eigenlijk 
niets op tegen was. Een smalle weg leidde hen via Auxi-
le-Chateau, Doullens en Beauval naar Amiens. Op hun 
mobieltjes konden ze ook meteen een overnachting 
reserveren in Residence Saint Germain aan de Rue Pingre. 
Het thema van gesprek was de vorige avond al gekozen:  
 

Hoe denken we tegenwoordig over de kwaliteiten 
van een missionaris in vergelijking met de 
gedachten van kardinaal Vaughan hierover? 
 
Het was een mooie dag om te wandelen. De sterke 
zeelucht, zoals ze die gisteren nog hadden ervaren, was 
nu verdwenen. Een lichte dauw hing over de velden, al 
groen van de nieuw ingezaaide rogge. Via deze streek, 
genoemd de graanschuur van het noordwesten van 
Frankrijk, wilden ze verder trekken naar het zuiden via de 
wijngaarden voor de beroemde champagne van die 
streek. 
Om het gesprek op gang te brengen vertelde Ben een 
anekdote over zijn begin als missionaris in Serawak. Hij 
had al een paar maanden gewerkt in Marudi, zijn eerste 
missiepost, waar hij de Iban taal leerde en lange tijd 
doorbracht in de langhuizen van de Iban. Hij ging voor een 
korte vakantie naar Miri waar de bisschop woonde. Hij 
herinnerde zich dat hij een beetje kriegelig werd, toen de 
bisschop hem vroeg hoeveel soorten rijst hij al kende. 
Natuurlijk kende hij de woorden voor rijst in de aar, 
gepelde rijst en gekookte rijst, drie totaal verschillende 



 
79 

woorden, maar de bisschop wilde weten hoeveel soorten 
rijst in de aar hij kende net zoals er verschillende soorten 
aardappelen zijn. 
Wanneer je dit soort dingen kent, dan sta je dicht bij de 
mensen en weet je waar ze mee bezig zijn. Dat is een 
kenmerk van de missionaris. Zeker, werd gezegd, een 
missionaris moet de gewoontes, de adat, van de mensen 
kennen, maar elke pastoor of kapelaan moet toch weten 
wat er in mensen omgaat, waar de boeren mee bezig zijn 
zoals beschreven staat in het dagboek van een 
dorpspastoor, het boek van Georges Bernados waar ze 
het gisteren over gehad hadden. 
Kardinaal Vaughan had het over de totale devotie van de 
missionaris voor de mensen waartoe hij was gezonden. 
Het doet denken aan de woorden die in de 
Bevrijdingstheologie worden gebruikt, namelijk ‘de 
fundamentele keuze’ die gemaakt moet worden voor de 
arme. 
Ook deze uitdrukking is van toepassing op de seculiere 
priester, die werkt in een parochie in eigen land. Ook hij 
zal zo’n fundamentele optie moeten maken wil hij een 
goede priester zijn. 
Zou kardinaal Vaughan dan tegen de aanname van 
geassocieerde leden in de congregatie van Mil Hill zijn 
geweest? Gelukkig hadden Fred en Ben veel ervaring met 
teruggekeerde geassocieerde leden, mannen en vrouwen 
met of zonder kinderen, die een periode van drie of zes 
jaar of nog langer in het Zuiden hadden gewerkt, in een 
van de ‘missiegebieden van Mill Hill’. Ze kwamen terug als 
rijke mensen, verrijkt door hun ervaringen ‘daarginds’, 
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met de mensen waarmee ze gewerkt hadden. Terug in 
eigen land kozen ze een werksituatie, waarin deze 
verrijking ten goede kwam aan de mensen om hen heen. 
Hun optie voor de arme bleek niet tijdelijk te zijn, maar 
continueerde ook in hun eigen oude omgeving. In het 
algemeen bleek dat hun levenskeuze versterkt was. Een 
neef van Ben had samen met zijn vrouw drie jaar in 
scholen in Zambia gewerkt. Tot vandaag de dag is hij 
betrokken bij de Wereldwinkel in Oldenzaal, bij MOV-
werk24, Vastenactie, Midvastenloop en had tot aan zijn 
pensionering onderwijs gegeven aan leerlingen ‘met een 
rugzakje’, zoals dat werd genoemd. 
Natuurlijk waren er ook geassocieerde leden die vast 
waren gelopen in hun oorspronkelijke keuze, 
teleurgesteld, in conflict waren geraakt, net zoals ook 
degenen die een levenslange verbintenis met de 
congregatie hadden nieuwe of andere wegen zijn 
ingeslagen. 
Eigenlijk is het zo dat een missionaris, eeuwig of tijdelijk 
lid van de congregatie, een fundamentele keuze maakt 
voor de mensen aan de rand van de samenleving, mensen 
die er niet bij horen, die anders zijn door fysieke of 
psychische omstandigheden. Wanneer de congregatie 
zegt dat een Mill Hiller, eeuwig lid of geassocieerd lid, 
uitgezonden moet worden naar landen over de grenzen 
van zijn eigen cultuur heen, dan is dat een bijzondere 
regel die voor deze congregatie is gemaakt, maar die niet 
specifiek een onderdeel is van een missionair leven. 

 
24 MOV – Missie, Ontwikkeling en Vrede 



 
81 

Een paar dagen geleden hadden ze samen al gesproken 
over kardinaal Vaughan die ruimte gaf aan missionair 
werk in het buitenland als ook in eigen land. 
Het was toch wel bijzonder om te spreken over een totale 
devotie voor de mensen tot wie je gezonden bent. 
Een tijdje liepen ze zwijgend verder, ieder met zijn eigen 
gedachten. Kun je spreken over ‘de mensen’, zo 
algemeen? Nee, de mensen tot wie je gezonden bent, dat 
is het geheel. De oversten hebben dus een bijzonder 
grote verantwoordelijkheid en kiezen de mensen uit tot 
wie ze jou zullen zenden. 
Opeens zagen ze Bernard in de verte lopen en naar hen 
toekomen. Hij had de auto geparkeerd in Auchy-les-
Hesdin en was teruggelopen over de weg die ze ’s 
morgens al gemarkeerd hadden als hun route. Gelukkig 
maar dat ze er niet van afgeweken waren. Hij had lekker 
gelopen, had veel dingen gezien, zoals Bernard loopt, 
altijd rondkijkend, altijd de gewone dingen langs de weg 
opmerkend. Nu vertelde hij dat hij nagedacht had tijdens 
zijn wandeling over de kwaliteiten van een missionaris. 
Hij had gedacht aan een mooi liedje. De anderen 
protesteerden meteen toen hij wilde beginnen te zingen 
en vroegen hem om het gewoon maar op te zeggen, want 
zingen kan hij niet. 
Het bleek dat Bernard alleen maar het refrein kende: 
Alles heeft hij welgedaan, tot wie zou ik anders gaan? Ben 
kende die andere regels:  
 

Hij gaf aan blinden het gezicht,  
de nacht heeft Hij verdreven,  
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gaf doden weer het leven,  
waar Hij voorbijging werd het licht.  

 
Ze moesten die poëtische regels vertalen voor Fred en 
zeker voor Herbert, die geen woord Nederlands sprak. 
Het waren nieuwe Nederlandse liedjes van Huub 
Oosterhuis, die de bijbel in nieuwe bewoordingen terug 
had gebracht in de Kerk. Al nadenkend kwamen ze uit bij 
het begin van het lied en konden toen de eerste strofe 
zingen: 
 

Hij ging van stad tot stad,  
Hij sprak: tot u ben ik gezonden.  
Voor zieken en gezonden  
had hij een woord, een onderdak. 

 
Eventjes gingen ze onder een boom zitten om een appel 
te eten, iets te drinken. Fred en Herbert hadden ook 
weleens gehoord over de nieuwe liederen van Oosterhuis 
waardoor zoveel mensen geraakt werden. Ze vonden het 
jammer dat in Engeland nog zeer veel liedjes van de 18de 
of 19de eeuw werden gezongen, zeer devotioneel of 
zwaar theologisch, niet meer thuishorend of niet meer 
verstaanbaar in kerken van vandaag de dag.  
Tijden zijn veranderd. Zoekend op zijn mobieltje kwam 
Ben uit bij een boek dat hij pasgeleden had gelezen. Het 
ging over de jaren zestig, over een jongen die naar het 
seminarie ging. 
Daar stond geschreven: “Kapelaan Gootzen had recht van 
spreken. Zelf had hij, zoals zijn grote voorbeeld de heilige 
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pastoor van Ars, alle aardse zaken afgezworen. Hij leefde 
in uiterste soberheid. Zelfs eten vond hij zondig en 
daarom was hij graatmager. Zijn ogen stonden altijd 
koortsig. Misschien was hij daarom zo fel tegen alle 
verlokkingen die de geest afhielden van het geloof. 
Rijkdom en luxe beschouwde hij als valluiken naar de hel. 
Maar als Martin nu terugdenkt aan Gootzen, ziet hij een 
bezetene. Een maniak die leefde in voortdurende staat 
van onthouding en nooit ergens anders aan kon denken 
dan aan de ‘schanddaden’ waarover hij preekte. En dat 
met zoveel overgave dat het leek alsof hij genoot. 
Hoeveel invloed had Gootzen op hem gehad toen hij 
besloot om priester te worden? Had Gootzen zijn vrees 
voor de duivel zo aangewakkerd dat hij daarom voor het 
priesterleven had gekozen? Hoe zou zijn leven zijn 
geworden als zijn vriend André geen zelfmoord had 
gepleegd en hijzelf het seminarie niet had verlaten? Zou 
een leven als priester echt een eenzamer bestaan zijn 
geweest dan het leven dat hij nu leidt”25? 
Inderdaad een andere tijd, maar wel een tijd waarin ze 
geboren waren, naoorlogs, het Rijke Roomse Leven. 
Karl Barth had natuurlijk gelijk toen hij zei dat de Kerk 
altijd aan verandering onderhevig is, zeker als begrepen 
wordt dat culturele uitingen aan de grondslag liggen van 
elke kerkdienst. Men zegt dat de uitdrukking ‘ecclesia 
semper reformanda est’26 teruggaat naar de tijd van St. 
Augustinus. Toch zijn er veel mensen die het niet willen 
horen en liever bij het oude blijven, net zoals veel mensen 

 
25 Rijke Levens, pg. 853 
26 De Kerk is altijd toe aan verandering 
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het er helemaal mee eens zijn en blijven veranderen of 
blijven hopen op verandering, updating. Weer anderen 
hebben de hoop op verandering en vernieuwing 
opgegeven en hebben geloof en Kerk vaarwelgezegd.  
Voor de missionaris is dit gezegde natuurlijk koren op zijn 
molen. Hij kwam in aanraking met volkeren die 
eeuwenoude tradities volgden, mensen die meestal niet 
bereid waren om te veranderen naar iets dat uit het 
Westen kwam, een nieuwe leer, een nieuwe godsdienst, 
een nieuwe ‘adat’, zoals in het Maleis wordt gezegd. 
Anderen grepen met open armen naar alles dat uit het 
Westen kwam, zonder onderscheid te maken, vooral op 
muziekgebied, dans, drank en drugs. 
Tot aan Auchy-les-Hesdin spraken ze samen over twee 
manieren van zending. Je wordt gezonden door jouw 
overste die ervan overtuigd is dat de mensen waar je naar 
toe gezonden wordt ‘heidenen’ zijn en dus bekeerd 
moeten worden naar het ‘ware geloof’. 
Of je wordt ergens naar toe gezonden en wacht dan op 
mensen die je uitnodigen om samen te praten over de 
toekomst van hun dorp of van hun familie. Er moet een 
dialoog zijn over het leven. 
De Tukkers van voorheen wisten het wel. Ze namen de 
oude tradities mee, zoals het midwinterhoornblazen en 
de paasvuren, tradities die verchristelijkt werden, zodat 
het midwinterhoornblazen overal over de velden klonk 
van de eerste zondag van de advent tot aan Driekoningen 
en de voorjaarsvuren ingekaderd werden in de liturgie 
van Pasen, nieuw leven, het oude verbranden. 
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Afb. 7: De Midwinterhoorn, vorm van inculturatie 
 
Weer kwam Ben met een anekdote, ook weer iets dat hij 
meegemaakt had in zijn eerste jaar in Marudi, Serawak. 
Hij kreeg bezoek van een hoofdman van een langhuis 
gelegen aan de bovenstroom van de Bakong rivier. Deze 
hoofdman was al een paar keer in Marudi en ook in de 
grote stad Miri geweest en had daar mannen bij de kerk 
gezien die rondliepen in lang witte gewaden. Hij vroeg 
mensen bij het drinken van een kop koffie in de bazaar 
wat voor soort mannen dat waren en wat er gebeurde in 
die kerken. Hij hoorde toen over het Christendom, een 
godsdienst die door veel mensen in de steden werd 
aangenomen, vooral door de jongeren. Hij ging terug naar 
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zijn langhuis, vroeg zijn vrouw om een lang wit gewaad 
voor hem te maken en ging de berg op. Daar bleef hij drie 
dagen en drie nachten27. Toen wist hij dat hij en zijn 
langhuis Christenen moesten worden. Hij ging naar 
Marudi en nodigde Ben uit om naar zijn langhuis te 
komen om de mensen uit te leggen wat het betekende als 
je Christen zou worden. 
Ben beloofde om na de oogst een paar dagen bij hen op 
bezoek te komen. Hij ging er heen samen met George, de 
catechist. Er was een groot feest gaande toen ze 
aankwamen bij het langhuis, want de nieuwe school werd 
in gebruik genomen. Er waren spelletjes voor de kinderen 
en hanengevechten voor de ouderen. Toen het feest na 
twee dagen voorbij was kwamen de bewoners van het 
langhuis ’s avonds bijeen op de veranda van de 
hoofdman. Een grote discussie over de oude en nieuwe 
adat ontstond en ging voort tot diep in de nacht. 
Uiteindelijk bleek dat de meerderheid van de 40 gezinnen 
ervoor kozen om de opleiding tot Christen te volgen. 
George zou terugkomen na het planten van de rijst en 
daar twee weken blijven om hen deze lessen te geven, 
overdag voor de kinderen en de ouderen, ’s avonds voor 
de mannen en vrouwen die overdag moesten werken. 
Ben vertelde deze anekdote om aan te tonen dat de 
uitnodiging van de mensen zelf moest uitgaan. Er kon 
geen sprake zijn van dwingelandij of van het zwaard. Ze 

 
27 Het Iban woord voor zo’n retraite is ‘nampok’, spirit-seeking, het 
zoeken naar aanwijzingen van de geest alvorens een belangrijke 
beslissing wordt genomen, een zeer oude gewoonte binnen hun 
adat. 
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kenden alle vier de verhalen over de zogenaamde ‘rijst-
christenen’, in Cambodja en Vietnam, de mensen die 
christenen werden omdat ze honger hadden. De 
missionarissen gaven hun rijst uit zorg en liefdadigheid; 
de ontvangers vonden dat ze er iets voor terug moesten 
doen en vroegen dan om Christenen te worden. Anderen 
werden eerst Christen en meenden dan voorrang te 
hebben op anderen die honger hadden. 
Fred en Ben kenden beiden het verhaal van een 
hoofdman in hun eerste standplaats Marudi. Het was een 
tamelijk vreemde situatie, want er stonden drie 
langhuizen bij elkaar. In het middelste langhuis woonde 
een aantal mensen dat al geruime tijd Katholiek was. Het 
andere langhuis links werd bewoond door mensen die 
melaats waren geweest. Het langhuis aan de rechterkant 
was het langste. De vrouw van de hoofdman daar had een 
tweeling gekregen. Hij had veel onkosten gehad want ze 
moest bevallen in het ziekenhuis van Marudi, een paar 
uur varen. In die tijd kreeg de Missie tweedehandskleren 
vanuit een welzijnsorganisatie in de VS. Die kleren 
werden naar langhuizen gebracht en daar verkocht voor 
10, 20 of 50 cent. Het waren goede kleren. De hoofdman 
had ervan gehoord en kon zulke goedkope kleren goed 
gebruiken voor zijn gezin.  
Op een avond kwam hij op bezoek in het middelste 
langhuis en zei dat hij ook graag Christen zou worden. Het 
nieuws dat hij voornamelijk die kleren wilde hebben en 
het Christendom er op de koop toe zou nemen was hem 
al vooruitgesneld. 
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Toen hem verteld werd dat een periode van twee jaar 
nodig was om gedoopt te worden, ging hij in het donker 
teleurgesteld terug naar zijn langhuis. 
De conclusie van hun gesprek en uiteindelijk ook van deze 
anekdotes was natuurlijk dat je wel aanwezig moest zijn 
ergens. Je kunt niet in je eigen land blijven en hopen dat 
er een brief of een mailtje komt om je uit te nodigen. 
Bekendheid moet er zijn en zal zeker bevorderd worden 
wanneer mensen zien dat hun leefwijze gerespecteerd 
wordt, wanneer hun taal wordt gesproken door de 
vreemdeling, de bezoeker, degene die iets te vertellen 
heeft door zijn manier van leven of door zijn verhalen, 
door de tijd die hij spendeert bij zijn gasten. 
Zou je dan kunnen zeggen dat ook zonder die bekering en 
zonder die doop mensen kunnen komen tot een 
‘Koninkrijk hier op aarde en later in de hemel?’ 
De vier pelgrims waren alle vier aan de relatief jonge kant, 
dat wil zeggen, ze hadden alle vier gestudeerd tijdens of 
na het Tweede Vaticaans Concilie van begin jaren 60, 
d.w.z. 1961-1963. Daarin werd geformuleerd dat de 
Eeuwige ook te vinden was in de oude religieuze tradities 
en levensbeschouwingen. De noodzaak en overtuiging 
om zo gauw mogelijk alle mensen op de hele aarde te 
dopen en lid te laten worden van de Rooms Katholieke 
Kerk was dus weggevallen en had plaats gemaakt voor 
ruimte, dialoog en respect, een samenleving van pelgrims 
met elkaar, samen op weg. 
Hun gesprek was hartverwarmend en bracht hen dichter 
bij elkaar als missionarissen van deze tijd, inclusief 
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Herbert die organisatorisch gezien niet een missionaris 
was.  
 
Ze hadden nu een lange tijd gelopen zonder te rusten. De 
auto stond waar Bernard hem had achtergelaten. Ze 
reden naar Amiens, een grote stad met veel beroemde 
gebouwen. Hun logeeradres stond in de langgerekte 
schaduw van de bijzonder mooie en grote gotische 
kathedraal, waar de avondzon over neergestreken was. 
Het groene koper van het dak en de torens had een 
zachte glans, onschuldig aan alles wat er in de straten 
door de eeuwen heen was gebeurd, zoals de slag om 
Amiens op het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918, 
maar ook meelevend met de vele pelgrims op weg naar 
Santiago de Compostella.  
Bij het avondeten besloten ze om de volgende morgen 
niet al te laat te gaan ontbijten. Ze wilden de tijd nemen 
om de stad te bekijken, vooral de kathedraal, de Notre 
Dame. Misschien zouden ze daar een dienst bij kunnen 
wonen om acht uur. De hoteleigenaar hoorde hen praten 
over de stad en voegde eraan toe dat ook het graf van 
Jules Verne hier bezocht kon worden.  
Het was nu een ritueel geworden om na de maaltijd 
Snead-Cox te nemen en een stukje te lezen. Ze lazen een 
paar brieven van kardinaal Vaughan over de dood van zijn 
zus Teresa en wilden het boek dicht doen, toen opeens 
de naam Amiens de aandacht trok. Herbert las verder en 
ze hoorden dat een paar maanden na de dood van Teresa 
Vaughan hun zus Clare in Amiens stierf in januari 1862 in 
de aanwezigheid van haar broer Herbert Vaughan die tot 
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voor kort de vicepresident van St. Edmunds College was 
geweest. Ze was slechts negen maanden non geweest 
hier in Amiens. Net zoals haar zus verlangde ook zij naar 
de dood als een vereniging met haar Heer in de hemel. 
Ook de kardinaal sprak in zijn jonge jaren zonder vrees 
over de dood28. 
Intussen zocht Ben op zijn mobieltje naar de site van Mill 
Hill in Nederland, waar veel geschreven stond over het 
missionaire leven van enkele leden en geassocieerde 
leden. Hij vond de namen van enkele bekende 
missionarissen, zijn vrienden. Zouden zij hun leven 
ingericht hebben volgens gedachten die kardinaal 
Vaughan in deze tijd zou hebben gehad over een 
congregatie in deze tijd, 2021? Tjieu Haumann schreef in 
zijn boekje ‘Afrika, geef me je Ogen,  het volgende: “Afrika 
heeft me geleerd dat, als ik bij de mensen in de schaduw 
van een grote boom naar hen zit te luisteren, dat daar dan 
iets wonderlijks gebeurt, dat die grond daar heilig wordt, 
dat God daar dan aanwezig is. Dan pas word ik mens met 
de mensen, dan pas voel ik me missionaris, dan pas word 
ik me bewust van de grove onrechtvaardigheden om me 
heen, waar bijvoorbeeld mannen de straten van de rijken 
aanvegen, terwijl in hun eigen krottenwijk het afval niet 
opgehaald wordt en daarom de beekjes en riviertjes als 
riolen door hun straten lopen en waar hun enige koe 
sterft na het eten van een oud stuk zilte plastic 
winkeltas”29.  

 
28 Snead-Cox pg’s. 97-102. 
29 Piet Korse, Mill Hill Herfst 2020 



 

91 

Journalist Paul de Schipper ging op bezoek bij Alfons ter 
Beke in Soedan en schreef: “We wandelen langs Dinka-
herders, die in de stad hun kuddes met hoornvee hoeden. 
Het kamp? Mag het zo heten? Er wonen levende wezens, 
mensen, aangevreten mensen. Letterlijk, aangetast door 
lepra. Volwassenen en kinderen, vingerstompjes, geen 
voeten meer, zonder neus. Hun huisjes een verzameling 
vodden op stokken, het best te vergelijken met gebruikte 
jutezakken van de vroegere kolenboer. En tussen die 
vodden, oogwit in het donker, een vragende hand met 
alleen een duim. ‘Dit is het’, zegt Alfons, ‘ik heb me het 
lot van deze mensen een beetje aangetrokken. Niemand 
kijkt er verder naar om’. Hij geeft sommigen een hand of 
groet ze, schuddend aan de resterende arm”30. 
Wijnand Huys stelt zijn werk in historisch perspectief, 
wanneer hij schrijft: “toen ik 51 jaar geleden op het 
vliegtuig stapte naar Oeganda, had ik geen idee wat me 
te wachten stond. Nu kijk ik met voldoening terug en ben 
dankbaar dat mijn passie voor muziek vruchten heeft 
afgeworpen. Ik ben blij dat ik geen gehoor heb gegeven 
aan de waarschuwing die ik als 13-jarige jongen kreeg dat 
muziek een gevaar voor mijn roeping zou zijn. In plaats 
van een gevaar is muziek voor mij juist een Zegen 
geworden31. 
Welke vraag zouden ze nu uit deze voorgelezen stukjes 
kunnen meenemen naar de weg van morgen, een weg die 

 
30 De achterkant van de hel, Paul de Schipper, Mill Hill herfst 2020. 
31 “Wijnand Huys: Muziek: een gevaar of een zegen? Mill Hill herfst 
2020. 
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niet al te lang zou kunnen zijn vanwege hun vroege 
bezoek aan enkele gebouwen in Amiens? 
 

Gaan wij tot het uiterste in onze levenskeuzes? 
 
Toen ze bij hun wandeling door de stad de volgende 
morgen de twee grootse gebouwen, namelijk de 
kathedraal en het graf van Jules Verne hadden bezocht 
bekroop hen inderdaad de vraag hoe de mensen van het 
verleden zoveel inspanning hadden getoond in hun tijd. 
Alles moest samen hebben gewerkt om die kathedraal tot 
stand te brengen, de grootste in Europa. Alle kunst van 
bouw, van architectuur, alle schoonheid binnen en buiten 
is samengekomen in dit majestueuze gebouw. Veel 
inspanning moet ook nu nog steeds worden verricht om 
het in stand te houden. Het is zoals met de Dom van 
Keulen, waarvan wordt gezegd dat het einde van de 
wereld komt wanneer er geen steigers rondom de Dom 
zullen staan. Het toonde ook hoe sterk in die tijd de 
relatie van de nietige mens ten opzichte van het goddelijk 
Opperwezen moest zijn geweest, de wens om ook te 
mogen verblijven in Zijn nabijheid, de hemel. Voor de 
werklieden die het zware werk van stenen sjouwen 
moesten doen, leek de hemel inderdaad een gelukzalig 
verblijf. De architecten onderzochten hoe het 
psalmgezang ‘Als de Heer het huis niet bouwt, wie zal dan 
met ons zijn?’ in volle glorie gehoord zou kunnen worden 
en weerklinken zou tegen de scherpomlijnde en gebogen 
gewelven. Welke priester verlangde er niet naar om 
bisschop te mogen zijn van dat machtige Godshuis? 
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Het was al bijna tegen de middag toen ze op pad gingen, 
Herbert, Bernard en Ben; Fred ging met de auto vooruit 
om de volgende overnachtingsplaats te verkennen. Ze 
namen de route ten westen van Parijs, richting Bonneuil-
les-Eaux.  
Meteen werden ze geconfronteerd met de onzinnige 
veldslagen, die gevochten zijn op deze uitgestrekte 
slagvelden van de Somme. Machtige legers werden hier 
tegen elkaar ingezet door oppermachtige mannen die de 
glorie van de overwinning wilden behalen, grote eer met 
bevordering tot generaal en oppergeneraal en zelfs 
daarna in een glorieus monument midden in de stad met 
een opschrift, een naam in stijlvolle letters. 
De soldaat op het veld wilde leven en wilde samen met 
zijn makkers ook wel de overwinning overleven. Een 
kruisje op de slagvelden van toen werd hem toebedacht, 
dikwijls met het opschrift ‘onbekende soldaat’, geen 
naam. 
Een paar dagen geleden hadden ze nog even door de 
wandelgang achter het gordijn van het hoofdaltaar in de 
kapel van het Mill Hill College gewandeld. Daar zagen ze 
de namen staan van de jonge missionarissen die 
uitgezonden werden om het Koninkrijk van God te 
vestigen in de heidense landen. Ze stierven op het 
slagveld voor glorie in de hemel, 25 jaar oud, misschien 
26 of 27, een enkeling die een langer leven ten deel viel. 
In Vlaanderen zei de dichter over de uitzending van een 
missionaris: “Moeder, ik ga, want ik moet”. Wat dreef hen 
om een bijna zekere jonge dood tegemoet te gaan met 
achterlating van je hele geliefde familie? Het was niet de 
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hemel waarnaar men verlangde, maar wel het geluk van 
de heidense mens, die zonder de doop geen geluk zouden 
kunnen verkrijgen. Hun uitzending naar die verre landen 
betekende ook dat voor allen de zegeningen van de Kerk 
binnen bereik zouden komen te liggen. Een keuze voor 
het leven werd gemaakt met de hemel als de grote prijs 
voor de eeuwigheid. 
Persoonlijke heiliging kreeg bijzonder veel aandacht. 
Nooit mocht men te vermoeid zijn om geen gehoor te 
geven aan de vele vragen om hulp van spirituele of 
materiele aard, ongeacht de afstand, ongeacht het 
tijdstip van dag of nacht. 
Het gezag van de overste was groot en leek dikwijls 
willekeurig. Een mooie anekdote kon verteld worden 
over de oudere missionaris die in volle ijver een kerk 
wilde bouwen in een nieuwe parochie. Hij had financiële 
middelen hiervoor gekregen van zijn bisschop. De 
rijstoogst was dat jaar mislukt, vele mensen leden honger 
en kwamen bij de pastoor vragen om hulp. In zijn 
zachtmoedigheid en medelijden hielp hij deze mensen 
door gebruik te maken van het geld bestemd voor de 
nieuwbouw van de kerk. 
Hij kreeg bericht dat na een paar dagen de bisschop op 
bezoek wilde komen om te zien hoe de bouw gevorderd 
was. In allerijl legde de pastoor bakstenen op de grond in 
de vorm van de geplande kerk. De bisschop kwam, keek 
met verwondering naar de rij stenen. De pastoor legde uit 
dat het fundament van de nieuwe kerk al gelegd was.  
Terug in de hoofdstad schreef de bisschop een brief naar 
de pastoor, begrijpend dat de kerk nooit gebouwd zou 
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worden. Hij schreef: “Uw gezondheid, ofschoon die goed 
is maar er niet op vooruit gaat, is de reden waarom ik u 
nu benoem voor een parochie dichter bij de 
hoofdstad……32”. 
Belangrijk in deze anekdote is dat de insteek van de 
pastoor niet vreemd was. Het werk van het merendeel 
van de missionarissen was gericht op het tijdelijk welzijn 
van ‘zijn mensen’, de arme kant van het land, de 
weduwen en wezen, de melaatsen en gehandicapten. 
Het kon natuurlijk ook niet ontkend worden dat 
machtsmisbruik voorkwam, oftewel door een zware last 
op de schouders van arme mensen te leggen, omdat een 
grote dikwijls protserige kerk gebouwd moest worden, 
oftewel in seksueel misbruik, ook al vanwege geldelijk 
bezit. Natuurlijk waren er missionarissen die een 
oneigenlijke keuze voor het missionaire leven hadden 
gemaakt om uit eigen armoede te kunnen vertrekken 
zonder altruïstische of hogere en spirituele 
beweegredenen. 
Niets nieuws onder de zon, zei een van hen, kijk maar 
eens naar wat de oude profeten zeiden over de priesters 
in de tempel van Jerusalem: “ze namen de beste stukken 
vlees van de offertafels”. Nee, priesters en dus ook 
missionarissen, paters en zusters en broeders, hebben 
niet altijd het goede voorbeeld gegeven. Er waren ook 
mensen bij die opgegroeid waren met autistische of 
narcistische kenmerken, niet alleen vroeger maar ook nu 
in onze eigen tijd. 

 
32 Anekdote uit Sabah, Maleisië 
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Het gesprek ging op en neer net zoals de weg waar ze nu 
op liepen, glooiend zoals de hele streek om hen heen. 
Tijdens de middagpauze hadden ze ergens langs de weg 
genoten van hun meegebrachte sandwiches en fruit. Het 
was al vijf uur in de namiddag toen ze de auto met Fred 
langs de kant van de weg zagen staan. Meer dan vier uur 
hadden ze gelopen en kwamen nu aan in Bonneuil-les-
Eaux. Er was geen hotel in dat stadje. Het was een goede 
optie om door te rijden naar Beauvais. Fred had al gezien 
dat Au Nid de Thil een goede overnachtingsplaats was, 
een eenvoudig gebouw in de stad zelf.  
Zo eenvoudig als het gebouw was, zo eenvoudig waren 
ook hun kamers en ook het avondeten. Het eten smaakte 
bijzonder goed in al zijn eenvoud. Ze genoten ervan 
samen met een glas lokale huiswijn.  
Aan de discussie van de dag werd toegevoegd dat ze zich 
niet geheel en al wegcijferden in hun levenskeuzes om 
andere mensen de hemel in te helpen, om zo te zeggen, 
maar ook om zelf tot volheid van leven te komen met hun 
eigen aspiraties en talenten. Het was een moeilijk 
onderwerp, vooral omdat het verleden zo moeilijk 
vergeleken kan worden met deze tijd. Misschien ligt 
daarin ook de reden waarom er zo weinig mensen zijn 
tegenwoordig, die nog uitgezonden willen worden naar 
andere landen. Het zou goed zijn om eens te kijken naar 
de beweegredenen van de jonge Mill Hillers in Afrika en 
Azië om missionaris te worden en om uitgezonden te 
worden over de grenzen van hun eigen land en cultuur 
heen. Welke missiologie wordt dan tegenwoordig 
gedoceerd in de opleidingscentra? Ben vond dat het een 
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bemoediging is om het werk van de Kameroener Jean-
Marc Ela te lezen of van de Japanner Shusaku Endo. Geen 
van hun vieren was echt bekend met geschriften van 
Latijns Amerikaanse schrijvers, behalve dan natuurlijk 
wat geschreven stond over de bevrijdingstheologie, met 
name door Gustavo Gutiérrez en Leonardo Boff. Deze 
theologie is niet specifiek missionair, maar behoort wel 
bij de essentie van de kerk, ofschoon met argwanende 
ogen ernaar gekeken werd door enkele kerkleiders, die 
bang waren voor de politicalisering van het evangelie. 
Later kwamen ze nog voor een korte tijd samen in het 
leeszaaltje van het hotel om een passage uit Snead-Cox te 
kiezen voor de volgende dag en natuurlijk ook om de 
route te bestuderen. Zoveel mogelijk wilden ze de steden 
vermijden. Nu de dagen al warmer werden was het 
aangenamer om door de bossen te lopen. Het was 
weliswaar gemakkelijk om daar de weg kwijt te raken, 
maar hun mobieltjes brachten meestal wel uitkomst. Het 
was ook wel prettig om naar de goede weg te vragen door 
bij een huis of boerderij aan te kloppen. Een kop koffie of 
een glas frisdrank was dikwijls een bonus. Het was 
jammer dat er nog geen appels of pruimen aan de bomen 
zaten. Daar was het nog te vroeg in het jaar voor. 
Herbert zei dat hij graag een stukje uit De Jonge Priester 
wilde voorlezen, omdat ze gesproken hadden over de 
motivatie van de jonge missionarissen die kardinaal 
Vaughan tot hun stichter hadden gekozen. In plaats van 
te lezen uit een biografie over Vaughan konden ze ook zijn 
eigen geschriften raadplegen. Hij had een stukje gekozen 
uit het begin van dat boek, waarin gezegd wordt: 
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“Het is zeker dat vanuit de eucharistie, waarin Hij 
persoonlijk Zijn verblijf heeft, Jezus Christus Zijn liefde, 
Zijn waarheid, Zijn licht uitzendt naar Zijn lichaam, en 
over alle leden van Zijn lichaam. Hij heeft deze 
voornamelijk geconcentreerd in zijn Heilige 
Menselijkheid, als in een goddelijke centrale schatkist, 
zodat deze daarom constant uitgegoten mogen worden 
over menigten, die een deel van zijn mystieke lichaam 
zijn; en niet alleen over levende leden, maar ook over hen 
die dood in zonde zijn, zodat zij opgewekt mogen worden 
tot leven”. 
Er hing een grote stilte over hen toen Herbert 
uitgesproken was. Uiteindelijk vroeg Bernard om het 
stukje nog eens voor te lezen, want het was een taal die 
hij niet dagelijks bezigde. Hoe zouden we het horen als 
het op zijn Tilburgs33 gezegd zou worden?  
Toen Herbert zijn eigen woorden gebruikte bleek dat er  
wel een goede vraag in zou kunnen zitten, namelijk: 
 

Is de Eucharistie een motivatie om missionaris te 
worden? 
 
Het leek een goede vraag, omdat niet alleen priesters 
maar ook broeders en zusters en leken missionaris 
kunnen worden, ofschoon in de tijd van Vaughan het 
priesterschap een hoog heilig iets was. Het was een vraag 
om de dag mee af te sluiten, of liever gezegd om de 

 
33 Bernard komt uit Tilburg. 
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volgende dag mee te beginnen, na eerst deze avond nog 
de kaart geraadpleegd te hebben over de te volgen route. 
Versailles was de verkeerde richting; de weg zou hen te 
dicht bij Parijs brengen. Beter was het om naar 
Montjavoult te lopen, een weg van 37 km., een beetje 
lang, maar goed mogelijk in deze weersomstandigheden, 
geen regen, geen wind. De weg ging via Saint-Léger-en-
Bray en Reilly. Er bleek een hotel te zijn aan de zuidkant 
van het kanaal. Het uitzicht op langstrekkende schepen 
gaf doorslag aan hun besluit om meteen een slaapplaats 
vast te leggen in een hotel met de imposante naam Hôtel 
la Grange de St. Nicholas. 
Fred wilde wel graag de auto naar de volgende plaats 
brengen. Hij had last van zijn blaren en ook van zijn voet, 
die een beetje rust moest hebben. Niemand had daar 
problemen mee. Herbert, Ben en Bernard liepen graag 
lange afstanden. 
Het was een goede dag geweest, vooral de bezichtiging 
van de kathedraal was indrukwekkend geweest en 
natuurlijk ook het monument ter gedachtenis aan Jules 
Verne, toekomstgericht, een blik naar het onbekende, 
naar mogelijkheden die niet mogelijk gedacht waren. 
Jules Verne, een seculiere missionaris? Een missionaris is 
toch immers ook altijd op zoek naar een nieuwe toekomst 
wanneer het oude verleden versleten is. 
De volgende morgen begon vroeg. Het zou een lange weg 
worden, bijna even lang als de 40km. tocht die Ben altijd 
loopt in Rossum, in Midvasten. De opbrengst van die 
gesponsorde tocht gaat deels naar de Vastenactie en 
deels naar een kindertehuis in Kenya. Nu zou de 
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opbrengst misschien een paar antwoorden op hun 
levensvragen zijn. De vraag die ze zichzelf de vorige avond 
hadden gesteld zou nu het beste bij Bernard neergelegd 
kunnen worden.  Hij immers was eerst broeder geweest 
en werd later, toen hij een groot aantal kerken en 
kapellen had gebouwd, tot priester gewijd en 
uitgezonden naar de Filippijnen, waar hij nog steeds 
woont bij de melaatsen. Het was geen keuze voor 
hemzelf, zei hij, maar een keuze voor de mensen vanwege 
het grote tekort aan priesters. Mensen moesten de 
gelegenheid hebben om naar de Mis te gaan. Hij was 
missionaris geweest als broeder en nu was hij missionaris 
als priester. In feite was hij door de week weer 
timmerman en op zondag was hij priester. Zo leefde hij al 
jarenlang in St. Barbara, een grote zorginstelling voor de 
melaatsen met ziekenhuis en kerk. De mensen woonden, 
toen Bernard daar aankwam, in een soort kamp met 
kleine hutjes. Priester-broeder Bernard zorgde ervoor dat 
ze allemaal een echt huisje konden bouwen. Bovendien 
kregen ze allemaal een varkentje en een kip voor een 
beter levensonderhoud. Zondags kwamen ze bijeen in het 
kerkje, waar Bernard dan voorging in de viering van de 
Eucharistie. Volgens Filipijnse gewoonte was er door de 
week ook wel een of andere devotie, zoals het bidden van 
de rozenkrans of een Bijbelstudie. 
In de tijd van Vaughan werden missionarissen allereerst 
uitgestuurd om mensen te dopen volgens de 
evangelische opdracht: “Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te 
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leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 
opgedragen heb”34. 
De opdracht tot evangelisatie staat duidelijk vermeld in 
het eerste evangelie: “Trek heel de wereld rond en maak 
aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft 
en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal 
worden veroordeeld”35, woorden die heel 
onwaarschijnlijk door Christus zelf zijn uitgesproken. 
In de Handelingen van de Apostelen staat: “wanneer de 
heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea 
en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde”36. 
Het was nu twee millennia geleden dat deze woorden 
geformuleerd waren in de Schriften. Ze werden 
geïnterpreteerd door duizenden mensen die er gehoor 
aan meenden te mogen geven, ieder op een eigen 
subjectieve manier. Voor sommige missionarissen was 
het brengen van het geloof aan mensen in de 
zogenaamde heidense landen de belangrijkste opdracht 
in hun leven. Anderen waren als het ware bezeten van 
hun taak om de Kerk uit te breiden naar alle volkeren. De 
Kerk moest groter en machtiger gemaakt worden met 
Christus als Koning van het Heelal, een machtsuitbreiding. 
Er waren missionarissen die de hulp inriepen van 
broeders en zusters om meer en meer mensen over te 
halen om gedoopt te worden. Anderzijds waren er ook 
veel missionarissen die de noodzaak voor goed onderwijs 

 
34 Mattheus 28. 19-20. 
35 Marcus 16. 15-16 
36 “Handelingen van de Apostelen 1. 8 
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en goede verpleging zagen om te komen tot een meer 
menselijke samenleving, om armoede en ziekte te 
verminderen. 
De vraag of de Eucharistie een van de hoofddoelen van 
de missionaris was bleef een beetje in hun midden 
hangen. Ze waren het erover eens dat kardinaal Vaughan 
zijn devotie tot de Eucharistie en het heilig Sacrament 
waarschijnlijk overgenomen had van zijn moeder. Zij 
bracht elke dag enige tijd in aanbidding door in de 
huiskapel, een rustperiode in het leven van hun grote 
gezin. 
Het was de gewoonte om een prentje te laten drukken ter 
gelegenheid van de priesterwijding. In het midden van de 
20ste eeuw waren teksten over de heilige Geest zeer in 
trek. Een missionaris werd uitgezonden om de Geest van 
Christus te verkondigen. Een lievelingstekst was een tekst 
die door Christus zelf uitgesproken werd toen hij voor de 
eerste keer in de synagoge gevraagd werd om te preken: 
“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij 
gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen 
heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken en aan blinden herstel van hun gezicht, 
om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een 
genadejaar van de Heer uit te roepen”37. 
Ben had een tekst van Lacordaire gebruikt voor zijn 
wijdingsprentje. 
“Midden in de wereld leven, zonder haar genoegens te 
verlangen, van iedere familie een lid te zijn, toch aan geen 
enkel toebehoren; aller leed delen; alle geheimen 

 
37 Lucas 4.18-19 met verwijzing naar de profeet Jesaja 
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kennen; alle wonden helen; met de gaven der mensen 
naar God en terugkeren van God naar de mensen om hen 
te brengen vergiffenis en hoop; met een hart van vuur 
voor de liefde en een hart van bron voor de zuiverheid; te 
onderrichten en vergeven; te troosten en zegenen….voor 
altijd; mijn God wat een leven! en dat is het uwe, o 
priester van God.”38 
Iedereen was het erover eens dat het leven van Christus 
niet beheerst werd door de Eucharistie. Immers, pas 
tegen het einde van zijn leven verordineerde hij zijn 
apostelen hem te gedenken door samen het brood te 
breken en de wijn de drinken. 
Als een missionaris getrouw wil zijn aan zijn taak dan is 
het zondermeer te leven in de geest van Christus, een 
goddelijk leven te leiden, hopen dat mensen geïnspireerd 
raken door zo’n goddelijk leven, leven in de Geest van  
Hem die gerechtigheid in zijn vaandel had, samen met 
eenvoud, vreugde en vrede.  
Een stap verder in hun denken kwamen ze ook bij het 
woord ‘rust’. De Geest van de Heer rust op mij, niet in 
galop te paard en te zwaard, maar samenzittend met 
mensen, overdenkend hoe hun leven het best 
samengeleefd kan worden in waarheid, liefde en 
gerechtigheid. Voor degenen die de weg van Christus 
willen volgen is er ook de agapè, de liefdesmaaltijd, 
culminerend in het breken van het brood, het zegenen 
van de wijn, het delen van het leven met elkaar, in 
eucharistie. 

 
38 Ter herinnering aan mijn Priesterwijding – Eerste Pl. H. Mis 30 juni 
Oldenzaal 2 juli 1967. 
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Na zoveel gedachten was het goed om enige tijd in stilte 
voort te lopen. Het was een mooie omgeving, veel 
landerijen, ook veel wijngaarden. Ook hier werd 
geprobeerd om wijngaarden voor champagne aan te 
leggen net zoals aan de andere kant van Parijs, richting 
Reims.  
Chaumont-en-Vexin hadden ze al achter zich gelaten. Nu 
waren ze niet ver meer verwijderd van Reilly, tijd om te 
kijken of daar een gunstige gelegenheid was om te 
lunchen. Ze zouden geen lange pauze kunnen nemen, 
want het was nog een behoorlijk eind lopen naar 
Montjavoult. Hun gesprekken maakten de weg kort. Ze 
namen nu al een pauze in hun denken over de vraag met 
betrekking tot de plaats van de Eucharistie in hun leven.  
Dikwijls is een Franse lunch een grootse maaltijd, lang 
uitgesponnen, gevolgd door een siësta. Ze namen 
genoegen met een zitplaats langs het water, een stuk 
stokbrood in hun hand. Een siësta zou inderdaad wel fijn 
zijn, maar zij pakten hun rugzakken weer op en trokken 
verder. 
De vraag werd gesteld of Fred en Ben niet al te snel waren 
geweest in het vieren van de Eucharistie in de langhuizen. 
“Goeie vraag”, zei Bernard, “je wou toch niet zeggen dat 
ik te snel ben geweest in mijn besluit om priester te 
worden?”. Nogmaals werd gezegd dat Bernard eigenlijk 
een perfecte combinatie in zijn werk had gemaakt, door 
de week huizen voor de melaatsen bouwen en zondags 
de Eucharistie met hen vieren.  
Wanneer mensen in een langhuis besloten om Christenen 
te worden, dan kregen ze een instructieperiode van twee 
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jaar, geleid door een van de catechisten. Gewoonlijk werd 
die instructie voorafgegaan door een paar bezoeken van 
Fred en Ben om duidelijk te maken waar ze voor kozen. 
Meestal ging het dan over allerlei gebruiken in het 
dagelijks leven. Gesproken werd over de oude en de 
nieuwe adat, gekenmerkt door een leefwijze. In de oude 
adat bleven mensen overdag in hun langhuis wanneer ze 
’s nachts een slechte droom hadden gehad of wanneer 
een vogel hun pad kruiste op weg naar hun rijstveld. Ze 
spraken er dan over hoe ze gezamenlijk de zondag 
konden vieren, dat er een of twee mensen moesten zijn 
die de gebeden leidden. De viering van de grote feesten 
die te maken hadden met de rijstcultivatie werden in acht 
genomen door de oude en de nieuwe adat door 
zegeningen, zij het op verschillende manieren, de een 
door een varken te slachten en te zien of er een goede 
tijd zou komen, de ander door gebed en door wijwater te 
gebruiken of door de Eucharistie te vieren, wanneer een 
priester aanwezig was. De volledige strekking van de 
betekenis van Eucharistie was dikwijls nog niet aanwezig, 
zeker niet bij de oudere mensen die niet konden lezen of 
schrijven, die het zelfs moeilijk vonden om met hun 
gekromde vingers een dunne hostie vast te houden. 
Bovendien was brood een ongekend iets; hun cultuur was 
een Oosterse rijstcultuur. Rijst is leven, rijstwijn (tuak) 
hoort bij het feest waaraan de geesten deelnemen. 
Ben bekende dat hij wel eens rijstkoekjes en ook rijstwijn 
had gebruikt tijdens een Eucharistieviering, namelijk bij 
de Gawai-viering, het einde van de oogsttijd en het begin 
van het nieuwe jaar op één juni. Niemand had er enig 
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probleem mee. De eenheid van de Kerk kwam niet in het 
geding. 
Voor allen was het duidelijk dat er een traditie van jaren 
lag verscholen in het leven van een missionaris, zij het dat 
in de laatste jaren veel veranderingen waren opgetreden. 
Bij de meeste congregaties was het mogelijk geworden 
voor leken om geassocieerd lid te worden. Lidmaatschap 
werd tegengehouden door het Vaticaan. Het gevolg was 
dat er tijdelijke contracten werden aangeboden. Na 
verloop van tijd bleek dat deze tijdelijke leden dikwijls 
dichter bij de mensen stonden dat de priester-
missionarissen, waarschijnlijk omdat deze laatsten zo 
sterk verbonden waren met het instituut ‘Kerk’. Bij de 
leken speelde de Eucharistie geen rol in hun werk, wel 
meestal in hun eigen persoonlijk spirituele leven. 
Ze moesten erkennen dat ze niet meer helemaal op de 
hoogte waren van de laatste ontwikkelingen. Allereerst 
omdat er weinig of geen nieuwe of jonge priester-
missionarissen vanuit hun eigen omgeving werden 
uitgezonden en ten tweede omdat ze weinig of geen 
contact hadden met de jonge leden van de Mill Hill 
Congregatie, jonge mannen uit Afrika of Azië. Eén ding 
was wel zeker, grote nadruk werd gelegd op de 
priesterwijding, waarschijnlijk meer dan op de keuze van 
een missionair leven. Bovendien werd al helemaal niets 
meer gehoord over de aanname van geassocieerde leden, 
mensen die kozen voor een missionair leven zonder 
priesterwijding. De toekomst van het missionaire leven, 
met of zonder geassocieerde leden, ligt in hun handen. 
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Ergens onderweg hadden ze dus al een snelle lunch 
genomen, een paar stokbroden met kaas, zittend langs 
een riviertje, voeten in het water. Hun gesprek had, om 
zo te zeggen, niet gestokt. Hun weg had langs een paar 
stadjes gelopen. Dorpen waren klein, de weg liep er 
meestal doorheen. Het onderwerp bleef bij hen de gehele 
dag tot ze aankwamen in Montjavoult.  
Het hotel was gemakkelijk te vinden; inderdaad lag het 
naast het kanaal. Bij een apotheek in de buurt ging ze 
eerst een nieuw voorraadje pleisters kopen, want blaren 
moesten bij alle vier verzorgd worden. Acht dagen 
hadden ze al gelopen. Als ze hun voeten nu niet goed 
verzorgden, dan zouden ze voor de rest van de tocht er 
last van blijven houden. 
De avond had al een soort stramien aangenomen, eerst 
zichzelf opfrissen, dan een koffie of pilsje, de dag 
doornemend, avondeten en daarna de route van de 
volgende dag bekijken en een gespreksthema kiezen. 
Snead-cox werd weer uit de auto gehaald en 
opengeslagen op een willekeurige pagina. Het ging over 
de benoeming van Herbert Vaughan tot bisschop van 
Salford. Hij was in 1871 de uitgever van The Tablet en was 
bezig met nieuwe ontwikkelingen rond het missionaire 
college van Mill Hill. Zeven maanden was hij afwezig 
geweest en had rondgereisd in de zuidelijke staten van 
Amerika, toen Dr. Turner, de bisschop van Salford 
plotseling stierf   in juli 1872. Het kathedraal kapittel had 
een ‘terna’ opgesteld, dat wil zeggen had de namen van 
drie kandidaten voor deze bisschopsbenoeming naar 
Rome gestuurd. Aartsbisschop Manning schreef in zijn 
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brief aan het kapittel over de keuze van de Heilige Stoel: 
“Spoedig zult u weten wat ik verloren heb en wat jullie 
gewonnen hebben door de benoeming van Dr. Vaughan. 
Ik ben overtuigd dat de benoeming grote waardering zal 
verkrijgen. Het grote succes dat uw nieuwe bisschop 
verkregen heeft in zijn vorige werkzaamheden en vooral 
in de oprichting van het St. Jozef College te Mill Hill, geeft 
ons een gefundeerde hoop dat hij grootse zaken zal 
bewerkstelligen in het bisdom van Salford.” 
Na de benoeming ging Herbert Vaughan tien dagen in 
retraite. Hij schreef enkele reflecties op het leven van een 
bisschop aan de hand van het leven van Christus. Ook 
maakte hij een dagorde en schreef over eenvoud in zijn 
huis, aan tafel en buitenshuis. Eenvoud werd door hem 
‘de heilige armoede’ genoemd. Hij was ertoe verplicht 
vanuit zijn lidmaatschap aan de derde orde van St. 
Franciscus, als een volgeling van Christus en als een 
bisschop die armoede in praktijk moet brengen, want het 
is evangelische armoede. ‘Oh, wat een voorbeeld wordt 
gegeven wanneer men het huis van de bisschop ziet, arm 
en zonder luxe aan meubilair waar wereldlijke mensen 
zich zozeer in verheugen.”39 
Ze vroegen Ben om de volgende dag de auto naar hun 
overnachting te brengen. Het was zijn beurt om te rijden 
maar er was nog een andere reden voor, namelijk 
Bernard en Fred wilden Herbert laten delen in wat ze 
jaren geleden beleefd hadden toen ze hun motto en 
levensstijl formuleerden: vreugde en eenvoud. Aan het 
begin van deze tocht had Ben daar al verschillende keren 

 
39 Snead-Cox I, pgs 240-244. 
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over gesproken en waren ze blij dat ze elk drie bierglazen 
hadden gekregen, waarop deze woorden stonden gegrift 
en waaraan het woord vrede was toegevoegd. Soms werd 
gezegd missionarissen drinken bier, pastoors drinken 
wijn, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen 
eenvoudig bier en dure wijn. Eigenlijk maakte het niet 
zoveel uit wie zou rijden. Alle drie konden getuigen van 
een eenvoudig leven.  
 
Armoede en eenvoud van de missionaris. 
 
De route moest richting Versailles gaan. Op de kaart 
vonden ze een plaatsje Les Mureaux, aan de andere kant 
van het park van Vexin, halverwege Versailles, net over 
de 30 km. Het betekende dat ze de hele dag door het park 
konden lopen, over kleine smalle wegen, onder grote 
bomen waardoor ze niet de hele dag in de voorjaarszon 
hoefden te lopen.  
 
Iedereen had die nacht een goede rust gehad. Het 
kabbelende geluid van een beekje dat uitmondde in het 
kanaal had hen ongetwijfeld daarbij geholpen. Het was 
een rustige buurt waarin het hotel lag. Het ontbijt gaf hun 
de nodige energie om een goede wandeling te maken die 
dag door het bos. Met stevige tred gingen ze op pad. 
Weer had de eigenaar van het hotel hen een lunch 
meegegeven, wetend dat er niet veel gelegenheden 
waren om ergens in een restaurant te lunchen. Ze kozen 
de weg via Serans en Guiry-en-Vexin. Er was ook een 
vallei waar ze doorheen zouden lopen, de Val-d’Oise. De 
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Seine liep door die vallei. Die rivier zouden ze oversteken 
en hopelijk tegen vier uur ’s middags arriveren in Les 
Mureaux. Ben zou daar een overnachting zoeken op een 
mooi plekje. Ze hadden zelfs de keuze uit vijf hotels in die 
kleine stad. 
Ze vertrokken meteen na het ontbijt. De route naar 
Serans stond goed aangegeven. Het was een wandelweg 
die klaarblijkelijk door veel mensen werd gebruikt. Er was 
zelfs een verbinding met de grote wandelroutes van 
Europa en ook met Santiago de Compostella, bekend van 
de rood-witte tekens. 
Opmerkelijk was dat het pad keurig onderhouden was en 
dat er geen vuilnis langs de kant van de weg lag, zelfs geen 
wikkels van chocoladerepen of lege blikjes. 
Deze dag was de negende wandeldag. De dagen waren 
kort, de tochten misschien lang in afstand. Ze gingen snel 
voorbij vanwege de lange discussies, die ze hadden over 
hun bijzondere interesses om van hun leven iets moois te 
maken met de juiste levenshoudingen, verschillend van 
persoon tot persoon, maar altijd weer gericht op de 
ander, vooral de mens aan de rand van de samenleving. 
Nu werden ze teruggeworpen op hun eigen ik met die 
doordringende vraag over de eenvoud in hun leven. 
Het woord ‘eenvoud’ gaf meteen inspiratie aan hun 
gedachten. Het was het eerste woord van hun eigen 
motto, zo vertelden Fred en Bernard aan Herbert: 
eenvoud en vreugde, waaraan later het woord vrede was 
toegevoegd.  
Het was jammer dat hun weg niet via Taizé zou lopen. De 
stichter van dat pelgrimsplaatsje had als motto gekozen, 
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jaren geleden: eenvoud, vreugde en barmhartigheid. 
Inderdaad, zonder barmhartigheid kom je niet uit bij 
vrede. Er zijn zoveel andere condities waaraan men moet 
voldoen om bij vrede uit te komen. Niet alleen vrede, 
maar zovele andere resultaten zijn het gevolg van 
eenvoud en vreugde. Denk maar eens aan 
gezamenlijkheid, een verkleining van het grote verschil 
tussen arm en rijk, een einde aan racisme en 
discriminatie, de eenvoud van het land zonder die 
enorme machines. 
 

 
Afb. 8: De eenvoud van het land. 
 
Om dit te bewerkstelligen heb je mensen nodig die 
geloven in eenvoud en gerechtigheid en er ook van willen 
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getuigen in woord en daad, missionarissen in de brede zin 
van het woord, volgelingen van Christus, mensen die de 
Bergrede begrepen. 
Dat zou dus een criterium moeten zijn voor de aanname 
van jonge mensen in een missionaire congregatie van 
deze tijd. Volgens kardinaal Vaughan zou het dus ook zo 
moeten zijn geweest in het begin, in zijn tijd, volgens zijn 
idealen. 
Bernard en Fred erkenden beiden dat ze in Serawak 
terecht waren gekomen in een omwenteling van de tijd. 
De eerste keer dat Fred naar een langhuis in de Peking-
rivier ging, een zijrivier van de Tinjar, was hij ten zeerste 
verbaasd om ’s morgens spek met eieren voor zijn ontbijt 
te krijgen. De gebedsleider, die in de stad had gewerkt, 
wist dat de blanke mensen altijd dit soort ontbijt 
gebruikten. Hierbij moet uitgelegd worden dat de blanke 
missionarissen in Serawak in die tijd allemaal Mill Hillers 
waren en dus een Engelse opleiding hadden gehad. 
Boodschappen werden gehaald in een winkel die door de 
Shell was opgericht speciaal voor de buitenlandse 
werknemers. Er was zelfs zoute haring. 
Het was wel een aanslag op de portemonnee van de 
gebedsleider, want spek was niet goedkoop, tenzij ze 
geluk hadden gehad om zelf een wild varken te schieten. 
De missionaris hoorde bij de blanke mensen en alle 
blanke mensen waren rijk: dat was de indruk die men in 
de loop der tijd had gekregen. Het was ook logisch, want 
een arme blanke mens kon hier niet komen. De arme 
missionaris werd ondersteund door het bisdom, zijn 
congregatie en zijn familie en zovele vrienden en 
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kennissen, ook ondersteunende organisaties zoals de 
Vastenactie de MIVA en Memisa40, Misereor, Missio en 
vele anderen. 
Priesters die uit Afrika of Azië kwamen om in Europa te 
studeren of in een parochie te werken gaven ook geen 
indruk van armoede. Priesters uit India stonden erom 
bekend dat ze voor honderden euro’s spendeerden aan 
telefoonkosten. 
De Kerk in het algemeen gaf geen indruk van een 
eenvoudig leven in evangelische armoede. Hoe zou daar 
dan een ommekeer in aangebracht kunnen worden? 
Het gezegde was dat iemand uit een rijke omgeving 
gemakkelijk zijn rijkdom kan opgeven om te leven in 
armoede. Het omgekeerde was anders. Iemand uit een 
arme omgeving kan alleen maar verlangen om op een of 
andere manier uit die armoede te ontsnappen. 
Misschien was hetzelfde van toepassing op mensen die 
leefden in een situatie van onderdrukking. Door te kiezen 
voor het priesterschap of voor het leven als 
kloosterzuster verliet men zijn of haar eigen omgeving 
van armoede en onderdrukking om daarna zelf vanuit een 
positie van aanzien macht uit te oefenen over de 
achterblijvers. Seksueel misbruik wordt dan ook 
toegeschreven aan het uitoefenen, c.q. misbruiken van 
macht.  
Ofschoon de indruk van rijkdom en macht overal wordt 
waargenomen in de Kerken in het algemeen moet toch 
ook gekeken worden naar de voorbeelden van eenvoud 
en armoede en een leven zonder machtsvertoon. Een 

 
40 Voor vervoer en medische kosten 
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bekend voorbeeld van het laatste is de pastoor van Ars. 
Er was dan ook een grote toegankelijkheid in zijn huis en 
in zijn biechtstoel. Er is het voorbeeld van Damiaan de 
Melaatse. Hij koos ervoor om te leven samen met de 
melaatsen. Moeder Theresa is een ander voorbeeld, 
leven me stervenden en doden. 
Een beweging voor een armoedig en eenvoudig leven was 
op gang gebracht door Johannes XXIII, die zijn zeer 
kostbare tiara41, zijn drievoudige kroon van 
priesterschap, maar ook een teken van rijkdom en macht, 
afnam en verkocht ten gunste van de armen. 
Een andere beweging ontstond in Latijns-Amerika toen 
men ging spreken over de fundamentele optie voor de 
armen. Het woord fundamenteel is dan ook zeer 
belangrijk. Het is geen oppervlakkige optie, niet een 
tijdelijke optie, maar fundamenteel, gebaseerd en 
reikend tot in de ziel van de persoon. 
Zo zou het moeten zijn, zei men met een zucht. We zijn er 
nog lang niet, maar onze bedoelingen en pogingen zijn 
goed. In ons werk en ons leven hebben we gekozen voor 
de eenvoud. We hebben het voedsel gegeten van de 
armen, geen spek met eieren meer, maar gekookte rijst 
met groente, die gevonden werd langs de rivierkant, 
soms ook alleen maar rijst met een paar zoutkorrels. 
Het is wel een zekere luxe dat we deze reis kunnen 
maken, een luxe vergeleken met het leven van de mensen 

 
41 De tiara symboliseert de paus als plaatsbekleder van Christus op 
aarde, hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en als monarch van 
Vaticaanstad, een drie-bandige kroon die ook de hoedanigheden van 
de paus als priester, leraar en koning symboliseert. 
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waar ze vroeger gewerkt hadden, maar geen luxe bij de 
mensen hier in Europa, waar het gewoon is om een lange 
wandeltocht te gaan maken, dikwijls een pelgrimstocht 
zoals naar Santiago de Compostella of de Henro Michi in 
Japan op het eiland Shikoku. 
Het was hoog tijd voor de lunch, om even langs de weg te 
gaan zitten en een sandwich te eten. Bij een boerderijtje 
gingen ze op een muurtje zitten. Een vrouw, 
waarschijnlijk de boerin, kwam naar buiten en vroeg of ze 
zin hadden in een kop soep. Buiten de boerderij stond een 
tafel met een paar stoelen onder een grote boom. Er 
kwam niet alleen soep op tafel, ook een stokbrood en 
glazen wijn. Trots vertelde ze dat ze een eigen wijngaard 
hadden en dat de oogst van vorig jaar bijzonder goed was 
geweest. Eigenlijk was het vreemd dat er een wijngaard 
was te midden van de bossen. Vroeger was een groot deel 
van het park het bezit geweest van de grootouders. Ze 
moesten het wel verkopen maar konden een eigen stuk 
land behouden. De kinderen waren naar school in Les 
Mureaux, gebruikmakend van de schoolbus. Haar man 
was parttime parkwachter, werkte op ongeregelde tijden 
en moest soms ’s nachts eropuit als er ongeregeldheden 
waren. Gelukkig was er de schoolbus die de kinderen van 
de hele buurt elke dag ophaalde. Het gaf hun meer tijd 
om voor het park en voor het boerderijtje te zorgen. De 
wijn was goed, beter gezegd bijzonder, een beetje droog, 
zeer goed voor deze tijd van het jaar. 
Het was een goede middagpauze geweest. Het leek erop 
dat de vrouw haar verhaal kwijt moest; het boerderijtje 
lag eenzaam te midden van de uitgestrekte bossen. 
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Het was een mooie wandeling door het Vexin park, zeker 
vanwege zo’n bijzondere ontmoeting met die boerin. Het 
was niet ver meer naar Les Mureaux. Het gesprek was 
goed geweest onderweg. Nu was het tijd voor ‘smalltalk’, 
zoals de Engelse uitdrukking is, vergelijkbaar met het 
Nederlandse ‘prietpraat’ of de uitdrukking: ‘over koetjes 
en kalfjes praten’. De Seine waren ze overgestoken via 
een oude brug, die in de Middeleeuwen gebouwd leek te 
zijn. Waarschijnlijk waren hier honderden pelgrims 
overgestoken in de loop der eeuwen. 
Op het einde van de weg en bij de ingang van de stad 
stond Ben te wachten met de auto en bracht hen naar een 
eenvoudig hotel, Bouafle. Het was een goedkope 
overnachting, slechts 53 euro per kamer, in een rustige 
buurt. Een paar oudere mannen zaten buiten met hun 
glaasjes absint en vroegen hoe het ging. Ƈa va, ḉa va, het 
gaat wel en ze haastten zich naar binnen om zich te 
verfrissen en klaar te maken voor het avondeten, een 
eufemistisch gezegde voor het drinken van een biertje 
voor het eten. 
Weer werd Snead-Cox erbij gehaald om een passage voor 
discussie de volgende dag te vinden, dit keer uit het 
tweede deel. Het ging over de al of niet wijding van 
Anglicaanse priesters die terug wilden gaan naar de 
Rooms Katholieke Kerk. Gezocht moest worden naar 
aanwijzingen dat ze geldig priester waren gewijd of dat ze 
eenvoudigweg nog leken waren42.  
Het werd niet laat die avond. Ze waren moe, niet 
verwonderlijk, want ze hadden nu negen dagen gelopen, 

 
42 Snead-Cox II, Rome and Lambeth, pg. 200 e.v. 
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elke dag rond de dertig km. Dit was niet helemaal correct, 
want iedereen kreeg een beurt een keer in de vier dagen 
om de auto te verplaatsen. Het was op die manier goed 
geregeld. Immers iedereen kreeg ook de kans om een dag 
in stilte en rust door te brengen.   
De tiende dag van hun tocht begon vroeg, bij het gekraai 
van hanen, die gezamenlijk een schor concert 
verzorgden. 
Een licht Frans ontbijt van koffie en stokbrood is nu 
eenmaal anders dan een zwaar Engels ontbijt van spek en 
eieren. Ze moesten er rekening mee houden dat hun 
lunch niet zo uitgebreid zou zijn en dat er geen lange 
siësta kon volgen. Er was altijd genoeg stokbrood, al of 
niet met beleg, inderdaad het beleg was dikwijls aan de 
karige kant. 
Richting Versailles werd gekozen ondanks eerdere 
bezwaren, ook al om de geschiedenis van Lodewijk XIII, 
die het paleis gebouwd heeft, weer eens in zich te laten 
opnemen. Er bestaat een bijzonder interessante kaart die 
een overzicht van de gelijktijdige geschiedenis van enkele 
landen laat zien. Het is jammer dat zo’n kaart zich beperkt 
tot Europese landen, waardoor de geschiedenis van de 
andere continenten niet wordt meegenomen. Misschien 
bestaat nu in de 21ste eeuw reeds zo’n kaart of boek van 
wereldgeschiedenis. Nederigheid zou verkregen kunnen 
worden als je ook China of de Inca’s in zo’n wereldkaart 
zou meenemen, culturen die bestonden lang voordat de 
Vikings hun boten bemanden. 
Het gesprek op die nieuwe frisse morgen begon met het 
plaatsen van de missionaris in die wereldgeschiedenis. De 
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missionaris stond in het teken van de verkondiging van 
het Christendom in een bevrijdende en heilbrengende 
boodschap. Voor de arme geketende mens bestond de 
boodschap grotendeels in de belofte van het komend rijk: 
Uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde. 
Voor de rijke mens was deze boodschap soms een 
uitdaging, soms een gevaar of bedreiging. De missionaris 
werd op handen gedragen of van zijn leven beroofd, zo 
niet door de heersende machten dan wel door de 
vernietigende ziektes, honger en dorst. 
Een ander aspect van het leven van de missionaris was 
natuurlijk zijn aanleg en zijn pogingen om de arme uit het 
stof te verheffen. Kardinaal Vaughan was zich zeer 
bewust van zijn uitzonderlijke positie, geboren in een 
welvarend gezin, levend in een machtig wordende Kerk, 
met een uitdaging om eenzelfde positie te verwerven als 
de regerende Anglicaanse Kerk, ook in de koloniale 
gebieden van het Gemenebest. 
De eerste missionarissen van Mill Hill, inclusief de 
Nederlandse leden, werden onder andere uitgezonden 
als aalmoezenier in het Engelse leger, vechtend in 
Afghanistan tot aan de zoveelste vrede van Kandahar in 
1880. Hoeveel keren werd er opnieuw vrede gesloten, 
hetgeen betekende dat er zoveel keren nieuwe oorlogen 
waren geweest met Russen, met Amerikanen, met ISS. 
Als congregatie van Engelse afkomst werden deze 
missionarissen ook gebruikt als het ware als pionnen om 
de vrede te bewaren in een Belgische kolonie, privébezit 
van de koning van België voor enige tijd, toen al 
verwikkeld in de taalstrijd van Frans en Vlaams. Het 
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Vaticaan dacht dat Engelssprekende missionarissen meer 
kans van slagen hadden, dus ook weer een missie met een 
politieke achtergrond. 
Het is ongetwijfeld waar dat missionarissen zowel 
Anglicaans als Katholiek ingezet werden met een politieke 
doelstelling. 
Gevraagd werd of het wel zo belangrijk is dat aangetoond 
kan worden of iemand tot priester wordt gewijd door een 
bisschop, waarvan gezegd kan worden dat hij staat in de 
ongebroken lijn van opvolging sinds de apostelen.  
Eenzelfde problematiek doet zich nu voor in China, waar 
bisschoppen zijn die in deze traditie staan maar waar ook 
bisschoppen zijn die benoemd zijn door de Staat, 
onafhankelijk van Rome. 
Kun je het vergelijken met een boer in vroegere tijden die 
het zeer belangrijk vond een opvolger te hebben, een 
erfgenaam, een zoon? De boerderij moest in handen 
blijven van de dynastie. Tegenwoordig kiezen jongeren 
hun eigen weg. Er zijn conflicten tussen de boer en zijn 
zoon. Tot zijn groot verdriet zal hij de boerderij moeten 
verkopen bij gebrek aan een opvolger. Hij kan ook 
verstandig zijn en zijn boerderij overdragen aan een 
opvolger die hart voor de zaak heeft. 
Ben vertelde dat hij het leven van pater Raatger 
beschreven had, de eerste Mill Hiller uit Twente, namelijk 
een jongen uit Rossum. Er waren geen mannelijke 
erfgenamen voor hun boerderij, zodat iemand met een 
andere naam op de boerderij kwam te wonen. De 
boerderij echter bleef de naam Raatger dragen. 
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Men kan vasthouden aan de mannelijke lijn van opvolgers 
van Petrus. Men kan ook nieuwe wegen inslaan en niet 
alleen toestaan dat vrouwen gewijd worden maar hen 
verwelkomen als bondgenoten voor een toekomst die 
voor ons ligt, ongewisse paden betredend. Ook dit is een 
harde weg. 
Ben was er toch trots op dat hij gewijd was door kardinaal 
Alfrink. Deze kardinaal stond erom bekend dat hij de 
grote vernieuwingen in de Kerk stimuleerde. De anderen 
voelden zich ook meer thuis in die vernieuwende 
bewegingen. Het ging dus niet zozeer om in de lijn te 
staan van de apostelen, maar wel om te delen in het 
erfgoed van de apostelen, namelijk de essentie van de 
woorden van de man van Nazareth. 
 
Een missionaris leeft midden in de wereld 
 
De tekst van Lacordaire werd nogmaals in herinnering 
gebracht en de vraag werd gesteld of Ben deze tekst weer 
zou gebruiken als hij in deze tijd, in 2021 gewijd zou 
worden. Ze waren gaan zitten onder een grote boom die 
daar langs de weg stond.  
Er staan mooie dingen in, zei hij, zoals van iedere familie 
een lid te zijn of alle wonden helen. Hoop brengen, ja dat 
is wel een missionaire opdracht. Een hart van vuur voor 
de liefde, dat is ook heel mooi gezegd. Maar de teneur 
van die tekst is eigenlijk een soort martelaarschap, alles 
opgeven. De woorden ‘mijn God, wat een leven’ kunnen 
op twee manieren opgevat worden, zowel positief als 
negatief. Nee, hij zou toch voor een andere tekst kiezen, 
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waarschijnlijk een tekst die hij vindt in hedendaagse 
geschriften, misschien uit Japan, bijvoorbeeld een haiku, 
waarover nagedacht moet worden. Misschien zou hij 
uitgaan naar een tekst van Willem Wilmink of Herman 
Finkers, teksten met veel humor, ook teksten van zijn 
eigen Twenteland. 
De tekst van Lacordaire (zie pg. 101) is inderdaad 
tijdgebonden. We zijn nu meer dan een halve eeuw 
verder 
In zijn tijd was dit wel een ideaalbeeld van de priester, 
zichzelf helemaal opofferend, vader en moeder verlaten, 
misschien nooit meer terugkomen. Zo was het in het 
midden van de vorige eeuw.  
Welke dimensie moet hier dan nog aan toegevoegd 
worden wanneer een priester ervoor kiest om ook 
missionaris te zijn?  
 

 
        Afb. 9: Kobo Daishi wordt ondervraagd door zijn   
                     Leermeesters. 
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Het gaat eigenlijk niet meer om die totale opoffering, 
maar waar gaat het dan wel om? 
Bernard kon zich nog helemaal vinden in deze tekst. Fred 
en Ben waren beiden regionaal overste geworden, resp. 
in Engeland en in Nederland. Daar hadden ze veel 
discussies meegemaakt met de gezamenlijke oversten, 
die allemaal nieuwe wegen zochten voor hun leden, voor 
de toekomst, ook al om toch nog een aantrekkingspunt 
en uitdaging te kunnen zijn voor de jongeren, welbewust 
van het einde van een missionair tijdperk, zoals ze dat 
toen al kenden. 
Een heel goed voorbeeld wordt gevonden in het leven 
van Charles de Foucould. Hij had diep respect voor het 
geloof en de cultuur van de mensen waar hij woonde, 
namelijk in de Saharawoestijn. 
Dertien jaar verbleef hij daar. Hij leerde de Tuareg cultuur 
en taal, stelde een dictionaire Tuareg-Frans samen en was 
als een broer voor de mensen om hem heen43. 
Zo zijn er zeer veel voorbeelden van een leven als 
priester-missionaris. Tegenwoordig zijn er ook mensen 
die, zoals een paar keer al is aangeduid, missionaris 
worden maar geen priesterwijding ontvangen, de 
lekenmissionarissen. Ook zij, misschien nog meer dan de 
priester-missionarissen, leven het leven van de mensen 
bij wie ze wonen. De priester-missionaris wordt meer 
gezien als degene die voorgaat in de eucharistie, die de 
sacramenten toedient, de positie inneemt van de 

 
43 Onbekende bron 
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sjamaan van vroegere tijden en bovendien ook de regels 
moet volgen als vertegenwoordiger van een instituut. 
Gesproken moest worden in die tijd, het eind van de 20ste 
eeuw, over die zuiverheid en het celibaat. Vooral 
religieuzen opperden het idee dat er een derde weg 
moest zijn, een weg waarbij het emotionele leven en de 
fysieke nabijheid beter beleefd zou kunnen worden. Het 
emotionele leven van missionarissen was al beter 
geworden door een verblijf bij allerlei volkeren, die niet 
de preutsheid of de strengheid van het Calvinisme van 
Europa kenden. 
Vreemd genoeg was die preutsheid wel in Japan 
doorgedrongen. Het gezamenlijk baden van mannen en 
vrouwen werd verdrongen door de scheiding in de 
badgelegenheid, tot stand gebracht door de preutsheid 
tijdens het Victoriaanse tijdperk. 
Het celibaat bleef echter een heikel punt. Bij veel 
volkeren werd het niet begrepen en bleef het een 
opgelegd iets, waaraan heimelijk werd voorbijgegaan. 
Pastoor en de huishoudelijke hulp werden ook meer en 
meer huisgenoten. 
De woorden van Lacordaire bleven hun waarde houden 
in nieuwe woorden, woorden van nabijheid, woorden die 
ze met elkaar uitspraken terwijl ze over de prachtige 
bospaden wandelden.  
De ideale priester werd genoemd een mensen-mens. Het 
eenrichtingsverkeer van het brengen van vergiffenis en 
hoop kreeg meer betekenis in het samenzijn: samen 
vergiffenis zoeken, samen hoop vinden, samen wonden 
helen. Het luisteren werd belangrijker dan het spreken. Je 
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vraagt je in grote verwondering af wat er te zien is in de 
ogen van de mens die je tegenkomt. 
Een favoriet van Ben is Herman Finkers. Hij moest denken 
aan een gezegde van hem: “God is het begin van alles. 
Vóór God was er niets. En Maria is zijn moeder”. 
“Maria, de moor van God”, zo staat in het Twents 
geschreven op een kapelletje in de buurt waar Herman 
Finkers woont. Je zou zeggen dat het theologisch niet 
klopt, maar in de mystiek is het een beeld van de 
menselijke ziel die zozeer vervuld is van God dat God 
daaruit wordt geboren44. Nu wordt de zaak omgedraaid 
en wordt gevraagd in hoeverre de medemens, ook de 
tegenstander, de bron wordt waaruit God wordt geboren, 
het gelaat waarop God gezien kan worden, de blinde die 
God uitstraalt, de melaatse die een goddelijke geur 
verspreidt, de tollenaar die goddelijke diensten aanbiedt. 
De missionaris staat bekend om zijn nabijheid, om het zijn 
van mensen-mens, zowel in de plaatsen waar hij werkt als 
ook in de plaatsen waar hij rust. 
Een ongewenste ontwikkeling in het begin van de 21ste 
eeuw was de fusie van kerkgemeenschappen in West-
Europa, waardoor de pastoor dikwijls een manager werd, 
een taak waarvoor hij niet was opgeleid en waarvoor 
velen niet het charisma hadden. Dikwijls resulteerde dit 
in een vorm van dictatoriaal beleid en nog steeds. 
Er bestaan dan ook grote verschillen in het priester-
missionaris beeld, dikwijls veroorzaakt door het beleid 
van de bisschop, die zich autonoom weet in zijn bisdom. 

 
44 Anne-Marie Bos over Gods geboorte in ons, Titus Brandsma, 
Speling jaargang 2020, 72.4 
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Nu was het Herbert die een veelgebruikt en versleten 
notitiebokje uit zijn rugzak nam. Weer gingen ze onder 
een boom zitten om te luisteren naar wat hij gevonden 
had in een tijdschrift voor pastores. Het was een 
interview met Leonardo Boff over paus Franciscus en was 
uitgegeven in Keulen door de Stad Keulen Berichtgeving 
op 27 december 2016. Het artikel begint met de 
woorden: Paus Franciscus is er een van ons45. 
Dat de titel een scheiding van geesten aanduidt wordt 
duidelijk genoeg in de tekst. 
“Boff, de 78-jarige zoon van Italiaanse migranten naar 
Brazilië, werd Franciscaan en studeerde vijf jaar in 
Duitsland. Hij werd een sterke stem voor de 
bevrijdingstheologie en liet een kritische stem horen op 
de officiële Kerk, waardoor hij twee keer verboden werd 
door het Vaticaan om iets te publiceren. In 1992 verliet 
hij de Franciscaanse Orde en het priesterschap. 
Wanneer gesproken wordt over de verhouding van de 
paus tot bevrijdingstheologie zegt Boff dat “Franciscus 
een van ons is”. Hij gelooft dat Franciscus niet alleen de 
bevrijdingstheologie bestempelt tot het algemene 
erfgoed van de Kerk, maar dat hij het ook uitgebreid heeft 
met een ecologische stempel. 
Boff zegt dan: “Als je over de arme praat, moet je vandaag 
de dag ook spreken over de aarde….. Om de kreet van de 
arme te horen betekent ook de kreet te horen van de 

 
45 Leonardo Boff Interview: “Pope Francis is One of Us” December 27, 
2016 Other Voices Church Reform Environment and Ecology 
Ordained Ministry Social Justice 
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dieren, van het bos, het geheel van de gepijnigde 
schepping”. 
Boff vertrouwt ons toe dat paus Franciscus hem om 
materiaal vroeg voor zijn encycliek ‘Laudato si’. Hij stuurt 
hem enig advies en enkele geschriften van hem. De paus 
zei tegen Boff om deze geschriften niet rechtstreeks naar 
hem te versturen, want enkele onderdanen zouden het 
achter kunnen houden, zodat hij ze niet te zien kreeg. 
Daarom adviseerde hij Boff om zijn geschriften te sturen 
naar de Argentijnse ambassadeur, waar hij een goede 
relatie mee had, toen hij nog in Argentinië was. “Dan ben 
ik er zeker van dat het bij mij terecht komt”, zei de paus 
tegen hem. Een dag na de publicatie van de encycliek 
belde de paus met hem om hem te danken voor zijn hulp. 
Boff merkt op dat de paus zich ingespannen heeft voor 
een verzoening met de belangrijkste vertegenwoordigers 
van bevrijdingstheologie: Gustavo Gutierrez, Jon Sobrino 
en zichzelf. Boff vertelde de paus over de moeilijkheid om 
iets te doen “omdat die andere (paus) nog leeft”. Maar 
daar moest de paus niets van hebben: “Il papa sono io” 
(ik ben de paus). Boff spreekt ook over de moed en 
besluitvaardigheid van Franciscus. 
Paus Franciscus   had Boff gevraagd om bij hem in Rome 
op bezoek te komen. Boff was al op het vliegveld 
aangekomen, maar toen –  het was net voor het begin van 
de synode over het gezin in 2015 – stuurden 13 
kardinalen een brief naar Franciscus als een soort 
revolutie tegen zijn leiderschap van de synode. De paus 
zei hem: “Boff, ik heb geen tijd. Ik moet eerst de wateren 
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kalmeren voor de synode. We moeten maar een andere 
keer bij elkaar komen”. 
Boff maakt een grapje door te zeggen dat kardinaal Burke 
“de Donald Trump van de katholieke Kerk is, behalve dan 
dat Burke geneutraliseerd is binnen de Romeinse Curie, 
God zij dank”. Hij zegt dat Burke en andere gelijkgezinde 
kardinalen denken dat ze de paus moeten corrigeren 
alsof ze boven hem staan.  
Hierover zegt Boff: 
“Je kunt de paus bekritiseren, met hem discussiëren. Ik 
heb dat vaak genoeg gedaan. Maar dat kardinalen in het 
open de paus beschuldigen van het verspreiden van 
theologische onwaarheden of zelfs ketterij, dat is – in 
mijn opinie – te veel. Dit is een belediging die de paus niet 
kan tolereren”. 
Bij een vraag over het gebrek aan concrete 
kerkvernieuwingen onder paus Franciscus, beweert Boff 
dat paus Franciscus meer geïnteresseerd is in de 
overleving van de mensheid en de toekomst van de aarde 
dan in de kerk als zodanig. Bovenal wil hij dat het 
Christendom een bijdrage levert aan deze 
overkoepelende problemen. En toch. Boff gelooft dat 
ingrijpende kerkhervormingen zouden kunnen komen. 
“Wacht maar!”. 
Hij merkt op dat kardinaal Walter Kasper, die een goede 
vertrouweling van de paus is, onlangs zei dat ons 
binnenkort nog grote verrassingen te wachten staan. Boff 
vraagt zich af of hiermee vrouwelijke diakens bedoeld 
wordt of misschien het opnieuw toelaten van getrouwde 



 
128 

priesters tot het bedienen van de sacramenten – “wie 
weet”? 
Boff heeft gehoord dat de paus positief wil antwoorden 
op het verzoek van de Braziliaanse bisschoppen hierover, 
allereerst als een experiment in Brazilië. 
Boff zegt dat een besluit om uitgetreden priesters een 
nieuwe aanstelling te geven hem persoonlijk niet treft, 
want hij werkt al als een priester. Hij doopt, gaat voor bij 
begrafenissen en wanneer hij aanwezig is bij een 
gemeenschap waar geen priester is gaat hij ook voor in de 
Eucharistie. Tot nu toe heeft geen enkele bisschop 
hierover opmerkingen gemaakt of het hem verboden. 
“Mensen hebben recht op de Eucharistie. Ga er mee door 
zonder scrupules”. 
Boff maakt bekend dat zijn theologie professor kardinaal 
Paulo Evaristo Arns, die onlangs gestorven is, zeer 
openlijk hierover sprak. Wanneer de kardinaal getrouwde 
priesters in de banken zag zitten tijdens de Mis, dan riep 
hij ze naar het altaar om samen met hem de Eucharistie 
te vieren. Hij deed dit vaak, en zei: “ze zijn inderdaad 
priesters voor altijd en ze blijven priesters”! 
Ze stonden op en vervolgden hun weg, eerst in stilte om 
wat ze gehoord hadden te laten bezinken. Uiteraard ging 
het om de regelgeving van het instituut tegenover de 
nabijheid met de gemeenschap. 
Ben herinnerde zich vooral het afscheid dat hij moest 
nemen van zijn catecheet en vriend in Tatau. Op het 
vliegveld van Bintulu kwamen de tranen. Ben 
bemoedigde hem en zei dat hij gewoon moest doorgaan 
met zijn werk. “En als er dan helemaal geen priester meer 
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zou zijn? Wel, doe het dan zelf”, had hij gezegd. “Breek 
het brood met elkaar, deel het leven met elkaar daarginds 
in Tatau”. Ze hadden elkaar losgelaten, innig verbonden 
met elkaar hun leven lang. 
Hun voorgenomen discussie over de wijding van 
Anglicaanse priesters, die toetraden tot de Katholieke 
Kerk, verplaatste zich naar de betekenis van de 
sacramenten, de gebeurtenissen waarbij de 
aanwezigheid van Christus zo sterk aanwezig is. Het leek 
erop dat ze zelfs het woord ‘handeling’ wilden vermijden, 
omdat het woord iets eenzijdigs zou kunnen aanduiden, 
een handeling die door iemand met macht gegeven zou 
worden. 
De gemeenschap moet iemand aanwijzen om binnen die 
kring het doopwater te laten stromen. Rituelen zijn nodig, 
iemand moet de rituelen leiden. Dikwijls wordt als het 
ware stilzwijgend iemand aangewezen, een persoon waar 
kracht en goedheid van uitstralen. 
Toch is het ook weer zo dat vele handelingen gezamenlijk 
verricht kunnen worden. Herbert gaf als voorbeeld de 
handoplegging bij een ziekenzalving, wanneer hij alle 
aanwezigen aanspoorde om ook de zieke de handen op 
te leggen of in geval van een gezamenlijke ziekenzalving 
hun handen uit te strekken naar degenen die gezalfd 
werden. 
Een prachtig voorbeeld is natuurlijk ook de situatie van de 
verdwenen Japanse Christenen in de tijd van de grote 
achtervolging. Degenen die niet werden 
gevangengenomen, gemarteld en gedood, verdwenen in 
de bergen en vluchtten naar de kleine eilanden. Daar 
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verbleven ze tot ze driehonderd jaar later weer 
tevoorschijn konden komen, toen buitenlanders weer tot 
Japan werden toegelaten, niet alleen op het kunstmatig 
eilandje Decima, maar ook in Nagasaki zelf. Daar 
bouwden ze een kerk, waar een buitenlandse missionaris 
hun priester werd. Al die tijd hadden de Japanse 
Christenen voor zichzelf gezorgd. Iemand van de 
priesterloze groep was aangewezen als ‘doper’ en iemand 
anders als ‘leider’. 
Bernard scheen een andere mening te hebben. Hij was 
priester geworden om de sacramenten toe te dienen aan 
mensen waar anders geen priester was, vooral de 
Eucharistie. Hij had al eerder gezegd dat hij kapellen 
bouwde om de mensen de gelegenheid te geven de 
Eucharistie bij te kunnen wonen. Toen hij het boek van 
kardinaal Vaughan over de priester las, bleef hij staan bij 
de woorden: “tot in de naam van Jezus elke knie zal 
buigen, in hemel en op aarde of in de hel, en elke tong zal 
belijden dat de Heer Jezus Christus opgenomen is in de 
glorie van God de Vader”46. 
Het zijn twee verschillende benaderingen van de 
doelstelling in het leven. Je kunt ze voor het gemak 
horizontaal en verticaal noemen, gericht op het 
menselijke, gericht op het goddelijke. Toch vonden ze dat 
dit laatste niet helemaal correct was, want het goddelijke 
wordt juist in het menselijke gevonden, iets dat in het 
begin van het Christendom al werd aangeduid in de 
geloofsbelijdenis van Nicea, maar toch mooier werd 
gezegd door Herman Finkers, vond Ben. 

 
46 The Young Priest, conferentie XIII, pg. 257. 
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Het leek erop dat ze een beetje sneller gingen lopen bij 
het zien van de kerktoren van Chambourey. Ze verlieten 
het bos en volgden de Route de Quaroute, een vreemde 
naam vonden ze. Betekende het Weg van de Vierde Weg? 
Een goede honger dreef hen voort. Het duurde dan ook 
niet lang om de stad binnen te kunnen lopen, zoekend 
naar een restaurantje waar ze hun lunch zouden kunnen 
gebruiken. Er was genoeg gesproken die morgen over de 
plaats van de priester-missionaris in de samenleving, iets 
waarover ze dikwijls niet konden praten, precies vanwege 
de grote verschillen die er bestaan in de opvattingen 
hierover, niet alleen bij de mensen die ze dagelijks 
ontmoetten, maar ook bij de bisschoppen met wie ze ook 
van doen hadden. Als missionarissen, met uitzondering 
van Herbert, vonden ze meer vrijheid binnen hun eigen 
Congregatie, dat wil zeggen bij hun tijdgenoten. 
Terwijl ze genoten van een glas koud bier vertelden ze 
Fred, die daar met de auto geparkeerd had gestaan, 
waarover ze de hele morgen hadden gesproken. Fred 
herkende zichzelf hierin en erkende ook dat hij de Engelse 
situatie niet gemakkelijk vond. Veel collega’s hadden hun 
leven lang gewerkt in de missie-scholen en hadden zich 
meer bemoeid met hun vakgebied dan met de 
ontwikkelingen op het kerkelijke niveau. Hijzelf was de 
eerste Engelse priester die niet benoemd werd in 
Serawak om les te geven. Hij had de vrijheid gekregen om 
te reizen en trekken naar de vele langhuizen langs de 
rivieren. Net zoals Ben was ook hij niet benoemd naar 
verschillende stammen of bevolkingsgroepen ieder met 
een eigen taal. Zij hadden zich allebei kunnen toeleggen 
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op de taal en cultuur van één bevolkingsgroep, de Iban, 
voorheen genoemd de koppensnellers van Borneo. 
Het gesprek in de morgen was nogal intens geweest. De 
lunch werd dan ook door iedereen als een goede 
onderbreking ervaren. Het werd drukker langs de weg, 
een teken dat ze een grote stad naderden. Versailles had 
een magische klank, eeuwenoud, Franse heerschappij, 
macht en wellust, misschien ook schoonheid en pracht. 
Een kleine omweg werd gemaakt door een smal pad te 
kiezen dat door de bossen liep. Het lawaai van de weg 
werd een gebrom op de achtergrond, altijd aanwezig, 
maar je kon het uit je gehoor bannen door meer aandacht 
te hebben voor de schoonheid van het bos. De Japanners 
hebben er zelfs een speciaal woord voor: shinrin-yoku, 
‘het nemen van een bad in het bos’. 
Met een grote bocht liep het pad terug naar de straatweg, 
waarlangs een fietspad was aangelegd. De eerste huizen, 
nog voordat ze Versailles binnen liepen, straalden al een 
zekere grandeur uit, net zoals in Twente zoveel 
landhuizen van de vroegere textielbaronnen net buiten 
de steden te vinden zijn, oude rijkdom die nu niet meer 
door een persoon te betalen is. De meeste landhuizen 
worden nu dan ook gebruikt voor andere doeleinden, 
ondernemingen, maar ook af en toe voor zorginstellingen 
of de opvang van gehandicapten of minderbedeelde 
mensen. 
De weg naar hun overnachtingsplaats was langer dan 
verwacht. Er waren veel kruispunten met verkeerslichten 
die de voetganger geen voorrang gaven met een kortere 
wachttijd. Met hun mobieltje stonden ze in contact met 
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Fred die hen door een wirwar van straten naar het hotel 
loosde.  
Versailles betekende een goed glas wijn en zelfs een 
wandeling door de tuinen, langs paleizen, over brede 
straten. Je zou kunnen zeggen de geschiedenis van 
Versailles lag overal ten toon. Zou je dan ook kunnen 
zeggen dat hier het verleden te zien was, misschien een 
intens verlangen bij veel mensen om terug te gaan naar 
een tijd waarin alles wees op groot geluk? Of was het toch 
maar schone schijn, vol met intriges en elkaar naar het 
leven staan? Het arme en uitgebuite volk werd niet 
gezien, telden niet mee.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          * * * * 
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Hoofdstuk 4 
Midden Frankrijk 
 
’s Morgens bij het ontbijt bekeken ze nog eens uitgebreid 
de kaart, de wegen die hen naar het zuiden moesten 
leiden. Van Versailles, de stad van het rijke leven naar 
Béziers, de stad van de vermoorde Katharen, werd 
berekend op ongeveer 715 km. zonder omwegen, 
ongeveer 25 dagen, langer dan ze als hun vrije tijd 
voorzien hadden. Fred, Bernard en Ben hadden er geen 
probleem mee, maar Herbert had eigenlijk maar een 
maand vrij gekregen, waarvan nu al tien dagen waren 
gebruikt. Ze waren het met elkaar eens dat de afgelopen 
tien dagen heel vruchtbaar waren geweest voor hun 
gedachtenvorming over deze huidige tijd waarin ze 
leefden, vooral met betrekking tot hun leven als pelgrims, 
zoekend naar diepgang in hun leven. Voor zoveel mensen 
was het een dilemma in hun leven: vasthouden aan het 
verleden met alle zekerheden of de toekomst tegemoet 
gaan met alle onzekerheden. Daartussen in lag het woord 
twijfel, aan de ene kant gevoed door het verlangen naar 
vaste grond onder jouw voeten en aan de andere kant de 
hoop dat het wel goed zal komen en het verlangen naar 
een betere zij het onbekende wereld. 
 
Een nieuw missionair tijdperk: bevrijdingstheologie. 
 
Ben kwam opeens met een bekend gezegde: “niet het 
eindpunt is het doel, maar de weg ernaartoe”. Die weg 
zou ons ook naar Maurepas kunnen leiden. Daar woont 
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een collega, Philippe. Al jaren werkt hij daar in een 
parochie na zijn terugkeer uit Chili. Ben kent hem nog van 
vroeger, maar ook had hij hem ontmoet in Chili, waar 
Philippe toen werkte met een aantal Mill Hill 
Missionarissen in de armste wijken van Santiago de Chili. 
Een hele dag hadden ze samen rondgetrokken door de 
wijk, van huis tot huis, overal groepen mensen te woord 
staand, luisterend naar hun bekommernissen, hun 
verhalen, hun onmacht, een traan en een lach.  
Het zou fijn zijn om Philippe hier te ontmoeten. Ze 
moesten dan de N10 volgen min of meer. Halverwege lag 
het plaatsje Trappes, waar enkele restaurants waren, 
waar ze zouden kunnen lunchen. Vanuit een Campanille 
hotel47 zouden ze dan op bezoek kunnen gaan bij 
Philippe, die al enkele jaren, nog op jonge leeftijd, 
enigszins gehandicapt was vanwege een herseninfarct. 
Ben ontmoette hem ook jaarlijks tijdens de dag voor 
jubilarissen in Oosterbeek, waar hij in zijn aangepast 
autootje naar toe reed. Het leek hem toe dat Philippe 
gehard was in het leven, maar zijn blijheid nooit had 
verloren, gelijkend op de blijheid van de mensen in de 
harde samenleving van Chili. 
Het was weer een mooie dag, ofschoon de wind harder 
was gaan waaien vanuit het zuidwesten.  
Vanwege de harde wind was het niet gemakkelijk om een 
goed gesprek te houden tijdens het wandelen. Het ging 
met horten en stoten, telkens een paar woorden gevolgd 
door een stil voortgaan, nadenkend over de uitdagingen 

 
47 Campanille en Nr.1 hotels zijn meestal gesitueerd aan het begin 
van een stad of langs een snelweg. 
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van de Bevrijdingstheologie in de jaren tachtig van vorige 
eeuw. Het was heel duidelijk geworden dat het 
traditionele missionaire leven ten einde was gekomen en 
een rustige dood was gestorven. Een voor een waren de 
seminaries gesloten bij gebrek aan studenten. Ben had de 
dubieuze eer gehad om het laatste kleinseminarie van 
Nederland te sluiten, het Bonifatius Missiehuis te Hoorn. 
Ook moest hij bij gebrek aan studenten en geassocieerde 
leden de opleiding in het college te Roosendaal sluiten. 
Ze hadden dit thema bevrijdingstheologie gekozen om er 
verder over te kunnen praten met Philippe. Herbert was 
zeer geïnteresseerd hierin, omdat hij maar weinig 
gehoord of gelezen had over deze beweging, die zijn 
oorsprong vond voornamelijk in Latijns-Amerika. 
Bernard stond met de auto te wachten bij Le Sporting, 
een klein restaurant in de buurt van Trappes. Hij had de 
buurt al verkend en wist de anderen daarom precies te 
vertellen hoe ze verder moesten wandelen naar 
Maurepas, niet langs de grote weg, maar over een paar 
bospaden en kleine wegen, dus weer een shinrin-yoku. 
In de luwte van de wind, wandelend over de aangegeven 
bospaden, kon Ben vertellen hoe hij het had ervaren om 
van de min of meer traditionele missie van Serawak over 
te gaan naar de vooruitstrevende kerk van Nederland. 
Zeker, er waren vernieuwingsmomenten in Serawak, 
aangestuurd door bisschop Anthony Galvin. Hij had Ben 
en Fred bemoedigd bij hun pogingen om de nieuwe 
kerkgemeenschappen van Sebauh en Tatau echt Iban te 
laten zijn in plaats van een replica van de westerse 
kerken. De toenmalige liederen, vertaald vanuit het Duits 
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door een Duitssprekende missionaris, werden minder en 
minder gebruikt. In plaats daarvan werden de traditionele 
Iban liederen, zoals de pengap, de dit-dit-dinai, de 
beganu48 en dergelijke, gebruikt vooral bij de grote 
feesten van de rijstcultuur. 
Een vernieuwing van het missiewerk werd bevorderd niet 
alleen door de bisschop, maar ook door de overste van 
Mill Hill, Fr. Noël Hanrahan. Hij bracht de berichten mee 
over de nieuwe inzet van Mill Hill in Latijns-Amerika, met 
name in Chili.  
Er was veel beweging in de Congregatie vooral door 
politieke omstandigheden. Nieuwe missiegebieden 
werden gezocht om deze vernieuwing ook mogelijk te 
maken bij enkele oudere leden van Mill Hill. Zij zouden 
kunnen samenwerken met de nieuwe en jonge leden van 
de Congregatie. Idi Amin, de wrede heerser van Oeganda, 
had ervoor gezorgd dat veel missionarissen Oeganda 
moesten verlaten. Soedan en Congo waren moeilijke 
landen om in te werken. Het was bijna onmogelijk om een 
werkvergunning te krijgen in India en Pakistan. Maleisië 
stelde een limiet van tien jaar vast, ofschoon de deelstaat 
Sabah daar niet op wachtte en de Mill Hillers binnen korte 
tijd het land uitzette als ongewenste personen. 
Twee begrippen werden gemeengoed in de zoektocht 
naar een nieuwe invulling van het missionaire bestaan: 
bevrijdingstheologie en de fundamentele keuze voor de 
armen. 

 
48 Pengap is een soort litanie met weerwoord; dit-dit-dinai is een lied 
met voorzang en refrein; beganu is een lied voor de gasten, een 
beurtzang. 
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Beide begrippen vroegen om een persoonlijke inzet. Met 
hart en ziel moest de traditionele catechese omgevormd 
worden naar een langzaam en gezamenlijk onderzoek 
naar de betekenis van de bijbel in de huidige 
omstandigheden, allereerst door de bijbel niet te 
beschouwen als een geschiedenisboek. 
Nog onderweg belden ze naar Philippe en vertelden hem 
waar ze zouden overnachten in Maurepas. Hij was 
natuurlijk zeer verbaasd dat er een paar collega’s op 
pelgrimstocht waren en hem wilden bezoeken. Meteen 
nodigde hij ze uit om ’s avonds in een mooi restaurantje 
te gaan eten, echt Frans, waar hij de eigenaar persoonlijk 
kende. 
Het hotel was niet moeilijk te vinden. Het was zo’n grote 
kolos met veel kleine kamers, waar je moest inchecken 
met je bankkaart; er was geen balie. Overal zijn deze 
hotels te vinden langs de grote wegen, goedkoop en 
functioneel. De douches zijn zo klein dat een groot 
persoon moeite heeft om erin te gaan. 
Op de afgesproken tijd kwam Philippe met zijn autootje 
voorrijden. Het was een hartelijke ontmoeting. Herbert 
maakte daar een opmerking over. Hij zei dat hij bij de 
ontmoetingen van collega’s in het bisdom waar hij werkte 
nog nooit zoveel hartelijkheid had meegemaakt; het 
maakte hem een beetje jaloers. 
Met de grotere auto gingen ze naar een restaurant net 
buiten het stadje. Het zag er mooi uit, een zacht blauw-
rode verlichting, omgeven door bomen en ervoor een 
plantsoentje. Antoine, de eigenaar, stond hen op te 
wachten bij de ingang. Met open armen ontving hij hen 
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terwijl Philippe hen een voor een introduceerde, niet 
alleen de naam, maar ook waar ze vandaan kwamen en 
waar ze gewerkt hadden. Het leek inderdaad op een 
brede internationale ontmoeting. 
Het restaurant had ook van binnen een warme uitstraling. 
Ze kregen een tafel bij het raam en begonnen meteen 
elkaar te bevragen over hoe het met hen was. Herbert 
kon uitgebreid verhaal doen over de situatie in het 
bisdom waar hij werkt en ook over zijn interesse in het 
missionaire werk. Graag wilde hij meer horen over de 
ervaringen van Philippe in Chili. 
Daarmee was de discussie over de bevrijdingstheologie 
meteen geopend. 
Natuurlijk moest deze bijzondere vorm van missionering 
gezien worden tegen de achtergrond van de situatie van 
Kerk en Staat, niet alleen in Chili maar in heel Latijns-
Amerika. Je zou dan kunnen beginnen met de 
documenten van het Tweede Vaticaans Concilie49, vooral 
het document Lumen Gentium, het Licht naar de 
volkeren. Natuurlijk moet het woord ‘gentium’ niet 
vertaald worden met ‘gentiles’, zoals het Engelse woord 
zou doen vermoeden, dat weer vertaald zou kunnen 
worden naar het Nederlands met het woord ‘heidenen’. 
De Mill Hill missionarissen die werkzaam waren in Chili en 
Peru hadden al een missionaire ervaring achter de rug in 
gebieden waar het traditionele missioneringswerk plaats 
vond. Vanwege de documenten van het Vaticaans 
Concilie zochten zij een nieuwe uitdaging, een plaats 
waar vernieuwing kon plaats vinden. De hulpbisschop van 

 
49 Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 
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Santiago de Chili had hen gevraagd te gaan werken in de 
volkswijken van die grote stad, niet in de traditionele 
parochies met hun grote Spaans uitziende kerken.  
Na hun benoeming hadden ze ruim tijd gekregen om zich 
te oriënteren op taal en gebruiken van deze volkswijken 
en in het bijzonder op de theologische ontwikkeling in 
Latijns-Amerika. De kern van de veranderingen lag in de 
woorden ‘de kerk is het volk van God onderweg’. Deze 
woorden werden ook wel in andere landen gebruikt, ook 
in Nederland, ook in Frankrijk, omdat ze gedefinieerd 
waren door het Concilie. Het specifieke van Latijns-
Amerika was dat de mensen in kleine groepjes bij elkaar 
kwamen om samen te ontdekken wat de betekenis van 
de bijbel was in hun eigen omgeving. 
De tweede Bisschoppenconferentie van Medellin in 1968, 
een vergaderring van de Latijns Amerikaanse 
bisschoppen, nam het initiatief om bevrijding te zoeken 
van de onderdrukking die het volk Gods ervaarde niet 
alleen politiek en economie, maar ook in de Kerk. De 
woorden Bevrijdingstheologie en de Fundamentele Optie 
voor de Armen werden langzamerhand in missionaire 
kringen gemeengoed.  
Toen Ben de overste van Mill Hill in Nederland (en België) 
was geworden, kwam hij in aanraking met deze nieuwe 
stroming in het missionaire leven en werd zelf een 
verkondiger ervan binnen zijn eigen kringen. Ingrijpend 
voor hem was zijn bezoek aan Chili, toen hij uitgenodigd 
was door een collega om een bezoek te brengen aan Chili 
en Peru. De collega nam hem mee naar zijn vrienden, 
wijnboeren en zeer rijke mensen, waar niet over een 
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optie voor de armen gesproken kon worden. De reis werd 
beknellend en benauwend voor hem.   Gelukkig kon hij 
enkele dagen bij de collega’s in Santiago de Chili 
verblijven, terwijl zijn collega verder ging naar Peru. 
Philippe nam hem mee naar een aantal mensen in de 
wijk. ’s Avonds bij thuiskomst zat zijn huis vol met mensen 
die allemaal te woord moesten worden gestaan. Rond 
een uur of tien werd een pizza gehaald om iets te eten na 
die vermoeiende dag, een dag die zich geopenbaard had 
als bevestiging van de fundamentele optie voor de 
armen.  
Philippe vertelde nu over zijn eigen strijd om deel uit te 
mogen maken van het volk Gods onderweg. Er waren 
lange discussies geweest tijdens zijn opleiding. De nieuwe 
werkzaamheden van Mill Hill in Chili en Peru hadden hem 
over de streep getrokken, meer dan het nieuwe werk in 
Papoea Nieuw Guinea of Kalimantan Barat. Het tamelijk 
luxeleven van zijn milieu had hij vaarwelgezegd. Hij was 
blij met zijn benoeming om in Santiago de Chili te werken, 
om zich onder te dompelen in de grote massa mensen 
van de poblaçiones, om samen met hen een weg te 
zoeken in hun leven vanuit de Schriften.  
Gelukkig was hij niet alleen. De vijf Mill Hillers, waaronder 
één geassocieerd lid, werkten nauw samen met andere 
religieuzen in dat gebied. Er was echter weinig contact 
met de Chileense pastores die in de grote stadskerken 
werkten. 
Als je deze twee groepen naast elkaar zette, zag je ook 
meteen het grote verschil dat was opgetreden sinds men 
begon te spreken over bevrijdingstheologie en over de 
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fundamentele optie voor de armen. Er lag ook een groot 
verschil in de werkzaamheden. De ene groep was 
gehuisvest in bisschoppelijke paleizen en grote 
pastorieën, nogal op een afstand van het volk, hoge 
drempels, terwijl de andere groep kleinere huizen 
bewoonde meer gelijkend op de huizen in de buurt, 
dikwijls met open deur. 
Zijn vier bezoekers herkenden zich in deze woorden van 
Philippe. Ze herkenden de tweestrijd van bisschoppen als 
ook van pastores. Een zeer bekend voorbeeld van deze 
innerlijke strijd is natuurlijk bisschop Romero, een 
bisschop die behoorde bij de elite, maar bekeerd werd 
naar deze Bevrijdingstheologie door een ontmoeting met 
mensen in de volkswijken. Deze keuze kostte hem zijn 
leven.  
In Nederland, zei Ben, werden de woorden dialoog, 
bevrijding en inculturatie weinig gebruikt, omdat een 
groot deel van het middenkader was weggevallen. Veel 
jongere pastores waren ingekaderd door de meeste 
bisschoppen, niet om bevrijding te verkondigen, maar om 
zich te richten op de voorschriften en richtlijnen die ze 
meekregen bij hun benoeming. Het was interessant te 
zien dat een grote eenheid en vrijheid bestond in de 
bijeenkomsten van de emeriti in Oost-Twente, ofschoon 
binnen die vergadering wel een verschil tussen de 
pastores van het bisdom Utrecht en de missionarissen 
merkbaar was. Iedereen was het erover eens dat de tijd 
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dat mensen als het ware gedwongen moesten worden 
om de kerk binnen te gaan voorgoed verdwenen was50. 
In de Protestante Kerken sprak men over de periode van 
de Compagniezending (1602-1795), de periode van de 
Genootschappelijke zending (1797-1951) en de periode 
van de Kerkelijke zending (1951 tot heden)51. 
Philippe was hier nogal kritisch over. Hij zei dat het 
gemakkelijk is om te filosoferen over deze onderwerpen, 
maar de praktijk is grimmig. Er waren veel demonstraties 
tegen de overheid over armoede en werkeloosheid, ook 
over het gewelddadig optreden van politie en leger, ook 
over het verdwijnen van mensen. Het fenomeen van de 
Dwaze Moeders in Argentinië is wereldwijd bekend 
geworden, moeders die aanhoudend vragen blijven 
stellen over de verdwijning van hun zonen. 
Een van de Mill Hillers was in het bezit van een revolver. 
Een ander schilderde afbeeldingen of maakte foto’s van 
het geweld in de wijk en gaf ze uit als postkaarten ter 
bekendmaking van het openbare geweld in de wijken, 
vragend om solidariteit. 
Herbert vroeg zich af hoe men kon leven in zo’n onrustige 
gemeenschap, nooit wetend wanneer een inval gedaan 
zou worden. Philippe kon hem geruststellen door te 
zeggen dat er veel momenten ter bezinning waren, vooral 
in de gemeenschapshuizen waar men bij elkaar kwam om 
het evangelie tot zich te nemen. Het document over de 

 
50 Naar Rogier van Rossum en Lukas 14.23 in Missiologie op de 
drempel 1998.4 
51 De terminologie van de Protestantse zending en 
zendingswetenschap, Jan Jongeneel, ibid. 
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verkondiging van het evangelie, Evangelii Nuntiandi, was 
een sterk hulpmiddel in hun gedachtenvorming en in hun 
overtuigingen. 
Het document had zijn oorsprong gevonden in een 
document van de Japanse bisschoppen en vond zijn weg 
naar de Aziatische Bisschoppen Conferentie (de A.B.C.) en 
werd daar door allen onderschreven tijdens de 
bijeenkomst met paus Paulus V in Manilla. Dit document 
lag ten grondslag aan het latere document Evangelii 
Nuntiandi. 
Ben herinnerde zich die bijeenkomst nog heel goed, niet 
vanwege de inhoud, maar vanwege de gebeurtenis toen 
iemand de paus probeerde aan te vallen met een mes en 
gegrepen werd door Anthony Galvin, de bisschop van 
Miri, Ben’s bisschop. 
Het leek er op dat iedereen zat te wachten op een 
verandering in de Kerk. Een eigen invulling werd gegeven, 
zeer verschillend van aard. De woorden ‘volkskerk’, 
‘pelgrimerende kerk’, ‘bevrijding’, ‘kerk op weg’ werden 
veelvuldig gebruikt, maar woorden van nationalistische 
aard werden ook niet vermeden, zoals ‘de Nederlandse 
kerk’, ‘de Afrikaanse kerk’, de Latijns-Amerikaanse kerk’. 
Overal werd een lokale uitdrukking gegeven aan de 
bevrijdende documenten van het Vaticaans Concilie en 
het document Evangelii Nuntiandi, dikwijls volgens eigen 
specifieke noden. Zo werden de hiërarchische kerken van 
Afrika omgevormd tot mini-parochies, lokale 
gemeenschappen die eruitzagen zoals de grote parochie 
van voorheen, allemaal met een bestuur, lokale 
voorganger of gebedsleider, een koor, geheel anders dan 
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Latijns-Amerika waar het woord bevrijding de hoofdmoot 
van verandering werd en waar de bijbel centraal kwam te 
staan als bron van inspiratie voor het dagelijks leven. 
Ze genoten van de Franse maaltijd en eveneens van hun 
gezamenlijk gesprek over de ontwikkelingen in de Kerk 
die ze zelf op een of andere manier hadden ervaren. De 
vriendschap en de uitwisseling van gedachten, het 
gezamenlijk zoeken naar de inhoud van hun leven deden 
hun goed. 
Het restaurant was zo goed als leeg toen Antoine zes 
cognacglazen op tafel zette met een fles cognac die niet 
de minste was onder zijn soortgenoten. Hij schoof een 
stoel bij nadat hij plechtig de cognac had ingeschonken, 
rekening houdend met het feit dat ze nog moesten rijden. 
Philippe werd door hem in het zonnetje gezet door te 
vertellen hoe de parochie in Maurepas was veranderd 
sinds zijn komst hier vanuit Latijns-Amerika.  
Ze waren het met elkaar eens dat kardinaal Vaughan een 
congregatie had gesticht volgens de gangbare begrippen 
van die tijd, hiërarchisch en georiënteerd op de 
uitbreiding van de Kerk. Gehoorzaamheid aan de overste 
was een grote deugd52. Bevrijding betekende een 
bekering vanuit een zondige of heidense situatie, een 
vergeving van erfzonde door de doop en een 
onderwerping aan de Tien Geboden. 
In de Bevrijdingstheologie kan men zich bevrijden van een 
onderwerping aan knechtende machten zowel in de Kerk 
als ook van dictators, zij die het voor het zeggen hebben, 
dikwijls op een gewelddadige manier. 

 
52 The Young Priest, Conference VII. 
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Het was laat geworden. Als eerste stond Philippe op, zich 
verontschuldigend dat hij moest vertrekken, omdat hij de 
volgende ochtend al vroeg een viering in de kerk had.  
Antoine had het restant cognac in een mooi klein flesje 
gegoten, gemakkelijk om mee te nemen. Het zou de 
volgende dag goed van pas komen, want er werd regen 
verwacht en een koude wind.  
Samen reden ze terug naar het hotel, waar Philippe 
afscheid van hen nam, zeer emotioneel. Met zijn eigen 
auto reed hij terug naar zijn pastorie. 
Fred en Herbert bleven op hun kamer nog een tijdje 
doorpraten over het gesprek van die avond. Fred had veel 
van doen gehad met de thema’s bevrijdingstheologie en 
de fundamentele optie voor de armen vooral vanuit zijn 
tijd in het bestuur van Mill Hill. Voor Herbert echter was 
het een nieuwe wereld. Natuurlijk had hij er wel iets over 
gelezen, maar in de praktijk van het parochieleven kwam 
het niet aan de orde. Er waren wel acties voor de armen 
en ondersteuning van mensen die door een moeilijke 
periode in hun leven gingen. Die mensen waren altijd 
onderwerp van hun handelen geweest, nooit waren ze 
participant geworden in beraadslagingen, nooit waren ze 
medebestuurslid geworden in het pastoraat. Veel armen 
en vooral ook veel verslaafden gingen de Kerk meer en 
meer zien als een instituut waar iets te halen viel. 
In de kamer naast hen hadden Bernard en Ben een 
soortgelijk gesprek. In de langhuizen waar Bernard 
verbleef, terwijl een kerkje werd gebouwd, had hij de 
ervaring om zijn leven te delen met de mensen daar. De 
mensen zelf hadden een deskundigheid om iets te 
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bouwen. Bernard gaf aanwijzingen vanuit zijn eigen 
deskundigheid als architect en timmerman. Hij en ook 
Ben hadden een grote voorsprong in de vernieuwing van 
geloofsgemeenschappen, omdat ze veel tijd met de 
mensen doorbrachten en altijd bleven overnachten in de 
langhuizen, soms de hele nacht doorbrachten met het 
vertellen van verhalen, niet alleen over de rijstcultuur 
maar ook over het leven, relaties met naburige 
langhuizen, kerk, school en maatschappij, kinderen. 
   

 
Afb. 10: Internationale studenten Delft. 
 
Het ontbijt had meestal, net zoals het avondeten, een 
zekere procedure gekregen. De gewone 
morgenbegroetingen werden gevolgd door een 
eenvoudig Frans ontbijt, waarbij besproken werd welke 
route gevolgd zou worden, wie met de auto zou gaan, 
waar overnacht zou worden en natuurlijk welk 
onderwerp het hoofdthema van hun gesprekken die dag 
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zou worden. Het ontbijt begon in feite gewoonlijk met 
een korte lezing uit Snead-Cox of uit De Jonge Priester als 
ze daar ’s avonds geen tijd voor hadden gehad. 
Het eerste stuk van de route op deze twaalfde dag van 
hun tocht ging door het Park Regional de la Haute Vallée 
de Chevreuse en zou worden vervolgd door een weg die 
langs een paar dorpen liep, namelijk Senlisse en Bulilon. 
Rond het middaguur zouden ze in Le Val-Saint-Germain 
moeten zijn. Fred zou met de auto langs de weg staan en 
hen daarheen brengen om zodoende een paar km. 
wandelen uit te sparen. De gehele weg zou immers 
behoorlijk lang zijn, 47 km. in totaal. 
Het einddoel is dan Etampes, een behoorlijk grote plaats 
waar zeker een overnachtingsgelegenheid te vinden zou 
zijn. Het hotel langs de grote weg leek nogal duur, zeker 
in vergelijking tot een hotel meer in het centrum van de 
stad, het Comfort hotel, waar slechts 37 euro het 
prijskaartje per kamer was, exclusief diner. 
 
Christus in de wereld van vandaag 
 
Het was een frisse morgen. Door stevig door te wandelen 
hadden ze Maurepas al snel achter zich gelaten en liepen 
door het mooie park van Chevreuse. Een paar cipressen 
kondigden aan dat ze in warmere streken kwamen. Er 
stond een koude wind uit het oosten. Ze waren ervoor 
gewaarschuwd en hadden iets warms aangetrokken. 
Bij het ontbijt had Bernard iets voorgelezen uit The Young 
Priest. Het was een moeilijke lezing geweest omdat er 
zoveel archaïsche taal instond. De lezing ging over 



 
149 

Christus in het sacrament van de Eucharistie53. De vraag 
deed zich dan ook weer voor hoe kardinaal Vaughan in 
deze tijd nu over Christus geschreven zou hebben.  
Ben vond dat een discussie over de al of niet werkelijke 
tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie hen niet 
verder zou helpen in de beleving van Christus in hun eigen 
leven. Hij had al genoeg discussie hierover gehad 
toentertijd met zijn eerste pastoor, zelfs op de dag van 
aankomst in Miri bij het avondeten. Hij werd toen 
uitgehoord over allerlei zaken door een paar oudere 
priesters die het Vaticaans Concilie niet beleefd hadden. 
Ze hadden erover gehoord maar door hun drukke 
werkzaamheden waren ze er niet toe gekomen om de 
documenten te lezen. Hun theologie was gebaseerd op 
Thomas van Aquino, die ook de bekende gezangen van de 
oude traditie had geschreven, Tantum Ergo en Panis 
Angelicus, gezangen die in hun seminarietijd altijd bij het 
Lof werden gezongen. Het lof was een soort 
avondliturgie, waarbij een grote hostie in een monstrans 
werd uitgesteld, hoogverheven boven iedereen in 
aanbidding neergeknield. 
In Mill Hill (Londen) was een soort koepeltje boven het 
hoofdaltaar aangebracht. De monstrans werd door een 
deurtje aan de achterkant naar binnengeschoven. Er 
werd hardop gegniffeld toen een priester, lid van de staf, 
het deurtje niet kende en probeerde de monstrans om 
het koepeltje heen op zijn plaats te zetten. Daarvoor 
waren zijn armen natuurlijk te kort.  

 
53 The Eucharistic majesty of the Incarnate Word, The Young Priest, 
pg. 136. 
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Nieuwe theologen, Rahner, Schillebeeckx, hebben van 
zich doen horen over de betekenis van de Eucharistie, 
vooral hoe we de tegenwoordigheid van Christus in de 
Eucharistie en in de sacramenten kunnen verstaan.  
Ze stelden elkaar de vraag of kardinaal Vaughan zich ook 
had kunnen vinden in deze vernieuwende theologie. 
Zeker zou hij dan ook nieuwe verwachtingen koesteren 
ten opzichte van de mensen die zich zouden willen 
aansluiten bij een vernieuwde missionaire congregatie in 
deze nieuwe tijd.  
Wanneer we kijken naar de jonge missionarissen van 
deze tijd, dan zien we dat er grote verschillen zijn tussen 
degenen die uit India komen, uit de Filippijnen of uit 
Afrika. 
Zouden we kunnen zeggen, vroegen ze zich af, of er een 
algemeen verschil is in de trant van klerikaal en laïcaal?  
Herbert moest even vragen wat daarmee precies werd 
bedoeld. Volgens hem was een priester, dus ook de 
missionaris-priester, altijd klerikaal; hij behoorde immers 
tot de clerus. Zijn parochianen zijn de leken, die 
lekenwerk of laïcaal werk verrichten, de ontvangers van 
de sacramenten, de toehoorders van preken. Een priester 
zegt toch ook dat hij leek is, wanneer gesproken wordt 
over een of ander technisch onderwerp waar hij niet voor 
gestudeerd heeft. 
Dit taalgebruik laat zien dat er een scheiding en een 
afstand is tussen de priester en de leek, zoals in bijna alle 
culturen, waar een priester of sjamaan zich goddelijke 
krachten toekent en de leek afhankelijk van hem is 
geworden voor gezondheid en geluk. 
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De mogelijkheid voor leken om sinds het kapittel van 
1972 geassocieerd lid te worden in de Mill Hill 
congregatie heeft niet geleid tot een wedergeboorte van 
deze congregatie. Ook zijn er geen nieuwe 
broederkandidaten bijgekomen. Door een goede 
technische opleiding te geven aan jongeren in Afrika of 
Azië hadden ze zichzelf overbodig gemaakt, zoals de 
priester-missionarissen dat eigenlijk ook hadden moeten 
doen.  
Toch blijft de kerkgemeenschap missionair. Door het 
geloof in de Christus wordt getuigenis over Hem afgelegd 
niet alleen in eigen omgeving, maar door de enkelen die 
gezonden worden door de gemeenschap naar de rand 
van de samenleving, in eigen land of ver daarbuiten.  
Veel missiecongregaties zijn gesticht in de 19de eeuw, een 
tijd toen een georganiseerd missiewerk nog niet mogelijk 
was binnen de kerkgemeenschappen, de parochies, 
omdat veel mensen hierin nog geen deskundigheid 
hadden. De deskundigheid werd als het ware 
gedelegeerd naar deze nieuwe organisaties, die ervoor 
zorgden dat jonge mensen missionair werk konden 
verrichten in landen aan de andere kant van de zee. 
In eigen land werden ‘missies’ gepredikt door 
Redemptoristen, die erom bekend stonden mensen tot 
bekering te brengen door te dreigen met hel en 
verdoemenis. 
Het feest van Christus Koning is ingesteld bijna honderd 
jaar geleden om een verdere laïcisering en secularisering 
tegen te gaan. Toen missionarissen op hun oude dag 
terugkeerden naar eigen land, verrijkt door zovele 
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prachtige aspecten van andere culturen en religies, 
moesten ze wel met hun ogen knipperen, omdat de 
secularisering van Europa een snelle vaart had genomen, 
kerken leegliepen en verkocht werden, de gemiddelde 
leeftijd van de kerkganger intussen rond de zeventig jaar 
was geworden, de jeugd was verdwenen. Veel 
missionarissen zouden graag spoorslags terug willen gaan 
naar de jonge vibrerende kerken in landen waar ooit het 
Missiewerk in de brede zin van het woord had plaats 
gevonden, waar jongeren de Kerk droegen. 
In stilte liepen ze voort. Het was een verademing toen ze 
niet ver van Le Val-Saint-Germain Fred zagen staan langs 
de weg. Samen gingen ze het dorpje binnen en zetten zich 
neer in een mooi restaurant naast de kerk. Een paar 
boeren dronken hun anijsje, het populaire drankje in deze 
streek en keken op bij hun binnenkomst, waarschijnlijk 
iets mompelend over deze vreemdelingen. 
Een groentesoep, stokbrood met ham en kaas en ook dat 
lokale drankje leek hen een goede lunch om een beetje 
op te warmen na deze kille morgen. Het flesje cognac, dat 
ze de vorige avond hadden meegekregen, zouden ze later 
op de middag wel gebruiken; daarvoor was het nu nog te 
vroeg. 
De boeren bleven gluren in hun richting. Je zou 
verwachten dat in deze mooie streek wel meer toeristen 
gebruik zouden maken van deze uitspanning. Het was wel 
duidelijk dat ze geen Franse toeristen waren, zeker 
buitenlanders moeten de boeren gedacht hebben. 
Bernard moest opeens denken aan dat Sinterklaasliedje: 
een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, ik zal eens 
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vragen naar zijn naam. Toen hij dat vertelde aan de 
anderen, moesten ze er allemaal om lachen. De boeren 
keken op en lachten ook, misschien als een boer die 
kiespijn heeft, dachten ze. 
Ze gingen weer op weg, de tweede etappe naar Etampes. 
Bernard begon het gesprek met een opmerking naar 
aanleiding van dat liedje. Hij vroeg of er nog wel jongeren 
waren in Nederland of Engeland die naar de naam van de 
Christus vroegen. Heel veel jongeren zijn naar het Oosten 
getrokken om meer te weten over de naam van Boeddha 
die voor hen een aantrekkelijke leefregel had opgesteld, 
misschien niet alleen de regel, maar eerder nog een 
leefwijze, die paste bij hun individualiteit. 
Zou daar misschien het verschil liggen? De Christus 
verkondigde een communautaire samenleving en de 
Boeddha keerde in zichzelf om verlichting te bereiken. 
Door beiden moest goed gedaan worden aan de naaste. 
Vreemd was het wel dat de regelgeving van de Kerk 
overboord was gegooid, terwijl de precieze rituelen van 
de Boeddhistische monniken gretig omarmd werden. 
Tijdens zijn Japanse pelgrimstochten, de steeds bekender 
wordende tocht langs de 88 tempels op het eiland 
Shikoku, had Ben geleerd dat de Boeddhisten, die hij had 
ontmoet, zeer open stonden voor een dialoog met de 
Christenen.  
Veel mensen hebben Boeddha Kobo Daishi gemaakt als 
een God, die gunsten verleent, mensen geneest, rijkdom 
geeft. Boeddhisme is geen godsdienst, wel een manier 
van leven, een levenshouding. 
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Bijna niemand wist dat het Boeddhisme van Kobo Daishi54 
op dat eiland gefundeerd was op de acht Zaligheden, die 
verkondigd waren door Christus. 
Veel mensen in Europa verwerpen de leer over een God 
in de hemel, een Almachtige die alles beheert. Met het 
verwerpen van een godheid, wordt ook de Christus 
verworpen en zeer zeker het instituut de Kerk, dat zoveel 
negatieve daden heeft verricht in de loop der eeuwen. 
Zoals het juiste Boeddhisme beter te beleven is zonder 
godheid, zo wordt ook het Christendom beter 
aanvaardbaar door de woorden van Christus te beleven, 
want het zijn als het ware goddelijke woorden. 
Door zijn ervaring met het Boeddhisme van Shikoku kon 
Ben zeggen dat het Boeddhisme daar gebouwd was door 
Kobo Daishi op de woorden van Christus, de acht 
zaligheden, en het kan dus ook goed zijn wanneer deze 
woorden vergeleken worden met de leer van Kobo Daishi, 
zodat Boeddhisme en Christendom samen de wereld een 
beter oord kunnen maken. 
Het was duidelijk dat deze boute bewering grote impact 
had op de pelgrims. Ze waren er stil van. Bernard schudde 
zijn hoofd min of meer in afwijzing. Herbert reageerde na 
enige tijd door te zeggen dat de mens in het algemeen 
kan komen tot Verlichting en het Nirwana, wanneer hij of 
zij de leer van de Boeddha tot zich neemt en evenzo door 
de woorden van Christus, een hemel op aarde. Verlichting 

 
54 Het verhaal is dat deze acht Zaligheden, gebeiteld op een rots in 
China, gevonden waren door Kobo Daishi. Hij had een afdruk ervan 
gemaakt en meegenomen naar Japan, waarna hij zijn nieuwe 
Boeddhistische leer formuleerde. 



 
155 

brengt je naar het Nirwana. De dood van een mens brengt 
hem naar de hemel. Wat is het verschil? Een God in de 
hemel, Boeddha’s in het Nirwana? 
Na gezegd te hebben dat ze daar nog wel een andere keer 
over zouden kunnen praten, zetten ze hun weg voort, 
pratend over wat ze rondom hen heen zagen, de 
werkelijkheid van de dag, van de omgeving. Het bleef een 
frisse dag, gelukkig zonder een koude wind. Het 
natuurreservaat was veranderd in een heuvelachtig 
gebied, af en toe een klein dorpje, een paar huizen of 
boerderijen her en der, uitgestrooid over het landschap.  
Het was een lange tocht geweest, pas tegen de avond 
kwamen ze aan in Etampes. De laatste paar kilometer 
legden ze per auto af, want Fred stond hen op te wachten 
bij de toegang tot het stadje. Hij bracht hen naar het 
hotel, een eenvoudig onderkomen, waar ze goed werden 
ontvangen. Klaarblijkelijk gebeurde het niet vaak dat 
buitenlanders hier over de vloer kwamen. Ze werden 
aangesproken in het Duits, waarschijnlijk vanwege de 
twee Nederlanders. Engels scheen moeilijk over zijn tong 
te komen. 
Bij het diner later deelden ze hun discussie van die dag 
met Fred. Hij op zijn beurt vertelde over de lange 
discussies die hij gehad had met een vriendin van hem 
Barbara toen ze in Zuid-Frankrijk woonden. Beiden 
hadden het gevoel dat ze ver weg waren gedreven van 
het geloof van de meesten van hun congregaties en 
familie. De meesten hielden immers vast aan de 
traditionele gedachtegang over de godheid van Christus. 
Ze waren weinig in contact gekomen met mensen van 
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andere godsdiensten of levensbeschouwingen zoals het 
Boeddhisme. 
Op hun mobieltjes bekeken ze de mogelijkheden voor de 
volgende dag en ook het geheel, de hele weg naar 
Carcasonne of Cuxac d’Aude, Freds voormalige 
woonplaats, nu nog een totaal van bijna 650 km., 
misschien 20-23 dagen, berekend als ze een gemiddelde 
van 30 km. per dag zouden halen. Herbert, de enige van 
hen die gebonden was aan werktijden, had eigenlijk maar 
een maand verlof gekregen. Hij verzekerde de anderen 
dat het niet moeilijk zou zijn een extra maand erbij te 
krijgen, zou dat nodig zijn. Het zou dus mogelijk zijn om 
de gehele tocht af te leggen, zelfs met een langzamer 
tempo of met meer tijd in het zuiden. Fred zou eens 
proberen of ze in zijn oude huis daar zouden kunnen 
verblijven, zo niet in het huis, dan wel in de stacaravan die 
ernaast stond. 
Een cognacje besloot hun dag, echt een slaapmutsje. 
Bij het ontbijt waren ze het snel met elkaar eens dat ze 
die dag Chalette-sur-Loing wilden bereiken. Het leek een 
mooi plaatsje bij de Loing rivier, waar ook een zwembad 
was en zelfs een Spa. Het was 45 km. die ingekort zou 
kunnen worden tot ongeveer 25 km., waarna ze verder 
zouden gaan met de auto. Zodoende zouden ze tijd 
hebben om te rusten in het zwembad bij Lac des Cloisiers 
en misschien zelfs gebruik zouden kunnen maken van de 
Spa daar in de buurt. Het leek een goed idee, een soort 
rustdag. Hun lunch zouden ze kunnen gebruiken in 
Puiseaux, wandelend langs de D27. 
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Ben zou vooruit kunnen rijden en een onderkomen 
zoeken, misschien in Kyriad Montargis Amilly, een 
exotisch klinkende naam. Eigenlijk zou Herbert moeten 
rijden, maar hij sloeg nogal eens zijn beurt over, omdat 
hij niet zo goed om kon gaan met het verkeer hier. 
Daarna opende Fred het tweede deel van Snead-Cox en 
las een deel uit hoofdstuk VII over het gebruik van de 
naam Rooms Katholiek in het Engeland van die dagen. Hij 
stelde voor dat ze daarover zouden praten die dag, 
namelijk de regel uit de geloofsbelijdenis. 
Voordat ze opstonden van tafel wilde Ben nog eerst een 
anekdote uit zijn werk vertellen.  
Er was een nieuwe pastoraal werkster aangesteld in een 
van de zorginstellingen waar hij geregeld naar toe gaat 
voor een zondagsdienst. Al gauw had zij de uitdrukking 
‘de ene heilige Katholieke Kerk’ veranderd in ‘de ene 
heilige Christelijke Kerk’. Ben en anderen hadden meteen 
gereageerd en haar geschreven dat het woord ‘katholiek’ 
een bredere betekenis had, namelijk de wereldwijde 
Kerk. 
 
Ik geloof in de ene heilige Katholieke Kerk55  
 
Met frisse moed gingen ze op stap, uitgewuifd door de 
eigenaar van het hotel. 
Het was in de tijd van kardinaal Vaughan een lange 
discussie geweest hoe het begrip Katholieke Kerk 

 
55 Snead-Cox II, 235 
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gebruikt kon worden, ook door de Anglicanen en 
Protestanten in het algemeen.  
Voor de meeste Katholieken betekende ‘de Katholieke 
Kerk’ de Kerk waarvan de leden behoorden tot de ene 
kerk van Christus, die Rome als centrum had. De 
Anglicanen gebruikten het woord om aan te duiden dat 
er ook katholieken waren die niet tot Rome, de heilige 
Stoel of het Vaticaan, behoorden. 
Bij het diamanten jubileum van Victoria als koningin in 
1897 probeerde Vaughan het woord ‘katholiek’ te 
vermijden, maar een lange discussie op regeringsniveau 
was het gevolg. 
Dit was het begin van hun discussie toen ze op deze 13de 
dag van hun tocht al op weg waren naar Chalette-sur-
Loing. De dag was warmer dan de dag ervoor, zelfs de zon 
begon al warmer te worden, ofschoon het nog pril 
voorjaar was. Ergens langs de weg werden ze 
aangesproken door een jonge man die vroeg waar ze 
heengingen. Hij vertelde hun dat ze ook een klein paadje 
door een bos zouden kunnen volgen. Ze zouden dan een 
Mariabeeldje kunnen zien dat verborgen stond hoog in 
een boom. Hij wilde wel met hen meelopen om ze het 
beeldje aan te wijzen. 
Hij was een goede prater en vertelde honderduit over de 
geschiedenis van dit bos, over de tijd van de grote 
veldslagen ten tijde van Jean d’ Arc. Het was in die tijd dat 
het beeldje in een boom verborgen werd. Het had daar 
eeuwen gestaan tot het een paar jaar geleden toevallig 
ontdekt werd door een jager. Nu is er een jaarlijkse 
processie vanuit de dorpskerk naar dit beeldje waar dan 
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de oude Marialiederen worden gezongen. Na afloop is er 
feest in het dorp. Bezoekers op die dag, toeristen, 
vreemdelingen, allemaal kunnen ze aanschuiven bij de 
lunch, vergezeld van een goed glas wijn. 
Het pad door het bos was inderdaad heel mooi. Hadden 
ze alleen gelopen zonder hun gids dan waren ze al gauw 
de weg krijtgeraakt, want er waren veel dwarspaden en 
splitsingen in het pad. Uiteindelijk kwamen ze bij de 
bewuste boom en zagen het Mariabeeldje net onder de 
kruin van de boom, bovenaan in een dikke stam van wel 
drie meter in omvang. Nadat ze alles goed hadden 
bekeken en geluisterd hadden naar het verhaal van hun 
gids begon deze met een mooie tenorstem een oud 
Marialied te zingen, in de oude streektaal. Hij wees hun 
daarna de weg verder en ging zelf weer terug. Het was 
een gezegende ervaring, zomaar onverwacht, een gift. 
Na een half uur lopen kwamen ze terug op de harde weg 
en vervolgden hun tocht tot ze bij een restaurant 
kwamen. Het was koffietijd; een broodje ham en kaas was 
zeer welkom. Het was een bijzondere morgen geweest en 
bijzonder fijn om dat kleine paadje door het bos te mogen 
bewandelen, zomaar vanwege de vriendelijkheid van een 
onbekende. 
Toen ze weer op pad gingen werd meteen gezegd dat ze 
niet wilden blijven steken in de geschiedenis van het 
woord Rooms Katholiek en ook niet in de bekrompen en 
negatieve toepassing ervan als naam van een instituut. 
Natuurlijk kon niet ontkend worden dat zijzelf waren 
opgegroeid in dat instituut, waarin macht en praal niet 
onbekend was, zelfs zeer geliefd was door velen. 
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Ook kan niet ontkend worden dat vele mensen dat 
instituut hebben verlaten en er niet in geslaagd zijn om 
terug te keren naar de juiste betekenis, de ecclesia, op 
zijn Frans de église, de kerkgemeenschap, zoals ook de 
gemeenschap der heiligen wordt aangeduid; sterker nog 
met het woord heiligen werden in het Nieuwe Testament 
en vooral in het boek Openbaring de volgelingen van 
Christus aangeduid. 
Het is dan ook zeer moeilijk voor het instituut, c.q. de 
Congregatie van Mill Hill, om zich los te maken van het 
instituut de Rooms Katholieke Kerk. Mill Hill 
missionarissen worden gezonden naar een lokale Kerk, 
waar ze als het ware in dienst komen te staan van de 
plaatselijke bisschop. Natuurlijk zijn er 
gedragsovereenkomsten tussen Mill Hill en de bisschop. 
Een bisschop verleent toestemming, of niet, aan 
missionarissen om zich te vestigen binnen de grenzen van 
zijn bisdom, waarbij de grenzen het territorium 
aanduiden en niet de gemeenschap. 
Veel bisschoppen en pastoors houden vast aan de 
territoriale afbakening van hun gebied volgens het 
kerkelijk wetboek. Natuurlijk moeten er goede 
verstandhoudingen zijn. Het beginpunt is het welzijn van 
de gemeenschap of van subgroepen of doelgroepen, niet 
de autoriteit, de machtsverhouding of financiële 
middelen. 
Zo bleef het gesprek over het instituut de Kerk 
voortkabbelen, dikwijls met een onderliggende kritiek op 
de machten, die het instituut in stand houden of voorrang 
verlenen. 
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Zoals afgesproken stond Ben ergens met de auto langs de 
weg, dicht bij de kruising met de A19, om gezamenlijk 
naar hun hotel de Kyriad Montargis Amilly. Daar lieten ze 
hun bagage achter en reden eerst naar de Spa en daarna, 
toen ze gebruik hadden gemaakt van de sauna en het 
bubbelbad, naar het zwembad om af te koelen. 
Bij het avondeten werd eerst een tekst van Oosterhuis 
voorgelezen als gebed en inspiratie voor hun samenzijn. 
Het kwam uit een document van Ben, waarin hij allerlei 
inspirerende teksten had verzameld in de loop der jaren. 
Ze hielden hem op de been, zoals hij zei, en wilde enkele 
teksten delen met zijn tochtgenoten. Zoals elke poëtische 
tekst was het zeer moeilijk te vertalen in het Engels of in 
welke taal dan ook. 
 

Hierheen, Adem,  
steek mij aan  
stuur mij uit jouw verste verten golven licht.  
Welkom armeluisvader,  
welkom opperschenker,  
welkom hartenjager.  
Beste tranendroger,  
liefste zielsbewoner,  
mijn vriend, mijn schaduw.  
Even rusten voor tobbers en zwoegers,  
voor krampachtigen een verademing ben je.  

 
Het was een heftige tekst, zoals gezegd poëtisch, moeilijk 
te vertalen in het Engels, maar wel zeer op hun lijf 
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geschreven, een gedachtengoed om door te geven aan de 
collega’s.  
’s Avonds in het hotel hebben ze nog even gepraat over 
de taal die gebruikt wordt in de liturgie, in de vieringen 
op zondagen met mensen die niet meer de oude taal 
spreken of de oude teksten kennen. Het is onvoorstelbaar 
dat in zo’n korte tijd zoveel kennis verloren is gegaan. Het 
heeft geen zin om daarover te klagen, beter is het om de 
nieuwe taal te gebruiken. 
Er was eigenlijk niets bijzonders te vermelden in dit hotel 
met zijn vreemde naam. De nacht was rustig, het ontbijt 
was goed. 
Het was al eind maart, de laatste dag van de maand. De 
dag begon een beetje vroeger dan gewoonlijk, 
waarschijnlijk omdat ze de dag ervoor een goede rusttijd 
hadden gehad. Niet al te lang werd bij het ontbijt gezocht 
naar een nieuwe tekst voor discussie deze dag. 
 
De persoonlijke roeping van de missionaris. 
 
Welke droom zou de stichter van Mill Hill voor ogen staan 
als hij nu in onze tijd weer mensen bij elkaar zou halen om 
die droom te verwezenlijken? Hij had een grote droom 
toen hij naar Amerika was geweest, vooral naar het 
Zuiden, om zijn eerste missionarissen daarnaartoe te 
sturen.  
“Nadat hij St. Louis, New Orleans, Mobile, Savannah, 
Memphis, Vicksburg, Natchez en Charleston had bezocht 
en overal voorzichtig navraag had gedaan, keerde Father 
Vaughan terug naar New York en begon een campagne in 
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de oosterse staten. Toen hij een grote bijeenkomst in 
New York toesprak, feliciteerde hij de toehoorders 
vanwege het feit dat het belangrijke resultaat van de 
oorlog de afschaffing van de slavernij was geweest…. 
“We zijn hiernaartoe gekomen vanwege de zielen, de 
zielen van de meest verlatenen en de meest hopeloze; 
eenvoudigweg, we moeten werken voor zielen. We 
hebben niets van doen met andere zaken, hoezeer we 
daartoe ook geneigd zijn. Het is onmogelijk om dit 
onderwerp te bespreken zonder te zeggen dat als een 
man en als een Katholiek, ik me verheug in het feit van de 
emancipatie, hoe het dan ook maar teweeg is gebracht. 
Ik verheug me dat alle mensen in dit werelddeel vrij zijn. 
Ik kan zelfs meer zeggen. Zij die geleden hebben, zoals u 
niet geleden heeft, zij die voorheen slavenhouders 
waren, nu verheugen zij zich in de vrijheid van hun 
slaven”56. 
Toen ze op weg waren werd meteen de eerste vraag 
gesteld. Was Fr. Vaughan eropuit om te zorgen voor de 
negerslaven? Ze waren nu immers vrij na de oorlog tegen 
de slavernij, maar nog niet opgenomen in de grote 
gemeenschap van het land.  
Eigenlijk hadden ze nog een beetje verder moeten lezen 
in Snead-Cox. De beweegreden van Vaughan was heel 
anders. Het was zijn droom om bevrijde Amerikaanse 
negers op te leiden tot priester, zodat zij naar Afrika 
gestuurd zouden kunnen worden om hun eigen volk te 
bekeren. 

 
56 Snead-Cox I, pgs. 176 e.v. 
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Father Vaughan ging voor de laatste keer naar Amerika in 
januari 1875, samen met de nieuwe rector van Mill Hill, 
Canon Benoit en een aantal neomisten, pasgewijde jonge 
mannen die maar een doel voor ogen hadden: de 
bekering van de ex-slaven en ze op te nemen in de 
Katholieke Kerk. 
Al gauw ontstond er een spanning tussen de jonge Mill 
Hillers en de leiding van de Congregatie. Zij hadden 
andere beweegredenen gekregen om daar te werken. De 
spanning tussen blank en zwart bleef, ondanks de 
afschaffing van de slavernij. 
De grote droom werd veel later verkondigd door een 
dominee, Martin Luther King: 
“Ik heb een droom dat op een dag op de rode heuvels van 
Georgia de zonen van voormalige slaven en de zonen van 
voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan 
te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een 
droom dat op een dag zelfs de staat Missisippi, een staat, 
die smoort in de hitte van onrecht en smoort in de hitte 
van onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van 
vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier 
kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet 
beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar 
de inhoud van hun karakter”. 
Misschien is er een droom die blijvend is, een droom 
doorverteld in de Congregatiewoorden: “en zij, de 
missionarissen, zullen eenheid vestigen door het breken 
van het ene brood”. Juist, in die volgorde. 
Martin Luther King zei: “de zonen van voormalige slaven 
en de zonen van voormalige slavenhouders zullen in staat 
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zijn aan te schuiven aan een tafel van broederschap”. De 
missionarissen, mannen en vrouwen van tegenwoordig, 
zullen mensen van verschillende naties, rassen en talen, 
ook van verschillende godsdiensten bijeen moeten 
brengen als primaire missionaire taak. Het taalgebruik is 
veranderd, zelfs de doelstelling is veranderd. Er is een 
duidelijk verschil komen te liggen in de opvattingen van 
Herbert Vaughan als bisschop van Salford en als stichter 
van de Congregatie van Mill Hill. In eerste instantie had 
hij grote aandacht voor de bevordering van de 
apostolische geest in de training van kandidaat-priesters, 
In tweede instantie werd hij meer en meer aangetrokken 
tot het ‘redden van zielen’ en de uitbreiding van de 
Katholieke Kerk. 
Zouden die twee redenen nu ontwikkeld zijn in de stelling 
dat een kandidaat missionaris, mannelijk of vrouwelijk, 
vervuld zou moeten zijn van een persoonlijke overtuiging: 
eenheid en respect in een onophoudelijke dialoog met de 
medemens, broeders en zusters, waaraan de 
fundamentele optie voor de armen vanuit de 
bevrijdingstheologie toegevoegd kan worden? 
Hun gesprek was nu heel ernstig geworden, wetend dat 
het om hun eigen leven ging, hun eigen en persoonlijke 
inzet voor de medemens. 
Ben zei dat hijzelf tot deze conclusie was gekomen 
vanwege drie hoedanigheden waarin hij Noel Hanrahan 
had meegemaakt, als professor dogmatiek in Mill Hill, als 
begeleider van een studiegroep over kardinaal Vaughan 
ter voorbereiding op het eeuwfeest van de Mill Hill 
Congregatie in 1966 en als algemeen overste van Mill Hill 
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op bezoek bij hem in Serawak, waar hij een retraite over 
het Vaticaans Concilie gaf aan alle Mill Hillers van bisdom 
Miri in 1969.  
Ben kon het later zelf meer en meer beleven, vooral toen 
hij vier jaar lang voorzitter was van het CMBR, het 
Centraal Missionair Beraad van de Religieuzen. Daar werd 
gewerkt aan het verkrijgen en verspreiden van nieuwe 
missionaire inzichten. 
Hij vond dan ook dat de strekking van die stelling een 
levensdoel is, niet iets wat je bereikt hebt op jongere 
leeftijd. Telkens weer is er een nieuwe uitdaging, want 
telkens weer zijn er nieuwe mensen met wie je op pad 
gaat, met wie je in dialoog treedt. Het is inderdaad een 
onophoudelijke dialoog, waarin je telkens weer je eigen 
zwakke punten herkent, ook soms een 
onverdraagzaamheid, een ongeduld, zelfs een verveling 
wanneer je geen enkele verandering in iemand kunt 
ontdekken of bewerkstelligen. 
Veel woorden waren nu gesproken tijdens hun 
wandeling. De natuur om hen heen was hun bijna 
ontgaan, zo geconcentreerd waren ze op dit onderwerp. 
Het was duidelijk dat een persoonlijke missionaire 
overtuiging hen allen in de greep hield, ook bij Herbert 
die in feite niet tot de missionaire kringen behoorde, 
maar wel tot de apostolische mensen van het bisdom 
waar hij nu werkte. 
Hij vond dan ook dat de anderen weinig aandacht 
schonken aan het woord apostolisch. Hij moest denken 
aan dat grappige voorbeeld, waarin een priester was 
gehoord te zeggen: “ik kan het evangelie wel van de 
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daken schreeuwen”, zodat de toehoorders zouden 
zeggen, “als de dienaar zo is, hoe moet dan wel de 
meester zijn”? Het gaat toch om de imitatie van Christus, 
leven zoals een volgeling van Christus betaamt. Zelfs in 
Engeland was de beweging van Geert Grote, van de 
Minderbroeders van Deventer, niet onbekend gebleven. 
Het gaat alle volgelingen van Christus aan, niet alleen de 
priesters en missionarissen.  
In hun seminarietijd werd altijd een stukje uit het boekje 
De Navolging van Christus57 voorgelezen.  Het paste 
helemaal in de traditie van kardinaal Vaughan, toen nog 
bisschop van Salford. Hij gaf eens een inleiding over de 
kerkelijke en de priesterlijke training58. In die tijd sprak hij 
als bisschop van een diocees hierover heel duidelijk in 
verband met de opleiding van de diocesane priester. 
Als stichter van een missionaire congregatie week hij 
hiervan niet af bij de training van missionarissen. Immers 
zij werden geacht de fundaties te leggen van nieuw op te 
richten bisdommen met een eigen clerus. Wanneer die 
taak was volbracht kon de missionaris verder trekken 
naar andere oorden, waar nog geen Kerk bestond. 
De drie wandelaars waren het erover eens dat ze de 
overschakeling van het oude naar het nieuwe hadden 
meegemaakt. Bij de komst van jongere stafleden of 
professoren werd meer en meer nadruk gelegd op een 
eigen missionaire spiritualiteit.  

 
57 Geschreven door de 15de eeuwse monnik Thomas a Kempis; na de 
bijbel is dit het meest gelezen boek. 
58 On Ecclesiastical Training and the Sacerdotal life, 1883 



 
168 

Een bijzonder duidelijk voorbeeld van deze verandering 
werd gegeven door een jonge missionaris die 
teruggeroepen werd van Chili en als leraar in Mill Hill 
werd aangesteld.  Weinig tijd werd doorgebracht in het 
leslokaal. Hij nam zijn studenten mee naar een jonge 
parochie in Londen, waar ze de taal van de lokale mensen 
leerden spreken in een samenleving van vele culturen en 
religies. 
Er waren in die tijd zeker twee stromingen waar te 
nemen. Er was een opleiding meer en meer gericht op het 
missionaris zijn in deze tijd en er was een stroming gericht 
op het priester zijn, duidelijk te zien in de theologie die 
verkondigd werd en in de toediening van de 
sacramenten. De theologie in de eerste stroming was 
zeer mensgericht en in de tweede stroming God-gericht, 
twee uitersten die elkaar dikwijls vonden in het midden. 
Bernard intussen was op zoek geweest naar en rustplaats 
waar ze konden lunchen. Zoals zijn gewoonte was had hij 
een beetje rondgereden om te genieten van de 
onbekende streken. Nu telefoneerde hij de andere drie 
en vertelde hun dat hij een mooie plek gevonden had in 
Nogent-sur-Vernisson, een restaurant langs het riviertje 
de Vernisson. Het betekende dat ze nog een paar km. 
moesten lopen, een half uurtje misschien. Het was een 
welkome onderbreking van hun tocht, die gekenmerkt 
werd door een discussie, die hen allerlei richtingen 
opstuurde. Het was tijd om rond te kijken waar ze liepen. 
Als in een soort trance hadden ze gelopen, zozeer in 
beslag genomen door een onderwerp dat een belangrijk 
oriëntatiepunt in hun leven was. Alles kwam erop neer 
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hoe ze hun leven invulden vanuit het missionaire 
gezichtspunt. 
Met een brede lach op zijn gezicht stond Bernard hen op 
te wachten, trots als hij was dat hij deze mooie plek had 
gevonden. En dat niet alleen: men kon hier ook een 
oriëntaalse noedel-soep bestellen, iets waar Ben 
helemaal op verlekkerd was vanwege zijn ervaringen in 
Japan. Het was een goedgevulde soep met garnaaltjes en 
groente. Het bleek dat de eigenaar van het restaurant 
getrouwd was met een Japanse uit Tokushima, de 
hoofdstad van het eiland Shikoku waar Ben al een paar 
keer de Henro Michi, de wandeling langs de 88 tempels, 
had gelopen. Hij kende zelfs het Japanse letterteken voor 
‘ramen’, het woord voor dit soort noedels. 
Tijdens de lunch keken ze naar het verloop van deze 
route. Ze wilden Châtillon-sur-Loire bereiken, maar dan 
moesten ze gebruik maken van de auto, want te voet was 
het te ver. Eerst zouden ze nog een aantal kms. lopen 
door deze mooie bosrijke streek. Bernard zou het drietal 
opwachten bij de kruising met de A77. Er waren twee 
mogelijkheden om een reservering voor de nacht te 
maken, in een hotel of in een gîte. Doorslaggevend in hun 
besluit was de opmerking die ze in hun routeboekje 
vonden bij hotel du Cerf: ‘geweldig ontbijt’. Dat zou dus 
iets anders moeten zijn dan een Frans ontbijt dat 
gewoonlijk slechts bestond uit koffie met een paar 
stukken stokbrood en jam.  
Het prijsverschil was niet zo groot, maar in de gîte 
moesten ze hun eigen ontbijt maken en dus ook nog eerst 
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inkopen gaan doen. Een goed ontbijt betekende ook dat 
ze geen grote lunch hoefden te nemen. 
Na de lunch liepen ze rustig verder, ieder met zijn eigen 
gedachten over waar ze die morgen mee bezig waren 
geweest.  
Ergens onderweg kwamen ze een Belg tegen, die met zijn 
ezel naar Santiago de Compostella had gelopen en nu op 
de terugweg was, ook weer lopend, naar zijn woonplaats 
iets ten zuiden van Brussel. Hij was al bijna vijf maanden 
onderweg. Koude slagregens rond het begin van het jaar 
waren het grootste probleem geweest, niet alleen van 
hem maar ook van de ezel. Zonder ezel zou hij de tocht 
sneller hebben kunnen afleggen, maar dat zou uiteraard 
niet hetzelfde zijn geweest.  
Twee dagen geleden was hij vertrokken uit Vézelay, waar 
hij had gelogeerd in het beroemde pelgrimsoord, waar 
bijna iedereen op weg naar Santiago de Compostella 
overnacht, omdat die twee plaatsen zo nauw met elkaar 
verbonden zijn. Oorspronkelijk was Vézelay het stadje 
boven op een heuvel waar de relieken van Maria 
Magdalena bewaard werden59. 
Het zou eigenlijk fijn zijn geweest als ze deze man ’s 
avonds in een hotel ontmoet zouden hebben om te 
luisteren naar zijn bijzondere verhalen. Nu moesten ze 
verder, ook de man met zijn ezel om voor het donker 
werd het beoogde doel te bereiken. 
Even dachten ze erover om hun route een beetje te 
verleggen, namelijk om richting Vézelay te gaan. Het zou 

 
59 Zie De Engelen van Jacobus, geschreven door Ben Engelbertink 
over zijn pelgrimstocht van Enschede naar Santiago de Compostella. 
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echter een omweg van ongeveer 85 km. zijn, te veel in 
hun reisplan om binnen een bepaalde tijd in Béziers te 
zijn. De afstand naar Béziers werd nog eens snel berekend 
en bleek nu nog 560 km. te zijn. Bij een gemiddelde van 
30 km. per dag zouden ze nog bijna 20 dagen nodig 
hebben om daar te komen. Zouden ze met behulp van de 
auto de dagelijkse afstanden groter maken, dan nog 
zouden ze twee weken nodig hebben om hun einddoel te 
bereiken, of minder natuurlijk, want genoeg is genoeg. 
Het lopen ging goed, geen problemen met 
oververmoeidheid of ander ongemak zoals blaren of, 
zoals Ben was overkomen op zijn tocht naar Santiago de 
Compostella, tendinitis, een ontstoken scheenbeen 
vanwege overbelasting. Ook in Japan had hij een keer er 
een paar dagen last van gehad. Gelukkig zijn er altijd 
mensen die je met raad en daad helpen, fijne mensen die 
begaan zijn met de pelgrim. 
Bijna ongemerkt waren ze aangekomen bij het kruispunt 
met de A77. Na een paar km. rijden waren ze al bij het 
hotel in Châtillon-sur-Loire, een eenvoudig hotel, geen 
luxe, wel huiselijk met aardige mensen die hen 
verwelkomden. 
Terugblikkend op de dag ’s avonds bij een goed glas wijn, 
of liever gezegd, een glas goede wijn, waren ze blij dat dit 
onderwerp veel aandacht had gekregen. Een persoonlijke 
keuze voor het missionaire leven was heel anders dan wat 
veel vooral vroegere collega’s hadden ervaren, namelijk 
een zekere gedwongenheid, vanuit hun eigen huiselijke 
situatie of vanuit een verwrongen kerkbeeld. Misschien 
was dit meer van toepassing op het priesterschap. 
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Religieus gezien was het een hoog doel. In de sociale sfeer 
was het soms een ontsnapping uit armoede. 
Het is moeilijk om niet te vervallen in algemeenheden. 
Kan men zeggen dat vanuit de armoede en onderdrukking 
veel Ierse jongens en meisjes kozen voor het religieuze 
leven en dan grepen naar de macht en vervielen tot 
onderdrukking van hun eigen mensen? Een heersende 
gedachte is dan ook dat deze machtswellust zich 
openbaarde op het seksuele niveau en leidde tot het 
misbruik van kinderen. 
Op het Nederlandse niveau is het een wijd verspreidde 
gedachte dat vooral in Brabant de tweede zoon als het 
ware gedirigeerd werd naar het priesterschap, aangezien 
de eerstgeborene het erfrecht verkreeg over het gehele 
bezit van boerderij. Veel dorpen in Brabant hebben een 
kerk die machtig uitsteekt boven de huizen van de armen. 
Een schrijnend gezegde is dan ook dat de fabrikant de 
mensen wel aan het werk zou houden voor een 
hongerloontje als de pastoor ze maar dom zou houden. 
Dit schijnt ook het geval te zijn in Polen waar de Kerk alle 
macht bezit, alle lakens uitdeelt, oppermachtig, maar 
waar nu net zoals in Ierland verandering in schijnt te 
komen. 
Niet alleen in Europa, ook in het Oosten, zoals in Vietnam, 
kiezen veel jongeren voor het priesterschap, omdat dit 
tot eer strekt van de gehele familie. Een achterliggende 
gedachte is ook dat een priester ervoor kan zorgen dat de 
gehele familie een goede plaats in de hemel zal 
verkrijgen. Het priesterschap is in vele gevallen 
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verworden tot een machtspositie en een investering in 
het aardse en in het hemelse. 
Het onderscheid tussen arm en rijk, tussen machtelozen 
en machtigen is zelfs doorgevoerd in dat priesterschap, 
aangezien vele arme kandidaten voor het priesterschap 
zich aan moesten sluiten bij een religieuze of een 
missionaire organisatie. De anekdote werd verteld dat de 
schoenen van de priesterkandidaten op een seminarie 
van het bisdom door personeel werden gepoetst, terwijl 
de seminaristen bij de religieuzen of missionarissen hun 
eigen schoenen moesten poetsen. 
Deze situatie heeft zijn gevolgen in de huidige tijd, nu veel 
missionarissen terug zijn gekeerd naar eigen land en 
dikwijls als emeritus een bewoning hebben gevonden in 
eigen stad of dorp. Gezegd wordt dan dat bij de 
missionaris gewoonlijk de deur altijd openstaat en geen 
afspraak gemaakt hoeft te worden. Hij heeft geleerd om 
dicht bij de mensen te staan, onder de mensen te wonen. 
Opstaand van tafel om te gaan slapen zei Herbert nog dat 
deze uitdrukking ‘onder de mensen wonen’ zeer bijbels is 
en dat ze daarmee tot de kern van de zaak waren 
doorgedrongen. In onze geloofsgetuigenis, ons Credo, en 
in het middaggebed, het Angelus, zeggen we altijd: “het 
Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”. 
Aan hun verwachtingen voor een bijzonder goed ontbijt, 
zoals ze op internet hadden gelezen, werd in ruime mate 
voldaan. Het ontbijt leek enigszins op een Engels ontbijt, 
zonder de witte bonen en worstjes. 
Ze namen er goed de tijd voor. Snead-Cox werd er weer 
bijgehaald om te zien waar ze zich deze dag mee bezig 
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zouden houden. Fred vroeg of ze iets zouden kunnen 
vinden gerelateerd aan de anti-modernistisch eed, 
oftewel de anti-modernisten eed, die ze moesten 
afleggen voordat ze tot priester gewijd zouden worden. 
Het bleek al gauw dat Fred de enige van het viertal was 
die deze eed had afgelegd. De eed werd verplicht 
afgelegd door alle priesterkandidaten vanaf 191060 en 
werd weer afgeschaft in 1967. 
 

 
         Afb.11: gezamenlijke maaltijd in een langhuis  
 
De eed werd een middel om het modernisme van de 
liberalen en socialisten tegen te gaan. Zij verkondigden 
immers de dwalingen van die tijd. Het was ook een soort 
onderwerping aan het ‘foutloze leergezag van de Kerk’. 
De vraag bij het ontbijt, op deze eerste dag van april en 
de 15de dag van hun tocht, werd toen of ze iets konden 
vinden in Snead-Cox over liberalisme of socialisme. Was 

 
60 Paus Pius X, 1903-1914 
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het iets waartegen kardinaal Vaughan zich verzette of 
zich juist in die richting bewoog? 
In het hoofdstuk over de eerste tijd na zijn 
bisschopswijding staat behoorlijk veel geschreven over 
de belangrijkste aandachtsvelden van Herbert Vaughan. 
Alcoholisme was een groot probleem bij de vele arbeiders 
in bisdom Salford, het armste bisdom in Engeland. 
Gerapporteerd werd bij hem dat op één zondag 23.000 
kinderen geteld werden om in een café drank te halen 
voor thuis. 
De nieuwe bisschop had een sociale benadering van de 
vele problemen in het bisdom. Hij was reeds gekomen 
met het voorstel om een Pastorale School op te richten 
voor de jonge mannen die priester wilden worden en in 
die tijd studeerden in seminaries in het buitenland, in 
Ushaw, Rome of Parijs. Er waren bijna geen seminaries in 
Engeland. Na hun lange studie in het buitenland kwamen 
ze dan als vreemdelingen terug, de bisschop kende hen 
niet, zelf wisten ze niet wat er gedaan moest worden in 
hun eerste benoeming naar een zogeheten ‘missie’, een 
kleine parochie.  
In de Pastorale School zouden ze samenwonen met de 
bisschop, die zichzelf wel heel duidelijk zag als hoofd van 
het bisdom, zoals de vader van een gezin. Hij gebruikte 
niet meer zijn eigen naam Vaughan, maar signeerde al 
zijn brieven met Herbert, bisschop van Salford61. 
 
Het grote verschil in tijd 
 

 
61 Snead-Cox I, pgs. 244-251 
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Ofschoon Fred dit onderwerp had voorgedragen werd hij 
toch aangewezen om met de auto vooruit te rijden en een 
nieuw adres te zoeken voor hun overnachting, 
waarschijnlijk in Beffes, een afstand van ongeveer 40 km. 
Herbert had te kennen gegeven dat hij deze dag liever 
wandelde. Hij was een goede wandelaar, gewend als hij 
was aan zijn dagelijkse wandelingen in zijn parochie. De 
lange benen waren zeker in zijn voordeel.  
Onderweg zouden de drie wandelaars Fred kunnen laten 
weten of ze alle 40 km. te voet wilden afleggen of dat Fred 
hen ergens zou opwachten. 
De dag was goed, heldere blauwe hemel, wel fris voor de 
tijd van het jaar. De hoteleigenaar zei dat dit normaal was 
hier in Midden-Frankrijk, hoger gelegen, tamelijk ver van 
de warmere zeestroming. 
Het ontbijt had een beetje langer geduurd dan 
gewoonlijk, niet alleen door hun gesprek maar ook door 
de overvloed aan eten op de tafel. Ze hadden een paar 
stukken stokbrood en wat fruit meegekregen voor hun 
tocht, zodat de lunch ergens langs de weg genoten zou 
kunnen worden. Hun waterflessen hadden ze natuurlijk 
ook goed gevuld. 
Onderweg begonnen ze meteen te praten over het grote 
verschil in tijd, vroeger en nu. De oude tijd, de nieuwe tijd. 
In ongeveer een halve eeuw hadden ze alle drie een grote 
verandering gezien, niet alleen in het wereldbestel, maar 
ook in hun eigen persoonlijk leven, inclusief hun 
geloofsopvattingen. Waarschijnlijk zouden die 
opvattingen afgekeurd zijn geworden hadden ze geleefd 
in het begin van de 20ste eeuw. Het einde van het grote 
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Missie-uur hadden ze meegemaakt, ook het einde van het 
rijke Roomse leven, voor de een jammer, voor de ander 
gelukkig. Ze hadden meegemaakt dat de Kerk haar grote 
aanzien en macht verloor, met name vanwege het 
kindermisbruik, waar vanaf de jaren 90 meer en meer 
melding van werd gemaakt en meer en meer 
verontwaardiging en ontkerkelijking veroorzaakte. 
Ze hadden meegemaakt dat zelfs met kerstmis de kerken 
niet meer vol zaten en het aantal diensten gehalveerd 
kon worden.  
Ze maakten nog steeds mee dat kerken gesloten werden 
bij gebrek niet alleen aan financiën, maar ook aan 
bezoekers. De gemiddelde leeftijd van de kerkgangers 
liep tegen de 70 jaar, misschien al hoger. Jongeren waren 
merendeels afwezig, behalve in sommige protestantse 
kerken en in de kerken van de nieuwkomers uit Afrika, 
Azië of Latijns-Amerika, ook van de Syrisch Orthodoxe 
Christenen van het Midden Oosten. 
Tijdens hun pelgrimstocht hadden ze verschillende 
kerken en kerkjes bezocht; eventjes binnengelopen om te 
kijken hoe het eruit zag. Veel kon geleerd worden van de 
affiches achterin de kerken. Het was opmerkelijk dat in 
één bisdom de aankondiging te lezen was wanneer de 
kerk weer open was voor een eucharistieviering en er dus 
geen andere bijeenkomsten waren, terwijl in een ander 
bisdom de meeste kerkjes melding maakten van allerlei 
activiteiten ondernomen door de parochianen, 
gebedsvieringen met of zonder communie, door-de-
weekse bijeenkomsten, parochievergaderingen e.d. Het 
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ene bisdom trok alle macht naar zich toe en het andere 
bisdom delegeerde alles naar de plaatselijke bevolking. 
Volgens Ben hadden de bisschoppen in Nederland een 
grote fout gemaakt door de kerken van het buitenlands 
pastoraat, zoals b.v. het oecumenisch en internationaal 
studentenpastoraat, een bloeiende gemeente, vooral in 
Delft, Wageningen en Enschede, te gebieden zich aan te 
sluiten bij de Nederlandse Kerken. Het 
Nederlandssprekend studentenpastoraat had niet eens 
een dienst op zondag. Bij de buitenlandse studenten was 
de zondagsbijeenkomst de bron waaruit allerlei 
activiteiten en inspiraties voortkwamen. 
Voor Herbert en Ben waren deze tijden voorbij en hadden 
ze zelf een heel duidelijke ontwikkeling meegemaakt op 
allerlei vlakken, in hun relatie tot het goddelijke en het 
menselijke. Voor Bernard waren de tijden eigenlijk niet 
veranderd. Hij zou weer teruggaan naar zijn geliefd Sante 
Barbara, de kerkgemeenschap van melaatsen, waar hij 
zondags de pastor was en door de week de timmerman. 
Hij woonde er in een zelfgebouwd huisje, bad zijn 
dagelijkse rozenkrans en ging ’s morgensvroeg op pad om 
bij de zusters de dagelijkse H. Mis te lezen. 
Misschien waren de zaden van deze ontwikkeling al 
gelegd in hun studietijd, toen ze de geschriften van 
Nietzsche en Kant voorgeschoteld kregen als 
theologische gedachten die niet deugden, die aan de kant 
geschoven moesten worden, liefst zo gauw mogelijk, 
ofschoon ze er wel weet van moesten hebben.  
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In 1834 had Heinrich Heine al geschreven over het begin 
en einde van de drie monotheïstische religies, d.w.z. over 
het Jodendom, het Christendom en de Islam. 
Ook de grote covertekst op weekblad Times ‘God Is Dood’ 
in 1966 en het grote nieuwsbericht in 1963 dat een 
bisschop in Engeland62 de dood van God had verkondigd, 
had niet al te veel indruk gemaakt, zo vertelden de drie 
wandelaars aan elkaar. Veertig jaar later werd gezegd dat 
vanaf die tijd de leegloop van de kerken begon, ook het 
begin van de grote secularisatie en het individualisme. 
Was dit het begin dat iedereen god werd voor zichzelf, 
zelfbeschikking, autonomie, langzaam gaand in de 
richting van abortus, euthanasie en zelf besluitend 
wanneer een leven voltooid is? 
In zekere zin was het gevaarlijk om hier veel over na te 
denken, zoals het in hun studietijd dan ook werd 
afgedaan als zijnde ketters, maar van de andere kant kon 
het ook verhelderend zijn, inderdaad verlichtend.  
Robinson probeerde eigenlijk de fundamentele 
christelijke waarden te herinterpreteren om God zelf 
weer aannemelijk te maken in een wetenschappelijke en 
seculiere tijd. 
Er werd in die tijd geschreven dat de hemel wel een grote 
aanslag op onze intellectualiteit moest zijn. Het gaat erom 
hoe we met onze naasten omgaan om zodoende bij God 
uit te komen. Ons handelen moet ethisch zijn, 
medelijdend en getuigen van een grote liefde. 

 
62 Bisschop Robertson 
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Deze gedachten werden ook eens beschreven door Hans 
Wijngaards63 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Nederlandse Regio van Mill Hill in Helvoirt. Tot voor kort 
werd God gezien als de grote manipulator, die van boven 
alles bezag en regelde en nog steeds zo wordt gezien door 
een groot deel van de mensheid. In de geseculariseerde 
wereld wordt het kind met het badwater weggegooid, 
Christus wordt afgeschreven zoals ook God de 
manipulator Zijn dood gevonden heeft. 
Heinrich Heine schreef dat volgens Kant God een 
noumenon64 is. Volgens zijn redenering is dat 
transcendentale wezen, dat we tot nu toe God hebben 
genoemd, niets anders dan een fictie. Dit is waarschijnlijk 
de grootste inspiratie voor het theologisch nihilisme, de 
betekenis die Nietzsche zelf aan de uitdrukking ‘God is 
Dood’ geeft.  
Herbert had zijn mobieltje geraadpleegd omdat, zo zei hij, 
hij in zijn studietijd geen aandacht had gegeven aan deze 
ontwikkelingen in de filosofie en theologie. Het was aan 
hem voorbijgegaan.  
Ben beaamde dit. Hij had wel geleerd wat deze filosofen 
en theologen ervan dachten, maar het had hem niet 
geraakt. Het bestaan van God, dat transcendentale 

 
63 Voorheen vicaris-generaal van het Mill Hill bestuur, India-
deskundige. 
64 Noumenon (van het Grieks νοούμενον, "wat wordt gedacht") is 
een term die binnen de filosofie wordt gebruikt om dingen of 
gebeurtenissen te benoemen die alleen in de geest bestaan, 
onafhankelijk van de zintuigen. Het verwijst naar een onkenbare, niet 
te beschrijven werkelijkheid die op de een of andere manier 'achter' 
de wereld van geobserveerde verschijnselen ligt. (Wikipedia) 

https://www.wikiwand.com/nl/Noumenon
https://www.wikiwand.com/nl/Transcendentie_(filosofie)
https://www.wikiwand.com/nl/Fictie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuigen
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Wezen, werd niet in twijfel getrokken, zeker niet vanuit 
de theologie van Thomas Aquino, die vijf argumenten uit 
de doeken deed waarom God wel moest bestaan.  
Ben kende eigenlijk maar één medestudent die 
overspannen was geraakt door de leerstellingen van een 
filosoof, Schopenhauer in dit geval, en de conclusie had 
getrokken om andere wegen te gaan bewandelen. Een 
paar jaar later kwam hij weer terug en vervolgde zijn 
voorbereiding op het priesterschap. Hij had niet gehoord 
dat er misschien klasgenoten waren die tijdens hun 
studietijd vertrokken vanwege het verlies van een 
godsgeloof, waarbij vermeld moet worden dat veel 
studenten vertrokken zonder met hun medestudenten in 
gesprek te zijn geweest over de reden van vertrek . 
Herbert vroeg zich af waarin ze dan wel geloofden. Ook 
hij had enige tijd geleden al de zware boeken van Thomas 
Aquino op de boekenplank gezet en nooit meer 
ingekeken. De nieuwe exegese en bijbel-kennis, zoals die 
vanaf het begin van de twintigste eeuw was ontwikkeld 
vooral in Duitsland, had hem zeer aangetrokken. De bijbel 
was uit het verhevene gehaald en op hem neergedaald 
als een menselijk boek, een boek waarin de mensen 
zochten naar het waardevolle in hun leven. Ook de studie 
over het leven van Christus, over Jezus, de man van 
Nazareth, werd een openbaring voor hem doordat hij 
kennisnam van de vele aspecten die lange tijd na de dood 
van Christus eraan waren toegevoegd. 
Hij bracht in herinnering dat ze tijdens hun tocht in Zuid-
Engeland al gesproken hadden over de Bergrede, de acht 
zaligheden. Samen met een gedeelte van het Onze Vader 
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waren deze acht zaligheden, zeker wanneer ze in een 
nieuwe vertaling werden gegoten, de leidraad van zijn 
leven, van zijn geloof in de mensheid, zoals de Christus 
geloofde in de mensheid. Daar immers kun je het 
goddelijke ontmoeten. 
Bernard bleef aandachtig luisteren naar deze 
beschouwingen van Herbert. Ben viel hem bij door te 
zeggen dat ook hij meer en meer uitging naar de 
ontmoeting met de mens. In gebeden, die hij zei tijdens 
vieringen in de kerk, probeerde hij altijd de stereotype 
bewoordingen voor een transcendentale God, zoals b.v. 
almachtige God, te vermijden. Door woorden zoals De 
Eeuwige en Het Licht te gebruiken kon hij veel meer 
mensen bereiken, vooral bij vieringen in een 
crematorium of op een begraafplaats, waarbij ook 
jongeren aanwezig waren. 
Ze waren het erover eens dat de secularisatie ook bij 
henzelf in grote mate was toegenomen, zeker sinds hun 
terugkeer uit Serawak. Bij Herbert lag het een beetje 
anders. Hij had altijd te midden van de mensen in 
noordoost Engeland geleefd.  
De God uit de bovenste hemel was inderdaad afgedaald 
naar deze aarde, was een aardse god geworden, en 
woont op een of andere manier onder de mensen, vooral 
in daden van gerechtigheid en een leven van liefde voor 
de naaste. 
Samen zochten ze naar woorden om deze gedachten over 
hun eigen geloof naar elkaar toe duidelijk te maken. Het 
is gemakkelijk om je te verbergen achter een serie teksten 
uit de bijbel of om te vluchten in het kerkelijk leergezag. 
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De ervaring was nu ook dat meer en meer mensen je 
vroegen om een eigen persoonlijk antwoord op deze 
veranderingen in geloof. Heel direct werd gevraagd: wat 
is jouw geloof? Geloof jij in God? Geloof jij in het 
hiernamaals? Wat dan is het hiernamaals voor jou? Het 
antwoord moest eigenlijk voor de hand liggen: hoe 
kunnen mensen het goddelijke in mij zien en beleven net 
zoals ik ook ga zeggen: ik probeer het goddelijke te 
beleven in elke mens die ik tegenkom, elke mens met wie 
ik van doen heb. 
Bernard erkende dat hij grote moeite had met de 
katholiciteit van de mensen op de Filippijnen. Ze 
noemden zich allemaal katholiek, maar er was enorm veel 
corruptie in alle geledingen van de maatschappij, er was 
prostitutie, ook kinderprostitutie, er was een grote drug-
scene, mensen werden overvallen en beroofd, dikwijls 
met dodelijke afloop. Ze zeiden allemaal in God te 
geloven maar Christus werd niet gevolgd. Zijn groep 
mensen, de melaatsen, leefden in afzondering; er was 
niets te roven, iedereen wist precies hoeveel kippen of 
varkens men had. 
Belleville-sur-Loire hadden ze al achter zich gelaten. Het 
werd tijd voor de middagpauze ergens langs de weg. Er 
stonden geen banken, er waren geen bushokjes. De 
grond was droog, begroeid met jong gras, goed om op te 
zitten. Ze hadden drie uur gelopen, ongeveer 15 km. Nog 
een uur lopen en ze zouden in Boulleret zijn. Daar zouden 
ze Fred bellen om een afspraak over een 
ontmoetingspunt te maken. Het was 40 km. van Boulleret 
naar Beffes, waar ze wilden overnachten. Alle drie 
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voelden ervoor om na Boulleret nog een uur te lopen en 
dan met de auto naar Beffes. Tot nu toe was het geen 
zware tocht geweest. De weg was een beetje hellend. 
Langzamerhand kwamen ze in een hoger gelegen gebied. 
Bernard werd gevraagd om iets meer te vertellen over 
zijn leven in Iloilo City, met name in het melaatsendorp 
St. Barbara. Zijn leven daar was wel heel bijzonder. Je kon 
het niet vergelijken met het leven van de doorsnee 
missionaris, vooral niet sinds hij daar emeritus was 
geworden en geen dagelijkse diensten meer had in het 
klooster van de zusters, vroeg in de morgen. Voor Mill Hill 
verzorgde hij de boekhouding, maar ook daar was een 
eind aan gekomen en had hij die taak overgedragen aan 
een jonge Filippijnse Mill Hiller. Hij heeft nu een rustig 
bestaan, bezoekt enkele mensen en wandelt graag vroeg 
in de morgen, onderwijl zijn rozenkrans prevelend en 
rondkijkend naar de wakker wordende wereld om hem 
heen. Overdag timmert hij een beetje langs de weg, 
letterlijk en figuurlijk, repareert allerlei dingen in de 
huisjes van de melaatsen en groet iedereen uitbundig, 
vooral in het ziekenhuisje waar hij elke dag op bezoek 
gaat, al zegenend en biddend voor en met de zieken. 
Peerke Donders uit Tilburg en ook Damiaan de Melaatse 
zijn Bernards grote heiligen, gewone mensen die het 
voorbeeld van Christus hebben gevolgd tot de dood. Het 
boekje over Damiaan de Melaatse was ook gelezen door 
Ben. Toen hij nog op de basisschool zat had zijn vader een 
abonnement genomen op de Prismareeks, allemaal 
boekjes over bijzondere mensen, grote voorbeelden in 
het kleine leven. Het was heel bijzonder dat zijn vader 
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daar geld aan wilde uitgeven in de armoede van hun 
bestaan. 
In een klein dorpje stond Fred te wachten voor een café. 
Ze gingen er binnen om iets te drinken. Het was een soort 
dorpslokaal, de eenvoud zelve. Een paar boeren met een 
glaasje voor zich keken even op en praatten weer verder, 
waarschijnlijk over hun wijngaarden die dit jaar laat in de 
knop kwamen. 
Het was al vier uur geweest toen ze gezamenlijk verder 
reden naar Beffes. Ze keken ervan op dat Fred hen naar 
een camping bracht, de Velo Camping de Chabrolles. Hij 
reed meteen door naar een leegstaande caravan, 
waarvan hij de sleutel had. Na hun spullen in de caravan 
achtergelaten te hebben gingen ze naar de receptie en 
kantine. De eigenaar, een Engelsman getrouwd met een 
lokale schone, verwelkomde hen hartelijk. Het bleek dat 
Fred altijd deze caravan gebruikte wanneer hij en Barbara 
vanuit Engeland teruggingen naar de bungalow in Zuid 
Frankrijk. 
Nadat ze uitgenodigd waren om de avondmaaltijd bij de 
eigenaar en zijn Franse vrouw te gebruiken gingen ze 
terug naar de caravan en genoten van de heerlijke wijn 
die daar voor hen klaargezet was. 
Beffes was maar een klein dorpje, zo’n 800 inwoners. Er 
was geen kerk, geen winkel, geen hotel, geen school. Alles 
was zo langzamerhand gesloten, zelfs de eens florerende 
duikschool. Ook de kinderen van de campingeigenaar, 
Eric, steevast genoemd Henrique door de dorpelingen, 
waren vertrokken naar de grote stad Nevers.  
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Om hen een plezier te doen werd het VVV-gebouwtje nog 
even voor het diner geopend. Daar konden ze foto’s zien 
van de opgravingen. Beffes was in de oudheid een 
Romeinse nederzetting geweest, een belangrijke plaats in 
de verdediging van Gallië. Onder een van de foto’s van 
het dorp stonden de bekende woorden: ‘sic transit gloria 
mundi’, zo vergaat de glorie van de wereld. Die woorden 
werden ook gebruikt wanneer een paus was gestorven en 
men hem met een zilveren hamertje op zijn voorhoofd 
tikte. Tradities en rituelen, zo belangrijk in het leven van 
de mens. 
Het avondeten was goed, samengesteld uit lokale 
producten, waarin uien de boventoon voerden. Een 
dorpeling haalde met zijn bestelwagentje elke dag vers 
brood uit Nevers en deelde het rond volgens de 
bestellingen die bij hem gedaan waren aan het begin van 
de week. Eric vertelde dat het geen gemakkelijke tijden 
waren. Gelukkig kwamen zijn kinderen geregeld op 
bezoek en brachten dan de keukenvoorraden mee die 
nodig waren voor hem en zijn vrouw en ook voor de 
camping. Ze hadden een paar kippen en ook nog een 
dozijn schapen. 
Terug in hun caravan bespraken ze de volgende dag. Ze 
zouden wel een vrije dag willen, alleen maar met de auto 
naar de volgende overnachtingsplaats. Toen ze de kaart 
bekeken besloten ze toch maar te gaan wandelen, omdat 
er een prachtige tocht gemaakt kon worden langs het 
riviertje de Allier. De wandeling zou dan parallel lopen 
aan de N7 en de D134, richting Villeneuve-sur-Allier en 
zou uitkomen bij Moulins. 



 187 

Bij de brug van Gimouille, ongeveer 20 km., konden ze 
even linksaf slaan om in het dorpje te lunchen.  Daarna, 
net zoals deze dag, wilden ze nog eens ongeveer 15 km 
lopen, tot de plaats waar het riviertje dicht bij de weg 
komt. Daar zou Herbert, die deze 16de dag zou rijden, hen 
opwachten. Dezelfde afstand, 35 km. moesten ze dan nog 
rijden naar Moulins.  
Het tweede deel van Snead-Cox viel ’s morgens bij het 
ontbijt open bij het hoofdstuk over Rome en Lambeth, de 
grote discussie over de Anglicaanse wijdingen en de 
viering van de Mis, culminerend in de bijeenkomst in 
Rome van vele kardinalen en uiteindelijk met de Paus die 
hun besluit daarover namen. Dit was hun besluit: de 
wijdingen van Anglicaanse priesters en dus ook de 
Anglicaanse Mis kunnen niet geldig genoemd worden. Dit 
besluit werd door kardinaal Vaughan bekend gemaakt in 
Engeland tijdens de Katholieke Conferentie te Hanley. De 
reactie van de Anglicaanse kerk was duidelijk: de deur 
naar eenwording was gesloten65. De deur was gesloten 
door de Katholieke Kerk. 
Daarna werd de vraag aan de ontbijttafel gesteld: hoe zou 
kardinaal Vaughan omgegaan zijn met de beweging die 
New Age wordt genoemd, het Nieuwe Tijdperk. Als 
Vaughan een nieuwe missionaire beweging zou beginnen 
in deze tijd, zou hij zich dan ook terughoudend opstellen 
ten opzichte van allerlei nieuwe bewegingen, dialoog met 
andere godsdiensten, New Age, Taizé om maar niet te 
spreken van ethische onderwerpen zoals euthanasie, 
orgaandonatie, levensbeëindiging, abortie? 

 
65 Sbead-Cox II, pg’s. 218-227. 
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New Age in een missionair perspectief 
 
Besloten werd om deze dag tijdens de wandeling zich te 
beperken tot dat ene onderwerp van New Age. Daar ging 
het immers om. Ze leefden nu in een nieuw tijdperk. De 
vraag is dan heel duidelijk: hoe ben je missionaris in een 
nieuwe seculiere tijd, in de 21ste eeuw? Wordt deze 
nieuwe tijd een post-christelijke tijd genoemd? Het einde 
van een missionair tijdperk is beschreven en beleefd met 
zowel een treurzang als met gejubel, net zoals het post-
conciliaire tijdperk met open armen ontvangen is als ook 
met een verbeten pogen om terug te keren naar een pré-
conciliaire tijd.   
Herbert zorgde ervoor dat hun spullen netjes in de auto 
werden gepakt en ze gingen op weg. Hij was daar altijd 
heel precies in. 
Het paadje langs de rivier was gauw gevonden. Het bleek 
dat ze een zware tocht voor de boeg hadden, even 
kronkelig en wild als het water van de rivier de Allier, 
rustig voortkabbelend, dan weer onstuimig en wild, een 
uitdaging voor de kano’s en kajakken. 
Ben opende de discussie met een anekdote. Een keer had 
hij overnacht in het Mill Hill huis te Oosterbeek. ’s 
Morgens na het ontbijt las hij in de krant iets over New 
Age. Een oudere pater kwam binnen en vroeg wat hij aan 
het lezen was. Ben antwoordde dat er een interessant 
artikel over New Age in de krant stond. De oudere pater 
stoof op en zei dat New Age de beweging was die een eind 
aan de Kerk zou maken, het was iets van de duivel! 



 
189 

Ben las rustig verder, wetend dat hier geen dialoog 
mogelijk was. De oude pater mompelde nog een paar 
verwensingen aan het adres van al degenen die hun eigen 
wegen gingen zonder acht te slaan op de goede woorden 
die de Kerk tot hen sprak. 
Hoe zouden ze nu dan eigenlijk New Age kunnen 
definiëren? Herbert sloeg zijn mobieltje open en kwam al 
gauw met een definitie gegeven door Wikipedia:  
“New Age is een westerse spirituele beweging die 
ontstond in de 20e eeuw. De aanhangers van New Age 
kijken sinds de jaren 70 uit naar de komst van een 'nieuw 
tijdperk' van liefde en licht, waar ze zich op voorbereiden 
door te werken aan eigen spirituele groei”.  
Verder werd nog gezegd dat New Age aanhangers uitgaan 
van een holistisch mens- en wereldbeeld, vooral gericht 
op persoonlijke ontwikkeling. Het oude is voorbij, nieuwe 
tijden zijn aangebroken. 
Na het horen van deze definitie van en uitleg over New 
Age keken de wandelaars allereerst naar zichzelf en 
stelden zich de vraag waar zij zich thuis voelden als 
missionaris. Voelden zij zich missionaris in hun huidige 
leef- en werkomstandigheden? Konden zij zich aansluiten 
bij New Age? 
Fred zei dat hij zich langzamerhand had bewogen in een 
nieuwe richting. Het was al begonnen tijdens zijn werk in 
Serawak, vooral omdat hij zich ook gedragen voelde door 
het beleid van de toenmalige bisschop Galvin, die zo 
ontijdig en plotseling was overleden. Belangrijk voor hem 
was ook de studie die hij volgde toen hij weer terug was 
in Engeland, namelijk de cursus persoonlijke begeleiding. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritualiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beweging_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970-1979
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Hij was daarna in contact gekomen met allerlei priesters, 
zusters, oversten van congregaties, waarbij gezamenlijk 
gezocht werd naar nieuwe paden, nieuwe persoonlijke 
ontwikkelingen. Sommigen waren vastgelopen en 
voelden zich vastgeroest in een oud stramien terwijl ze 
iets anders voor ogen hadden. Dikwijls waren ze 
uitgekomen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Daar 
moesten ze zich senang invoelen voordat ze verder 
konden gaan met dat holistische mens- en wereldbeeld, 
niet blijven stekend in slechts een persoonlijke groei. 
New Age, zo zei hij, is holistisch en treedt naar buiten, 
naar de wereld om je heen, ofschoon vele jongeren er 
alleen maar opgericht zijn om zichzelf goed te doen 
voelen. Op die manier wordt die fundamentele optie voor 
de armen, waar ze het al eerder over gehad hadden, toen 
ze spraken over bevrijdingstheologie, een 
‘steppingstone’66 naar buiten, naar de ander, niet een 
keuze voor jezelf, maar een keuze om jezelf dienstbaar te 
maken voor de ander. 
Ze waren nu op weg naar een dorp in de Aude provincie, 
halverwege tussen Béziers en Carcassonne, de plaats 
waar Barbara, een vriendin van Freds familie voor lange 
tijd, een bungalow had met een stacaravan en een are 
laaggelegen grond onderhavig aan overstromingen. Zij 
woonde daar al vanaf 2002. Haar idee om het te kopen 
kwam voort uit haar ideaal om onderdak te geven aan 
mensen die overspannen waren of die tijd nodig hadden 
om alles eens goed op een rijtje te zetten. Veel mensen 
maakten daar gebruik van, bekenden uit het onderwijs, 

 
66 Een rij stenen in een beek om over te steken 
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missionarissen, zusters, sociale werkers. Toen op advies 
van zijn dokter, Fred met emeritaat ging, werd ook hij 
uitgenodigd om in Cuxac d’Aude te gaan wonen. Hij kreeg 
bezoek van veel mensen uit Serawak, gewoonlijk mensen 
die op doortocht waren naar Lourdes.  Het paste 
helemaal in de plannen van Barbara om het huis een huis 
een pleisterplaats te laten zijn voor mensen op doortocht 
Zo kwam het dat twee vluchtelinggezinnen daar enige tijd 
verbleven. De bureaucratie en hun eigen gezondheid 
maakten een eind aan hun dromen, zodat ze moesten 
terugkeren naar Engeland.. 
Het woord ‘commune’ kon inderdaad niet weggedacht 
worden uit de missionaire agenda van tegenwoordig. 
Kardinaal Vaughan dacht in zijn tijd niet over een 
gemeenschappelijk leven. Werk was het belangrijkste in 
het leven van de missionaris, bid en werk, ora et labora, 
een gezegde dat hij overgenomen had van de Trappisten.  
De enige concessie was dat wanneer iemand  zich op een 
missiepost eenzaam voelde, hij het recht had om samen 
met een collega te wonen, de zogenaamde ‘bini et bini’ 
regel, twee aan twee, net zoals in de tijd van Christus de 
leerlingen van Christus twee aan twee werden 
uitgezonden67.  
In de missiologie wordt dit gezien als een extra element 
in de verspreiding van het geloof. Immers, wanneer die 
twee missionarissen na enige tijd niet meer met elkaar 
overweg konden, dan trok de een verder en stichtte een 
nieuwe missie.  

 
67 Lukas17, 10. 



 192 

Ben vroeg zich af of er een samenhang was, een 
verbindend element, tussen de vele groepen mensen die 
als ketters bestempeld werden door de Kerk in de loop 
der tijden. 
Net die morgen had hij een mailtje gekregen van een oud-
student van hem, een nogal rechts georiënteerd iemand: 
“Gewoon, je moet elke dag het onacceptabele in jezelf 
accepteren, het walgelijke, niet onder de indruk zijn, het 
moeilijke, en waar je je voor schaamt. Hou van je hele 
zelf, wat is je leven, wat is je voor-en achternaam, wat is 
je leven en je persoon, knuffel jezelf elke dag en zeg altijd 
tegen jezelf en God: ′′ Ja, ik wil leven!" Dat is een 
perspectief voor je gezondheid, succes, verlossing. 
Zomaar word je beroemd, gelukkig, lang leven. Door van 
jezelf te houden hou je van Gods gave, omdat je door God 
geschapen bent. Door van jezelf te houden, hou je van je 
ouders die je de naam en achternaam gaven en die je 
introduceerden in het leven, hou je van alle mensen waar 
je iets mee te maken hebt: familieleden, bloedverwanten, 
vriendelijk, spiritueel. Zo word je eigenlijk een vriend voor 
iedereen, hemel, aarde en jezelf. Jezelf vergeven 
betekent leven in overvloed68. 
Misschien zouden deze woorden ook herleid kunnen 
worden naar wat vele zogenaamde ketters beschreven 
als de vonk van God in jouw bestaan. 
Het geloof dat we belijden gaat terug naar het concilie 
van Nicea in 325. Deze geloofsbelijdenis werd 
samengesteld, toen Arius, een priester uit Alexandrië, 
veroordeeld werd omdat hij de goddelijkheid van Christus 

 
68 Tomislav Ivančić 
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niet erkende. God de Almachtige (Vader) was de 
Pantocrator, de universele heerser. 
Arius zag Christus als een hoogstaand mens, te 
vergelijken met de Boeddha, die verlichting zocht. Die 
verlichting vind je in jezelf, zoals de latere Katharen 
zeiden, er is een goddelijke vonk in jezelf.  
Herbert kwam al gauw terug op de New Age beweging en 
vroeg zich af of die goddelijke vonk ook aanwezig was in 
die hedendaagse beweging. Zou dat de onderliggende 
reden zijn waarom zoveel, laten we zeggen conservatieve 
mensen gekant zijn tegen New Age, net zoals de Kerk het 
Arianisme opzijzette en net zoals de Kerk de Katharen 
uitmoordde volgens de praktijk van die tijd?  
Het Arianisme werd niet gedood met de uitbanning van 
de volgelingen van Arius. Misschien was hun vluchtweg 
het begin van de Zijderoute of maakten zij gebruik van de 
een reeds bestaande Zijderoute om zodoende in China 
terecht te komen, waar ze bloeiende christelijke 
gemeenschappen vestigden. Hun Christendom is 
opgegaan in het Boeddhisme en veel later ontdekt door 
de Japanner Kobo Daisi. Hij nam de tekst van de Acht 
Zaligheden mee naar Japan en vestigde zijn nieuwe vorm 
van Boeddhisme op het eiland Shikoku, het eiland van de 
voettocht langs de 88 tempels69. 
 

 
69 Zie Het Fluisterend Bamboebos, een verhaal over de pelgrimstocht 
van de auteur in Japan. 
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           Afb. 12: De Zen Boeddha70 
 

Een bekende volger van het Arianisme is natuurlijk 
wetenschapper Isaac Newton71. Hij wordt een deïst 
genoemd 
New Age is gericht op de ontwikkeling van jezelf. Velen 
zullen daarbij geen behoefte hebben aan iets goddelijks, 
vooral niet wanneer New Age een reactie is tegen de 
monotheïstische godsdiensten, zoals het ook een reactie 
is op het materialisme en rationalisme.   
In stilte liepen ze verder, wetend dat deze New Age 
beweging ook hun eigen geloof raakte. Je kon bijna niet 
meer spreken over geloofsovertuiging, omdat het dikwijls 
een zoekend geloof betrof. Vragen werden gesteld over 
het bestaan van God. Soms was men heel voorzichtig en 
ging woorden gebruiken zoals de Eeuwige, het Licht, 

 
70 Boeddha in Pathmos Oase, Enschede 
71 1643-1727, bekend van de wetten van Newton, ook als opticien. 
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Wezer. De menselijkheid van Christus werd benadrukt 
vanwege zijn inzet voor gerechtigheid en waarheid en 
liefde, zijn respect voor tollenaars en zondaars, ook voor 
Samaritanen en Romeinen; de wonderen zijn later 
toegevoegd aan het evangelie door mensen die zijn 
goddelijkheid wilden benadrukken. 
 
Zonder over statistieken te bezitten tijdens hun 
wandeling, konden ze toch met enige zekerheid zeggen 
dat New Age meer te vinden was bij de jongeren die van 
oorsprong katholiek waren dan bij jongeren van 
Protestantse huize, vooral degenen die zich aangesloten 
hadden bij de EO72. De EO trok honderden 
belangstellende jongeren bij hun jaarlijkse EO-
jongerendagen, dikwijls heel Christo-centrisch 
georiënteerd.  
Bijna waren ze vergeten om bij de brug af te slaan naar 
Gimouille, zo druk waren ze bezig met hun onderwerp 
van gesprek. Je kon zien dat ze er alle drie mee bezig 
waren in hun eigen leven en werk. Het betekende ook dat 
ze meer konden genieten van hun lunch, dankbaar voor 
het voedsel van het land, zozeer waren ze bewust 
geworden van smaak en geur, van omgeving. 
Na deze lunch en met dankbaarheid in hun gehele wezen 
gingen ze weer op weg richting Moulins, zich heel bewust 
ook van de omgeving, vooral van het riviertje de Allier, die 
ze weer volgden. Af en toe zagen ze een boer op zijn veld 
of in de wijngaarden. Ze riepen hem dan alle goeds toe en 
kregen een blij antwoord. Iedereen was blij met deze 

 
72 Evangelische Oproep. 
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contacten. Sommige watermolens draaiden op de kracht 
van het snelle water. Kajakkers waren heel 
geconcentreerd op hun sport, vooral om de bochten goed 
te kunnen nemen en om obstakels uit de weg te gaan. 
Aan het riet kon je zien dat het water hoger was geweest 
de laatste dagen; het lag nog plat van de sterke stroming. 
Bij hoog water sneed de rivier haar bochten af. Een laag 
modderig zand werd achtergelaten. Op een paar 
laaggelegen plaatsen was zelfs het voetpad ondergelopen 
geweest.  
Ze kwamen langzamer vooruit dan ze gedacht hadden. 
Rond vier uur belden ze Herbert om hen op te halen.  
De twee spitsen van de kathedraal van Moulins konden 
van verre gezien worden. Het leek een oude stad met een 
geschiedenis van veel cultuur. Herbert reed hen naar het 
centrum, naar het Grand Café, waar ze eerst een kop 
koffie gingen drinken voordat ze naar hun hotel gingen. 
Het café kon met recht ‘grand’ genoemd worden. Foto’s 
van George Simenon en Coco Chanel hingen aan de muur. 
Klaarblijkelijk was het ook een centrum geweest voor de 
schilders van art nouveau, want naast enkele portretten 
hingen ook veel afdrukken van bekende schilderijen en 
enkele mooi ingelijste gesigneerde brieven van 
kunstenaars. 
Ze liepen nog een beetje rond in het centrum. Het was 
een rustige stad gebouwd rondom de kathedraal. 
Natuurlijk liepen ze er even binnen. Het oude gebouw 
was small en hoog, zoals zoveel kathedralen in Frankrijk, 
sierlijk, niet zo log en zwaar als de Romaanse kathedralen. 
Opvallend was wel de Zwarte Madonna waarboven twee 
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grote Jacobschelpen hingen. Niemand van hen kon een 
antwoord geven op de vraag waarom er zoveel zwarte 
Madonna’s waren, zoals ook in Barcelona en Polen. 
De hotels in het centrum waren nogal duur. Herbert had 
twee kamers geboekt in een F1-hotel in zuid Moulins, niet 
ver van het centrum. Daar hadden ze de hele avond voor 
zichzelf. Het was een goede gelegenheid om hun spullen 
eens te wassen en hun dagboeken weer bij te werken. 
Het avondeten maakten ze zelf met een paar pakjes soep 
die ze in de auto hadden meegenomen voor 
noodgevallen en een beetje fruit. Herbert had een paar 
stokbroden gekocht toen hij in Moulins aankwam en de 
winkels nog open waren. Hij had zelfs een pak 
vruchtenyoghurt gekocht voor het toetje. Een fles wijn 
werd zeer op prijs gesteld voor deze frisse avond. 
De volgende dag wilden ze naar Saint-Pourçain-sur-Sioule 
lopen, een afstand van ongeveer 30 km. Het was Ben’s 
beurt om te rijden. Hij moest de andere drie dan 
opwachten in dat dorp, waarna ze samen verder zouden 
rijden naar Vichy, ongeveer 20 km. het was een goed 
voorstel. Vichy leek hen interessanter dan een dorpje. Ze 
konden weer een pad langs de Allier volgen of de D2009, 
een verharde weg. Aan de andere kant van het riviertje 
was de grote weg, de N7, niet geschikt voor voetgangers.  
Ze moesten even nadenken over een nieuw 
gespreksonderwerp. De gesprekken tot nu toe waren 
vruchtbaar geweest. Naar elkaar toe waren ze heel open 
over hun meningen en gedachten. Gewoonlijk wanneer 
ze bij elkaar kwamen gingen de gesprekken over het 
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dagelijkse leven, over dingen die ze hadden meegemaakt 
bij familie, in de kerken, in hun werk. 
In deze zoektocht kwamen ze uit bij geloof en ongeloof, 
bij animisme en iets-isme en besloten daarop door te 
gaan de volgende dag. 
 
Het geloof in iets: iets-isme. 
 
De volgende morgen moesten ze eerst in de buurt zoeken 
naar een bakkerswinkel om een paar stokbroden te 
kopen. Koffie hadden ze wel bij zich, gewone oploskoffie. 
Water konden ze koken met een klein gasbrandertje, dat 
Ben zo’n dertig jaar geleden al eens gekocht had. 
De route was min of meer bepaald door de loop van het 
riviertje. Soms moesten ze ervan afwijken wanneer het 
bos te dicht werd; het pad liep naast de verharde weg. 
Achterelkaar lopend bevorderde niet een gesprek. Na 
verloop van tijd besloten ze dan ook om de verharde weg 
op te gaan. Verschillende keren hadden ze al ervaren dat 
het niet gemakkelijk was om met zijn drieën te lopen en 
een gesprek te voeren. Op de landwegen konden ze 
meestal wel met zijn drieën naast elkaar lopen want er 
was heel weinig verkeer in deze tijd van het jaar. 
Ze besloten om het gespreksonderwerp toe te spitsen op 
mensen die niet geloofden oftewel de mensen die niet bij 
een of andere godsdienst behoorden, ook niet bij het 
animisme, ook een -isme.  
Het woord ‘iets-isme’ zelf was echt Nederlands, moeilijk 
te vertalen in het Engels, ofschoon in die taal ook -ism 
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werd gebruikt, socialism, capitalism, etc., maar geen 
something-ism. Herbert begreep wel wat bedoeld werd.  
 
De ‘heidenen’ waarnaar de eerste volgelingen van 
kardinaal Vaughan gezonden werden, met name zij die 
naar Borneo gingen, waren in feite gelovigen, want ze 
geloofden in ‘animisme’, de bezieling van bomen en 
rivieren, van speciale plekken, heilige plaatsen, net zoals 
ook in het Shintoïsme, de oude religie van Japan. 
De missionarissen die reeds gezonden waren naar 
Afghanistan en naar de zwarte bevolking van Amerika 
hadden een andere opdracht. Ze werden gezonden om 
aalmoezenier te zijn in het Engelse leger, maar met de 
achterliggende gedachte dat wanneer Kabul eenmaal 
veroverd was de missionarissen daar zouden blijven voor 
de bekering van het volk73. 
De missionarissen in Amerika moesten ervoor zorgen dat 
er priester-missionarissen gewijd zouden worden, die op 
hun beurt gezonden zouden worden naar de gebieden in 
Afrika, waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Zij 
zouden veel beter in staat zijn om de mensen daar te 
bekeren tot het ware geloof en hen uit de klauwen te 
halen van de duivel, die daar nog het bewind voerde, zo 
werd gezegd in de taal van die tijd. 
Nu, achteraf bekeken, konden de drie wandelaars zien 
dat het jammer was om het animisme te bestempelen als 
een werk van de duivel.  
’s Morgens bij het ontbijt had Ben hen iets verteld over 
de gezangen bij een feest in een langhuis in verband met 

 
73 Gerard Raatger, die jongen uit Rossum 
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de rijstcultuur. Een gezang dat de hele nacht kon duren 
werd gezongen door de voorganger, op en neer lopend 
over de veranda met een soort wandelstok waarmee de 
maat werd aangegeven, zonder boekje. Er bestonden wel 
plankjes met allerlei tekentjes, waardoor de sjamaan een 
lied uit zijn hoofd kon leren; het waren de zogenaamde 
‘papan turai’. Hij had een paar assistenten bij zich die een 
zelfgemaakt refrein zongen, soms heel vulgair of de spot 
drijvend met de mensen die op de veranda zaten rond 
een ketel rijstwijn.  
In het gezang werden de geesten uitgenodigd om het 
feest met de bewoners van het langhuis te vieren. Ze 
kwamen aan bij de rivier, namen een bad, kleedden zich 
met de fijnste lendendoek en werden verwelkomd in het 
langhuis met een glas rijstwijn. Deze geesten, vooral 
Pulang Gana, de god of geest van de rijst, werden 
verzocht om toch maar goed te zorgen voor een goede 
oogst of ze werden bedankt voor de goede oogst. 
Wanneer de oogst slecht was werden de geesten ook niet 
uitgenodigd. Je moest ergens de lijn trekken, nietwaar? 
De mensen geloofden heilig in deze geesten net zoals de 
oude Grieken ook leefden met zovele geesten op de 
Olympus, net zoals de Romeinen hun goden hadden, net 
zoals ook de mensen in deze streken de goden bij naam 
kenden, de god van de donder, de god van de bliksem en 
andere natuurlijke verschijnselen. Balder: god van dood 
en wedergeboorte: Baldur: god van het schone en het 
goede: Donar, die we nog kennen van donderdag, of de 
god van de donder en bliksem; Elli, de godin van de 
ouderdom; Ertha, de god van de aarde; Freya, de godin 
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van de vruchtbaarheid liefde en wellust; Freyr de god van 
de overvloed vrede en welvaart zon en regen. 
Onderweg vertelde Fred dat hij op bezoek was geweest 
bij Ben, die toen verbleef bij de Aborigines in de Grote 
Woestijn van West Australië. Daar had hij vernomen dat 
de Aborigines geen goden kenden, geen hemel, geen 
leven na de dood, geen goede of kwade geesten. Wel 
geloofden zij in de schepping van de wezens, waar de 
mensen vanaf stamden, en ook in de Droomtijdslang die, 
na de schepping, meestal sliep in een meer. Hij kwam 
alleen tevoorschijn en kronkelde door de lucht, wanneer 
de aarde ‘aangerand’ werd, zoals nu door de mijnwerkers 
met hun grote machines. Het sneed in hun ziel en zij 
voelden het aan alsof ze zelf aangerand werden. Zij zijn 
immers een deel van de aarde, ze zijn aarde, geen god die 
hen macht gegeven heeft over de dieren en al het 
geschapene, zoals Joden, Christenen en Moslims wordt 
verteld in het boek Genesis van het Oude Testament. 
Misschien moesten ze zich nu beperken tot het -isme van 
de mensen die de bekende godsdiensten vaarwel hadden 
gezegd, zich niet uitgaven als atheïsten, maar toch nog 
wel in iets, iets-isme, geloofden. Eigenlijk wisten ze zelf 
niet waarin zij geloofden, maar konden toch ook niet 
zeggen dat er niets was tussen hemel en aarde. Het was 
in hun beleving een stapje te ver achteruit om te zeggen 
dat er niets is, geen buitenaardse krachten. Sommige 
mensen vertaalden dit naar beschermengelen, 
bijzondere hulp die je bijstaat in tijden van nood. Er 
bestaat niet zoiets als toeval. Boeken over 
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beschermengelen zijn dan ook bijzonder geliefd bij veel 
mensen, een engel voor elke dag of 100 engelen. 
In zijn brief ter gelegenheid van de Veertigdagentijd in 
1986 schreef kardinaal Simonis het volgende: “Wanneer 
wij over drie jaar, in 1998, herdenken dat Willibrord 1250 
jaar geleden in Echternach stierf, zal zijn opvolger dan 
zeker kunnen weten dat wij nog leven uit hetgeen hij 
onder ons bracht? Of zal het weefsel van wat eens een 
met goud doorstikt gewaad was, versleten en 
uiteengevallen in zijn handen liggen”74? De zorg van de 
kardinaal was dat mensen God als iemand ingeruild 
hebben voor iets, dat, zoals iemand tegen hem zei, de 
mens veel vrijer maakt. 
Er is bij deze mensen een groot gevoel voor de leij-lijnen 
in de aarde, krachtlijnen die sommige mensen kunnen 
voelen, zoals de wiggelroedeloper de loop van water kan 
opsporen, een kunst of gave die slechts enkele mensen 
verstaan of hebben verkregen. 
Een ander voorbeeld is de kennis die Aboriginal mensen 
hebben van de zogenaamde Songlines, onzichtbare 
paden in de woestijn die men kan volgen om te komen 
tot de verborgen heilige plaatsen. 
Er zijn veel onverklaarbare voorvallen, zelfs in het 
dagelijkse leven. De Ierse gebeurtenissen staan hier 
bekend om. Een bekend voorbeeld is de klok die stil blijft 
staan op het moment dat iemand overlijdt, zoals ook Ben 
had ervaren toen zijn vader stierf. Bij terugkomst in Delft 
na de begrafenis zag hij dat de klok van zijn vader precies 
op het moment van zijn sterven was blijven stilstaan.  

 
74 GOD: Iets of Iemand, 1986. 
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De reden waarom iets gebeurd is niet altijd verklaarbaar 
en behoort tot de het -isme. Er is iets dat me waarschuwt 
om ergens niet naar toe te gaan. Er is iets dat me behoedt 
voor een val in een ravijn. Er is iets dat ervoor gezorgd 
heeft dat het leven op aarde mogelijk geworden is en 
mogelijk blijft. Het intellect of de ziel van de mens, het 
instinct van een dier wordt toegeschreven aan een 
hogere macht.  
Waarschijnlijk is het -isme verminderd door de toename 
van SF, science fiction, elementen ervan worden 
werkelijkheid met het voortschrijden van de 
wetenschappen. 
Herbert had de meeste ervaring met het formuleren van 
gedachten over wat de mensen in het algemeen bezig 
hield met betrekking tot het bestaan van iets dat eigenlijk 
niet geformuleerd kon worden. In zijn pastoraat kwam hij 
dikwijls in contact met mensen met wie hij een uitvaart 
moest voorbereiden. Hij ging dan altijd op bezoek bij de 
mensen thuis, waar ze op hun gemak waren, waar ze ook 
konden zeggen wat hen bezighield. Dikwijls waren hun 
gedachten tweesporig. Enerzijds geloofden ze niet in een 
God in een hemel en een duivel in de hel, in het 
bovennatuurlijke in het algemeen, maar anderzijds 
spraken ze wel hun hoop uit dat de overledenen hun 
reeds overleden man of vrouw of kind zouden terugzien, 
een duidelijke aanwijzing dat ze zich in hun gedachten in 
een iets-isme bevonden. 
‘Opgaan in het Grote Licht’ kwam het dichtst bij hun 
gedachtegang. Later zouden ze van Ben horen dat ook hij 
dikwijls sprak over Licht. Hij gebruikte de tekst uit een 
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boekje van Monique van der Zanden75, waarin een kind 
vraagt om uitleg over dood. 
Bij Bernard in de Filippijnen werden de gewone teksten 
over het zijn bij God gebruikt, teksten zoals die in de Bijbel 
en in gebedenboeken staan en die bekend zijn bij 
mensen. 
Fred had minder ervaring met dergelijke discussies, 
ofschoon dikwijls zijn pastoranten in een consult hem 
toevertrouwden dat ze in de knoop zaten vanwege 
angsten voor toekomst, onzekerheden over hun bestaan, 
verlies van geloof met daaraan het gevoel gekoppeld dat 
ze in hun preken spraken als leugenaars of schijnheiligen.  
Het was hoog tijd om ergens te gaan zitten voor een kop 
koffie of voor de lunch. Saint-Pourçain-sur-Sioule was niet 
ver meer, misschien een kwartiertje. De discussie was 
heel belangrijk geweest, omdat het ook hun eigen denken 
betrof. Zij behoorden immers ook tot de grote groep 
mensen die geluk vond in de erkenning dat zoekend 
geloven iets positiefs was. In hun opleiding was het 
bestempeld als een groot gevaar op hun geloofsweg, zelfs 
zonde en moest vermeden worden met veel gebed en 
boete. 
Je mocht nu een blijde mens zijn als je dit zoekend 
geloven bij jezelf toeliet.  
Uiteraard is er veel respect voor de mensen die 
antwoorden zochten op de grote levensvragen en 
geloofsvragen. Veel nieuwe inzichten worden gevonden 
in de techniek, de macro-techniek, astrologie en 
dergelijke maar ook in de microtechniek en zelfs in de 

 
75 Licht, een Vertelling, Monique van der Zanden 
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nano-wetenschappen76, iets dat we niet meer met het 
blote oog kunnen waarnemen, zelfs niet met een gewone 
microscoop – en waar we met ons gezonde verstand niet 
bij kunnen. 
Ben stond met de auto bij een bank langs de weg. Met 
zijn vieren genoten ze van hun meegebrachte lunch. De 
dag was goed. De zon scheen en was zelfs warm. Er was 
geen wind en de temperatuur was al hoger geworden op 
hun weg naar het zuiden. Meer en meer voelden ze dat 
ze naar elkaar toegegroeid waren op deze voettocht. Ze 
beseften ook dat dit een luxe was waar maar weinig 
mensen gebruik van konden maken, niet alleen de 
vrijheid van het wandelen, waar je toch ook wel een 
goede gezondheid voor moest hebben, maar ook de 
vrijheid van denken, waarbij je niet in vaste denkpatronen 
verankerd moest zijn. 
Nu, op hun laatste wandelstukje naar Vichy, bespraken ze 
wat ze daar zouden gaan doen. Vichy staat immers 
bekend om het museum voor Aziatische en Afrikaanse 
kunst. Toen ze een uur hadden gelopen reden ze verder 
met de auto en moesten nog vijftien km. rijden over de 
N7 naar hun hotel in Vichy. 
Ze zetten hun auto neer op het kerkplein van de 
Blasiuskerk. Ben ging hen voor en bracht hen naar de 
pastorie van de kerk. Een pastoor met twinkelende ogen 
opende de deur en vroeg hen meteen om binnen te 
komen. Hij had de koffie klaar. Het bleek dat Ben hier was 
geweest om te vragen waar een goedkope 
overnachtingsmogelijkheid was. De pastoor had hen 

 
76 Een nanometer is een miljoenste van een millimeter. 
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meteen uitgenodigd om gebruik te maken van een huisje 
achter de kerk. Het was ingericht voor de pelgrims die 
naar Santiago de Compostella gingen. 
Na de koffie werden een paar flesjes bier op de tafel 
gezet. Het bleek dat de pastoor een missionaris was en in 
Afrika had gewerkt. Hij was lid van de congregatie van de 
Mission Etrangères de Paris. Hij wist natuurlijk dat 
missionarissen liever bier dan wijn dronken.  
Het liep al tegen de avond toen hij ze naar een huisje 
naast de oude gevangenis bracht. Een oudere vrouw, die 
aan de andere kant woonde, was de sleutelbewaarster. 
Het huisje zag er keurig netjes uit, schoon en fris. Ben had 
al inkopen gedaan, zodat ze na een bad meteen konden 
gaan koken en genieten van deze mooie 
overnachtingsplaats77. 
De volgende morgen stonden ze al vroeg op om eerst 
naar de dienst in de kerk te gaan. De pastoor had beloofd 
een viering in het Engels te houden in een klein kapelletje 
achter het hoofdaltaar. Het zou geen officiële viering zijn, 
alleen maar met zijn vijven, plus misschien de dame die 
voor het huisje zorgde; zij sprak ook Engels. 
De pastoor had lezingen gekozen die aansloten bij ‘de 
pelgrimstocht van mensen’, mensen op pad, mensen op 
zoek, kwetsbaar zoals de Christus zelf. 
Het ontbijt stond al klaar; het was een verlenging van de 
viering van de Eucharistie. Ze bespraken de route naar 
Thiers, een tocht van minstens 35 km. De pastoor haalde 
zijn kaart erbij en toonde hen hoe ze het best door het 

 
77 In feite bestaat zo’n plaats op de weg naar Compostella die door 
Ben en zijn broer Henk gelopen is. 
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bos Livradois Forez konden lopen, een zeer aangename 
weg, veel gebruikt door de pelgrims die naar Santiago 
liepen. Je kon niet verkeerd gaan want de rood-witte 
Compostella tekens gaven overal de weg goed aan. 
Ze bedankten de pastoor zeer hartelijk en nodigden hem 
uit om bij hen in Engeland of Nederland op bezoek komen 
mocht hij ooit daartoe de gelegenheid hebben.  
Toen ze terug waren in het huisje merkten ze nog op hoe 
warm het is wanneer missionarissen elkaar ontmoeten. 
Er is een eenheid van denken in het wereldgebeuren, een 
eenheid tussen mensen onderling waar zwart niet meer 
gezien wordt als zwart en blank ook niet meer blank is. Er 
zijn alleen maar mensen bij elkaar78. 
Deze opmerking was tevens de aanleiding om het gesprek 
van deze dag te laten gaan over de toekomst van de 
kerkelijke gemeenschappen, een bijzonder actueel 
onderwerp voor de Kerken in West-Europa, waar immers 
al zoveel kerken werden gesloten en waar de jeugd 
afwezig is. 
Bernard zou de auto naar de volgende halte rijden, Thiers, 
een klein stadje. Hij zou uitkijken naar een gîtes, waar 
gewoonlijk een wasmachine stond, zodat ze hun kleren 
weer eens konden wassen. De vriendelijke dame van het 
huisje had hen een goede lunch meegegeven, echt op zijn 
Frans, stokbrood, boter en kaas, ham en een gekookt 
eitje, maar met een paar flesjes frisdrank in plaats van 
wijn. 
 

 
78 Dit is ook het thema van de encycliek van Paus Franciscus, Fratelli 
Tutti, 2020, broeders en zusters. 
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Kerk van toekomst 
 
Het bleek dat het thema voor deze dag inderdaad wel 
behoorlijk belangrijk was in hun leven. Ze waren er mee 
begaan omdat zovele mensen zich zorgen maakten over 
de kerk van de toekomst, vooral nu ze zagen dat hun 
kinderen geen interesse meer hadden in iets dat hun 
ouders lief was. Het thema was ook belangrijk, omdat, 
zoals gezegd, zoveel kerken gesloten werden, ook hier in 
Frankrijk, de plaatsen waar ze af en toe rust konden 
vinden in een kerkportaal of mensen konden ontmoeten, 
oudere mensen die voor de kerk zorgden, af en toe een 
jong gezicht. 
Deze spanning bestond niet alleen tussen oud en jong, 
maar werd vooral veroorzaakt door de spanning in de 
theologie van het priesterschap. Er waren enkele 
bisschoppen, waaronder voornamelijk de kardinaal van 
Nederland, die terug wilden naar het priesterschap zoals 
het was voor het Vaticaans Concilie, sterk verticaal, dat 
wil zeggen, de priester was de mediator, de 
tussenpersoon, tussen God en het volk en stond dus op 
een hoog platform, verboden gebied voor de leek, vooral 
voor de vrouwen. In de oude liturgie werd het verschil 
sterk aangeduid door de afstand tussen altaar en 
kerkvolk, allereerst door met de rug naar het volk toe te 
staan en door de sterke afscheiding veroorzaakt door de 
communiebanken, eigenlijk geïnspireerd door de 
synagoge waar het Allerheiligste werd afgeschermd van 
de gewone gelovigen. 
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Vanwege het uitgebreide ontbijt hadden ze geen tijd 
meer gehad om nog naar het museum te gaan. Voor het 
ontbijt had Fred nog even in Snead-Cox gebladerd om te 
kijken of hij iets kon vinden over de toekomst van de kerk 
in de tijd van Herbert Vaughan, toen hij de Mill Hill 
Congregatie stichtte. 
Hij las dat in die tijd er een enorme armoede was in de 
steden. Kinderen van arme ouders werden naar 
werkhuizen gestuurd of werden geplaatst in tehuizen die 
door de kerken werden geregeerd met strakke hand. 
Dikwijls werden priesters geraadpleegd wanneer de 
honger zo groot was dat een kind uit huis geplaatst moest 
worden. De priesters toonden veel macht en stuurden 
mensen weg, zodat ze hun heil zochten bij Protestantse 
instellingen, waar ze moesten zweren dat ze geen enkele 
toegang meer zouden hebben tot het katholieke geloof79. 
Zowel in de Katholieke als ook in de Anglicaanse 
instituten werd het geloof gehanteerd als een machtig 
wapen, waardoor veel mensen deze instituten verlieten 
en de Kerken de rug toedraaiden. 
Sinds de industrialisering hebben mensen de Kerk 
vaarwelgezegd vanwege een opkomende secularisatie en 
vanwege armoede veroorzaakt door de fabrieken. In de 
Katholieke Kerk wordt het grote aantal kinderen dikwijls 
aangewezen als een oorzaak van armoede en 
ongeletterdheid.  
Ben kwam weer met een anekdote. Zijn vader had veertig 
jaar in een textielfabriek gewerkt, toen hij zijn ontslag 
kreeg vanwege het faillissement van de fabriek. Hij werd 

 
79 Snead-Cox Vol. II, naar Memoirs of Dr. Bernardo, pg. 262. 
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op kantoor ontboden, waar hem werd verteld dat hij een 
onderscheiding zou krijgen voor veertig jaar trouwe 
dienst. Hem werd ook verteld niet te wanhopen, want de 
lieve Heer zou wel zorgen dat alles goed zou komen. Zijn 
vader werd zo kwaad op de baas, die volgens hem 
geloofde in God noch gebod, dat hij de onderscheiding 
weigerde.  
Toen Herbert Vaughan tot kardinaal werd benoemd 
stelde hij een commissie aan om het probleem van de 
verwaarloosde kinderen te bestuderen. De Rescue 
Society werd opgericht. Als motto gaf hij aan dat “geen 
enkel Katholiek kind dat werkelijk verwaarloosd is of 
waarvan het geloof in gevaar is en waar geen andere 
oplossing voor bestaat, opname geweigerd kon 
worden”80. 
De kardinaal geloofde in een betere toekomst van de 
Katholieke Kerk in Engeland als ook een uitbreiding van 
deze Kerk in de Missielanden. Zou hij dan in deze tijd ook 
zo groot van hart zijn om te zeggen dat er gezorgd moet 
worden voor elk verwaarloosd kind ongeacht zijn/haar 
afkomst, religie? 
Een aanloop daartoe is zeker genomen door de 
missionarissen die benoemd waren om in een technische 
school in Pakistan te werken. Daar was het merendeel 
van de leerlingen Moslim en had men geen hoop dat ze 
Katholiek zouden worden. “Als het maar goede mensen 
worden”, zo werd gezegd. Natuurlijk was er wel de hoop 
dat ze ook mensen werden die de Missie een warm hart 
zouden toedragen, want de Missie verkeerde in een 

 
80 Snead-Cox II, pg. 271 
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moeilijke positie. Toch konden arme kinderen ook een 
plaats krijgen in die school. 
Het was bijzonder moeilijk om een werkvergunning voor 
dat land te krijgen. Zou de Missie een langzame dood 
sterven? 
Het is ongetwijfeld waar dat Vaughan geloofde in de 
toekomst van de Kerk en dat alles in het werk gesteld 
moest worden om daar ook zeker van te zijn. Een 
voorbeeld van zijn grote zorg valt te lezen in zijn 
geschriften over de jonge priester. Hij moet de kans en 
tijd krijgen om zich te oriënteren op zijn toekomstig werk. 
Het werd zijn persoonlijke inzet om dit te bereiken, zelfs 
met grote financiële gevolgen toen hij het Pastoraal 
Seminarie begon81.  
Brengen we de problemen van toen naar deze tijd, zo 
vonden onze drie wandelaars, dan zien we dat de 
seminaries grotendeels gesloten zijn, tenminste hier in 
West-Europa, en dat pasgewijden bijna meteen de zorg 
krijgen voor een fusie van kerken, waar ze als het ware 
manager zijn in plaats van pastor, een taak waar ze niet 
voor opgeleid zijn. 
Ben en Fred hadden de ervaring dat ze hun parochies, die 
uit tot wel veertig langhuizen of dorpen bestonden,  
gemakkelijk konden dienen, omdat elk dorp zelf 
verantwoordelijk was voor het welzijn van de Christelijke 
gemeenschap. Ze leidden zelf hun zondagsdiensten, 
bezochten de zieken, zegenden de rijstvelden. Problemen 
ontstaan wanneer die eigen verantwoordelijkheid wordt 
weggenomen.  

 
81 Snead-Cox II, pg. 423 
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Heel sterk kwam dit nu tot uiting in aartsbisdom Utrecht. 
Wanneer een kerk aan de eredienst was onttrokken, het 
woord sluiting werd vermeden door de aartsbisschop, 
haakte tachtig procent van de gemeenschap af en werd 
niet meer gezien in de kerk die daarna aangewezen werd 
als het nieuwe parochiecentrum voor hen. De 
gemiddelde leeftijd in een kerk steeg naar 70 jaar. Als 
jongeren niet meer in een kerk gezien worden, dan is er 
ook geen toekomst meer voor die kerk.  
Hoe dan ook, in het migrantenpastoraat werd gezegd dat 
de migranten waarschijnlijk de overleving van een Kerk 
zullen zijn in Nederland. 
Herbert zei dat hij daar weinig ervaring mee had. In het 
noordwesten van Engeland waar hij werkte waren weinig 
migranten; heel anders dan in Londen. De Kerken van het 
Oosten waren sterk aanwezig in het oosten van 
Nederland, waar enkele duizenden Syriërs wonen, 
Syrisch-Orthodoxe Christenen en ook de zogenaamde 
Libanese kerk, beter aangeduid als de Kerk van het 
Oosten, of de Maronitische kerk, mensen die Katholiek 
waren gebleven toen de scheiding tussen de Kerk van 
Rome en de Kerk van Constantinopel plaats vond ten tijde 
van het Concilie van Nicea in de vierde eeuw na 
Christus82. 
Ben had het initiatief genomen om een gezamenlijke 
viering van de Nederlandse Katholieken van de 
Verrijzeniskerk en later van de St. Janskerk en de Kerk van 

 
82 Het Concilie van Nicea in 325 was de eerste poging van de kerk om 
een consensus van alle Christenen te bereiken tijdens een 
bijeenkomst van een algehele vertegenwoordiging van de Kerk. 
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het Oosten te houden. Het werd een traditie dat twee 
keer per jaar zo’n viering werd gehouden, een keer de 
Latijnse liturgie volgend en de andere keer de 
Maronitische liturgie, geleid door hun priester, die uit 
Munster moest komen, samen met Ben. Het 
liturgieboekje werd altijd gedrukt in twee talen. 
De Kerk van het Oosten hield een eigen viering een keer 
per maand. De andere zondagen kwamen ze bijeen 
samen met de mensen van de St. Janskerk of door de 
week bij de donderdagmorgenviering in de 
Verrijzeniskerk die verkocht was aan de Syrisch-
Orthodoxe Christenen. Dikwijls klaagde Ben erover dat de 
mensen van de Kerk van het Oosten gezien werden als 
huurders van de kerk. Het bestuur van de parochie vond 
dat ze veel te weinig betaalden voor het gebruik van de 
kerk. Ze werden niet gezien als medechristenen of als 
Katholieken van de een en dezelfde Kerk. Net zoals 
ervaren werd in vele andere migrantenkerken werden ze 
wel gevraagd om te helpen bij de schoonmaak van de 
kerk, maar werden ze nergens gevraagd om zitting te 
nemen in een parochiebestuur. Hopelijk is daar intussen 
verandering in gekomen. 
Het mag natuurlijk gezegd worden dat er een langzame 
verbetering is in de samenwerking en dialoog met 
religies. In de Katholieke Kerk is er een langzame 
vooruitgang, een beetje zoals de Echternach processie, 
twee stappen vooruit, een stap achteruit.  
Kinderen van Syrische ouders spreken Nederlands en zijn 
misdienaar of lid van een koortje geworden. Het is ook 
opvallend dat bij een eerste communieviering de 
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meerderheid van de kinderen van niet-Nederlandse 
ouders zijn. Langzaam trekken pastores hun conclusies. 
Rond de eeuwwisseling hebben de bisschoppen van 
Nederland erop gewezen dat de migrantenkerken zich 
moesten aansluiten bij de Nederlandse kerken. Het werd 
hun niet in dank afgenomen, omdat er een groot verschil 
is in hun geloof en sociaal leven. Kerkdiensten van 
migranten werden dikwijls besloten met een maaltijd.  
Wanneer echter Christenen van verschillende afkomst bij 
elkaar komen, dan zijn jongeren van de migrantenkerken 
wel aanwezig in tegenstelling tot de Nederlandse kerken. 
Het is een duidelijk teken dat nieuwe Nederlanders 
kerken kunnen overnemen in zoverre ze nog niet 
opgegaan zijn in het grote geheel van een parochie 
gefuseerd uit een aantal kleinere kerken. 
De kracht van deze nieuwe kerkgemeenschappen is zo 
sterk, omdat ze communautair zijn in tegenstelling tot het 
individualisme en de secularisatie van West Europese 
kerken.  
Het geloof van de nieuwe kerkgenoten staat dichter bij de 
leiding van de Kerk, die bekend staat om een 
conservatieve houding en zich verre houdt van elke vorm 
van secularisatie. De kardinaal van Nederland verkondigt 
zelfs nog het bestaan van het vagevuur83, onbegrip 
tonend bij zijn geloofsgenoten, maar wel dichtbij staand 
bij de migrantenkerken. 
Het was duidelijk dat Ben zich zeer dicht bij de 
ontwikkelingen van de migrantenkerk bevond. Vanuit zijn 
werk als algemeen secretaris van Cura Migratorum (1994-

 
83 Bisdomsblad 2020. 



 
215 

1996) was hij nauw betrokken bij de langzame opheffing 
van verschillende pastoraten. De ontwikkelingen van de 
pastoraten werd niet in de discussie bij de Nederlandse 
Kerkprovincie opgenomen. De voornaamste redenen 
waren van financiële aard en de leegloop van de 
Nederlandse kerken. Als voorbeeld noemde hij de 
ontwikkeling van de Spaanssprekende gemeenschappen. 
De bisschoppen waren bekend met deze kerken in 
zoverre ze bestonden uit de Spaanse gastarbeiders. De 
Spaanssprekende gemeenschappen van het einde van de 
20ste eeuw bestonden echter voornamelijk uit 
Spaanssprekende vluchtelingen en migranten uit Latijns-
Amerika, die de Nederlandse taal nog niet machtig waren. 
Dit probleem deed zich niet voor in Engeland, waar zo 
goed als alle migranten de Engelse taal machtig waren, zij 
het met hun eigen accenten, zoals de mensen uit India. 
Vooral in Londen waren de kerkelijke gemeenschappen 
zeer multicultureel. In de Verenigde Staten kende men 
Spaanssprekende gemeenschappen al in de tijd van 
Kardinaal Vaughan. Hij stuurde zijn eerste missionarissen 
naar die gemeenschappen, vooral naar de 
gemeenschappen van Afrikaanse afkomst, de voormalige 
slaven.  
Ze waren het erover eens dat Vaughan als stichter van 
een congregatie in deze 21ste eeuw zijn volgelingen ook 
naar de migrantengemeenschappen in Engeland en 
Nederland en andere landen gezonden zou hebben. 
Herbert vond dat hij zoiets alleen maar in samenspraak 
met de lokale bisschop zou kunnen doen. De bisschop is 
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immers verantwoordelijk voor het gehele pastoraat in 
zijn bisdom.  
Hij kreeg toch een beetje tegenstand van die andere 
twee, die hem er op wezen dat door de hedendaagse 
ontwikkelingen, ook binnen de missionaire 
gedachtegang, bepaalde groepen mensen geheel uit het 
vizier van de bisschop waren verdwenen. Ze herinnerden 
hem aan de beschrijvingen van het leven van enkele 
missionarissen, zoals Fons ter Beke in Soedan, Tjieu 
Haumann in Kenya en anderen84. 
De nieuwe missiegebieden, of moeten we zeggen, de 
nieuwe bevolkingsgroepen, van Mill Hill in deze nieuwe 
tijd zijn gebieden waar priesters in het algemeen niet te 
vinden zijn. Ben had het meegemaakt bij de Aborigines 
van Australië, Bernard bij zijn melaatsen in Iloilo City op 
de Filippijnen.  
 

 
Afb. 13: Branibrani met Ben in de woestijn 
 

 
84 Beiden zijn bekend bij velen vanwege de beschrijvingen van hun 
werk in het Contactblad van Mill Hill en ook vanuit hun eigen 
geschriften. 
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Een voorstel om een nieuwe missieactiviteit in Nederland 
te beginnen kwam maar niet van de grond, omdat men 
zoiets wilde doen in samenspraak met de lokale bisschop. 
De aartsbisschop van Utrecht zou graag een groep 
missionarissen in zijn aartsbisdom zien, maar, zo had hij 
eraan toegevoegd, “ze moeten zich wel aan de regels 
houden”.  
Het zou ook een interessante discussie kunnen zijn in 
hoeverre missionarissen zich aan de regels moeten 
houden. Is het niet zo dat missionarissen in een nieuwe 
leefsituatie zich bevinden bij mensen die het goddelijke in 
zich meedragen en een geweldige verrijking zouden 
kunnen zijn voor de georganiseerde gemeenschappen? 
Herbert zei dat hij zich eigenlijk niet zo gemakkelijk voelde 
in deze discussie. Hij had er nog nooit over nagedacht en 
was ervan uit gegaan dat er maar één Kerk was, één 
gemeenschap, die haar armen open had voor iedereen. 
Waarom moest er dan telkens onderscheid gemaakt 
worden tussen de gevestigde Kerk en de missionaire Kerk, 
niet alleen in rituelen, maar zelfs in geloofshouding en in 
persoonlijke keuzes? 
Om de discussie terug te brengen naar de oorspronkelijke 
bedoeling, namelijk de vraag over de toekomst van de 
Kerk, zei Fred, misschien enigszins diplomatisch, dat er 
alleen maar toekomstige visies zouden kunnen zijn. Je 
kunt niet bewijzen hoe de toekomst eruit zal zien, alleen 
maar vermoeden, soms aan de hand van statistieken en 
allerlei studies, met een sterk vermoeden. Bevindt men 
zich dan op het pad van de profeten? 
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De gehele tijd hadden ze weer het riviertje de Allier 
gevolgd. Daar waar de Allier zich buigt naar het westen, 
waren zij het bos ingegaan, het grote Livradois Forez. 
Tijdens hun lunch waren ze gewoon doorgegaan met hun 
discussie. Nu waren ze op een punt gekomen in hun 
gesprek dat ze zeiden dat het wel genoeg was geweest. 
Inderdaad, spreken over de toekomst is niet gemakkelijk. 
Je spreekt eigenlijk alleen maar de hoop uit dat er 
verandering komt. Je wilt niet bij het oude blijven, want 
elke situatie is weer nieuw en vraagt om een nieuwe 
inzet.  
De woorden van de profeet Ezechiël werden aangehaald: 
“een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest85. 
Vernieuwing is noodzakelijk. Het oude is afgedaan, 
ofschoon er ook wel een nostalgisch verlangen kan zijn 
naar oude bekende begrippen, oude rituelen die hen 
dierbaar waren. De Kerk moet altijd vernieuwd worden86, 
is een bekend gezegde. Het wordt toegeschreven aan Karl 
Barth (1947) maar kan ook al gebruikt zijn door St. 
Augustinus en is ook weer gebruikt door Hans Kung om 
de geest van het Tweede Vaticaans Concilie te 
ondersteunen. 
Deze woorden waren een waardig einde aan de discussie 
van deze dag, bevestigend dat ze samen op het goede pad 
waren, een weg die toch dikwijls moeilijk begaanbaar 
was, een harde weg voor veel mensen die in hun hart 

 
85 Ez. 36, 26 
86 Ecclesia semper reformanda est. “ Sekerlijk de Gereformeerde 
Waarheyd…leert dat in de Kerke ook altijd veel te herstellen is”, 
Jodocus van Lodenstein, 1674. 
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willen blijven vasthouden aan de vertrouwde wegen, ook 
van pracht en glorie. 
Bernard stond natuurlijk met een grote lach op zijn 
gezicht te wachten bij het bordje Welkom in Thiers en 
bracht hen naar de Gîtes Les Trois Mâts, een eenvoudig 
onderkomen. Ze kregen de sleutel nadat ze betaald 
hadden voor de nacht, gingen nog even een paar 
boodschappen halen, kookten hun avondeten en wasten 
hun kleren om daarna te genieten van de avond met een 
glas wijn.  
 
 
 
 

* * * * 
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HOOFDSTUK VIJF 
ZUID FRANKRIJK 
 
Ze voelden ’s avonds dat de warmte van het zuiden al in 
de lucht zat. Na het avondeten waren ze dan ook buiten 
gaan zitten, kijkend naar de mooie sterrenhemel. 
Herbert had een mooi overzicht gemaakt van de thema’s 
die ze op deze tocht al besproken hadden. Je zou er een 
heel boek over kunnen schrijven, was een opmerking van 
Ben. Bernard merkte lachend op en zei dat het er dan wel 
van zou komen. Misschien zou het boekje al klaar zijn 
voordat hij terugging naar de Filippijnen. 
Waren ze aan het eind van hun verhaal gekomen? Als ze 
nog een paar dagen zouden lopen, konden ze doorrijden 
naar Cuxac-d’Aude. Fred had al contact opgenomen met 
de nieuwe eigenaars van zijn huis en ze vonden het fijn 
dat Fred en zijn vrienden gebruik wilden maken van de 
caravan, die nu leeg stond. 
Ze besloten om de volgende dag, de 19de dag van hun 
voettocht, door te lopen naar Saint Eloy-la-Glacière, door 
het bos, over een weggetje dat parallel liep aan de D906, 
een afstand van zo’n 40 km., die natuurlijk een beetje 
ingekort kon worden door gebruik te maken van de auto. 
Fred zou moeten rijden. Hij was goed bekend in deze 
streek en zou wel een overnachtingsplaats kunnen 
vinden, ofschoon er alleen maar kleine dorpen op hun 
weg lagen. De wandelaars wilden gebruik maken van een 
kleine rustplaats in Courpière, na 15 km. lopen. 
Ze moesten enige tijd nadenken over een 
gespreksonderwerp. Ze hadden al zoveel besproken en 
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hun gedachten laten gaan over allerlei onderwerpen die 
te maken hadden met missie in deze tijd, een nieuw 
missionair tijdperk. Hoe kwam missie dan tot gestalte in 
een tijd, tenminste in Europa, waarin jongeren zich niet 
meer aanmelden om missionaris te worden, een tijd van 
leegloop van de kerken, een tijd waarin alleen maar 
oudere mensen bereikt kon worden, dikwijls ook met 
oude woorden? 
Goed, zei Fred, waarom zouden we dan niet praten over 
de westerse problemen van missie? Het zou een boeiend 
onderwerp kunnen worden, dat aangepakt moest 
worden met een grote nederigheid. Het zou zelfs een 
onderwerp kunnen zijn voor de algemene vergadering 
van Mill Hill! 
Hun ontbijt de volgende morgen was snel klaargemaakt, 
de eenvoud in zichzelf. Koffie met stokbrood en beleg. Ze 
waren vergeten om eieren te kopen, anders was er nog 
wel een gebakken eitje op tafel gekomen. 
 
Is de Westerse cultuur een probleem in Missie? 
 
De eigenaar van de gîtes was op tijd bij het huisje om de 
sleutel terug te krijgen en om de zaak te inspecteren of ze 
het goed hadden achtergelaten. Hij was blij te horen dat 
ze een goede nacht hadden gehad en wenste het een 
goede verdere reis en een au revoir. 
Het weggetje richting Courpière was gauw gevonden, 
want het stond aangegeven dicht bij hun gîtes. Fred zou 
vooruitrijden en iets kopen voor hun lunch. Het leek erop 
dat ze geen restaurants tegen zouden komen. 
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Aan het begin van hun voettocht die dag erkenden ze dat 
het onderwerp niet iets is van deze tijd alleen. Het gaat al 
eeuwen terug, want telkens weer zijn er pogingen 
ondernomen om het juk van de regels van het Vaticaan af 
te schudden. Het gaat terug naar de eerste missionarissen 
van de Spaanse en Portugese Kerken naar India en 
omliggende landen. In India wilden de missionarissen 
gekleed gaan zoals de Indiërs, vooral zoals de Indiase 
Hindoepriesters gekleed gingen. In Japan probeerden ze 
om gelijke tred te houden met de Japanse geleerden, 
wijze mensen die in hoog aanzien stonden bij de 
bevolking. 
De Japanse theoloog Susaku Endo heeft veel geschreven 
over die tijd, en dan spreken we over de 15de eeuw. De 
film The Seven Samurai87 geeft een bijzonder goed beeld 
van die tijd. Eigenlijk is het een film over samenwerking, 
maar het laat ook veel wreedheid zien, een wreedheid die 
later tijdens de Tweede Wereldoorlog weer tevoorschijn 
is gekomen. Was hun wreedheid in de 15de eeuw in Japan 
en tijdens de Tweede Wereld Oorlog buiten Japan een 
ontsnapping uit de grote onderdanigheid die ze moesten 
tonen ten opzichte van Shoguns en de goddelijke keizer? 
Deze discussie was natuurlijk koren op de molen van Ben, 
die bijzonder geraakt was door deze film, toen hij nog 
maar een jaar of zeventien was. De film had zijn 
missionair leven voeding gegeven, niet preken maar 

 
87 The Seven Samurai is eigenlijk een voorloper van de Amerikaanse 
versie, The Seven Magnificent Men 
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doen, samen met de mensen, of zoals de uitdrukking was: 
niet kakelen, maar eieren leggen88. 
Die morgen hadden ze gelezen in Snead-Cox dat bisschop 
Vaughan eropuit was om de jongeren van die tijd 
praktische kennis mee te geven voor hun toekomstige 
carrière. Het schrijven van mooie gedichten in het Grieks 
hielp niet echt als je de boekhouding van een bedrijf 
moest bijhouden89. 
Dezelfde praktische redenen kunnen aangetoond worden 
in andere initiatieven die Vaughan ondernam als priester, 
als bisschop, als kardinaal, maar ook zeker in de 
constituties die hij opstelde voor zijn nieuwe 
missionarissen. Bovendien, wanneer het werk van de 
eerste missionarissen van Mill Hill nu bestudeerd wordt, 
dan valt het meteen op dat het praktische mensen waren. 
Herbert moest erkennen dat hij zich hier nog eigenlijk 
nooit in had verdiept in tegenstelling tot Bernard en Ben 
en, volgens Ben, ook Fred, die nu met de auto op weg 
was. 
Ben zocht altijd meteen oplossingen voor de problemen 
die bij hem neergelegd werden, vooral ’s avonds laat 
wanneer hij samen met de mannen van een langhuis nog 
aan het praten was over het leven van elke dag. Werd 
gezegd dat de prijs van rubber te laag was, dan zocht hij 
een oplossing om een betere prijs voor die rubber te 
verkrijgen en deed dat door zelf de rubber op te kopen. 
Het had hem de idee gegeven om een coöperatie op te 
richten: betere en hygiënische bouw van de langhuizen 

 
88 Missiologie op de drempel, 1998.4 
89 Snead-Cox I, pg. 306 
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om minder ziekte te hebben, betere prijzen voor hun 
producten, rijst, rubber, peper, betere 
landbouwmethodes voor hun rijstvelden. Het was de 
Gerempong Penglantang Bumiputera Tatau, de Native 
Welfare Association Tatau. Het woord ‘bumiputera’ 
betekent eigenaars of bezitters van het land, een term die 
voorbehouden was aan de Moslim Maleise bevolking in 
Serawak, maar die opgeëist werd door de Daya bevolking. 
De regering dacht dat aanvragen voor vergunningen voor 
deze coöperatie ingediend waren door de Maleiers en 
werden dan ook grif verleend. 
Hij werd er weer helemaal enthousiast van, maar Herbert 
bracht hen terug naar hun oorspronkelijke discussie. In 
hoeverre is de Europese cultuur een blok aan het been? 
Ze konden natuurlijk niet de politieke of economische 
overheersing bespreken; uitdrukkelijke werd bedoeld 
vooringenomenheid van missionarissen vanuit hun eigen 
Europese achtergrond. 
Ze waren bekend met de gedachtegang van de 
Europeanen in de tijd van Columbus, maar ook in de tijd 
die nog niet zo ver achter hen lag, de tijd van de 
oprichting van hun Congregatie, 1866. Niet iedereen 
dacht hetzelfde. Gelukkig was er een kentering ontstaan 
in de eerste helft van de 20ste eeuw.  
Toch waren enkele collega’s nog zeer negatief over hun 
parochianen, zozeer zelfs dat sommigen teruggeroepen 
moesten worden omdat ze de ontwikkeling van de Kerk, 
b.v. in Afrika, in de weg stonden met hun raciale 
opmerkingen.  
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Het voorbeeld van een Indonesische student aan het I.S.S. 
in Den Haag werd aangehaald. Deze student studeerde 
Nederlandse literatuur. Toen hij terugging naar Indonesië 
gaf hij een boekje aan Ben met geschriften van 
missionarissen en zendelingen in zijn land. Ben schaamde 
zich mateloos toen hij het las. Over een visitatie in de 
Molukken stond geschreven: “maar ook de ondeugd en 
luiheid doen zeer veel kwaad. Nu men de lieden, volgens 
het aangenomen menschlievend stelsel, niet tot eenig 
onderzoek dwingen kan, worden scholen en kerken 
schaars bezocht…. de jeugd blijft dom, onbeschaafd en 
groeit voor alle kwaad op. Jongens tot twaalf en veertien 
jaren lopen onbeschaamd moedernaakt, zodat men hier 
met gene welvoegelijkheid Europesche of andere zedige 
vrouwen brengen kan. Zeer velen verstaan niet eens 
meer Maleisch, en in welke taal kunnen zij dan 
onderwezen worden?.... zes paren zij door ons getrouwd, 
maar men begreep het formulier niet, was onkundig hoe 
de hand te geven en eene bruid zag ik lagchen, als was zij 
hier eens voor de grap….. Deze lieden zijn in het zedelijke 
even als kinderen te beschouwen”90. 
De hele contents van dat boekje laat zien dat de 
missionarissen van de 19de en begin 20ste eeuw 
probeerden een replica van de westerse Kerk neer te 
zetten in de nieuwe missiegebieden. Het waren niet 
alleen de gebouwen, de kerken, die er westers uitzagen. 
De gehele machtsstructuur van de hiërarchie werd mede 
ingevoerd. Alles werd dikwijls letterlijk vertaald vanuit de 
taal van de missionaris naar de lokale taal. Wanneer de 

 
90 “S. Roorda van Eysinga in God in Indië, pg. 23 
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taal niet toereikend was, viel men terug op Latijnse 
woorden, zoals ‘sakramenta matrimonio kudus’, het 
sacrament van het heilig huwelijk, twee Latijnse woorden 
en een Maleis woord, onbegrijpelijk in de Iban taal. 
Missionarissen waren kinderen van hun tijd. Een enkeling 
had het inzicht en werd de kans gegeven om hier 
doorheen te breken. De erfenis van de 18de en 19de eeuw 
was inderdaad zwaar. De situatie in Engeland was 
ongeveer gelijk aan die in Nederland, bijvoorbeeld met 
betrekking tot de weeshuizen die gerund werden door de 
Kerken. Het was een zegen dat bisschop Vaughan daar 
een verandering aan wilde brengen, gericht op het 
welzijn en toekomst van de wezen.  
In Delft was het reglement: “Ook in de ordinantie voor de 
weeskinderen werd ruime aandacht besteed aan het 
waarnemen van de godsdienstige verplichtingen. Op 
zondagen, kerkelijke hoogtijdagen en vierdagen van 
heiligen hadden zij de plicht tot kerkbezoek; alleen 
wanneer de werkzaamheden dat onmogelijk maakten 
mochten de kinderen die bij werkbazen dienden de 
heiligendagen verzuimen. Op zondagmiddag verlangden 
de regenten dat men ter catechisatie zou gaan. Wanneer 
zij ook de Vesper of Lof hadden bijgewoond, kregen de 
kinderen verlof tot ontspanning”91. 
Het leek gemakkelijk om te praten over het verleden, 
over de oude vormen van missie. Heel duidelijk was het 
een Europese missie, een Europese cultuur, een Europese 
en kerkelijke overheersing zelfs. 

 
91 Over weldoeners en wezen, bejaarden en bedeling, pg. 61 
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Eigenlijk was het vreemd dat ze nu pas begonnen te 
praten over het boek dat tegenwoordig gebruikt wordt in 
de studie van missiologie, de theologie van missie92. 
Natuurlijk is het belangrijk om de ontwikkeling en de 
geschiedenis van missie te kennen, niet om de 
toestanden van de vorige eeuw te vergoelijken, maar 
eerder nog om nu niet meer te vervallen in 
zelfgenoegzaamheid. 
Misschien zijn het de missionarissen zelf die het voortouw 
hebben genomen in de veranderingen van denken over 
de relatie Europa en de rest van de wereld. Bij veel 
missionarissen resulteerde dit in een gevoel van 
schaamte over hun eigen afkomst. Anderen werden mens 
met de mensen en wisten dat ze na verloop van tijd terug 
zouden gaan naar hun oorsprong als verrijkte mensen, die 
hun gaven meebrachten om een Europese cultuur, of 
moeten we zeggen, een blanke cultuur, met nieuwe ogen 
te laten kijken naar mensen die medebroeders en 
medezusters zijn geworden. 
Wanneer we praten over de tijd van Karl Barth, zo zegt de 
schrijver van Transforming Mission, dan is het 
belangrijkste dat we onderkennen dat de statische Kerk 
langzamerhand verandert in een dynamische of 
profetische Kerk, de gemeenschap van een profetische 
Christus. Deze grote kentering vond plaats in de 
Katholieke Kerk in het midden van de 20ste eeuw en kreeg 
gestalte in het document Gaudium et Spes, Vreugde en 
Hoop, een document dat al een paar keer vernoemd is en 

 
92 Transforming Mission, paradigm shifts in theology of Mission, 
David J. Bosch, pg. 377 



 
228 

de nieuwe betrekking Kerk en de moderne Wereld 
duidelijk aangeeft. De aanhef van dit document zet 
meteen de toon van de nieuwe tijd: “de vreugde en de 
hoop, de vrees en pijn van de mensen van onze tijd, in het 
bijzonder van de armen en de gekwelden, op welke 
manier dan ook, zijn ook de vreugde en de hoop, de vrees 
en pijn van de volgelingen van Christus”. 
Het is niet alleen de Westerse cultuur die een probleem 
is of kan zijn voor missie. Elke cultuur die zichzelf boven 
andere culturen verheft is een probleem. De Chinese 
cultuur stelt zich in het algemeen boven de westerse 
cultuur en heeft er niet veel goede woorden voor. 
Bernard, Fred en Ben, die gewerkt hebben bij de Iban van 
Kalimantan, Borneo, hebben ervaren dat de Iban cultuur 
beter werd geacht dan de omringende Kenya of Kayan 
culturen. Binnen de Kenya groep bestaat ook een 
probleem vanwege het klassensysteem. In India 
ondervindt men natuurlijk een groot probleem voor 
missie, omdat een groep mensen gezien wordt als 
onaanraakbaar. Christenen worden gezien als 
minderwaardig in Pakistan en zovele andere landen, waar 
een extreem Islam de macht heeft. Het zijn voorbeelden 
van grote obstakels in missie, obstakels die aangepakt 
moeten worden door missionarissen.  
Binnen hun eigen ervaring, zo deelden ze met elkaar, 
hebben ze deze extreme situaties meegemaakt. Een 
voorbeeld van een uiterst negatieve kant van de invloed 
van de Europese cultuur hoorden ze in feite een paar jaar 
geleden op de radio en moesten erom lachen. Er werd 
een programma uitgezonden over het onderwijssysteem 
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in West Afrika. Tot hun verbazing, en gelukkig konden ze 
er ook enige humor in zien, hoorden ze een Mill Hill 
missionaris uitleg geven aan de kinderen van een 
kostschool hoe ze met mes en vork moesten eten. 
Ze kenden ook het verhaal over een collega die gekleed 
ging in een schamele lendendoek en woonde in een 
schuurtje, een kippenhok, achter de imposante pastorie, 
waar de pastoor zich geen raad wist met het gedrag van 
die jonge collega. 
De plaatselijke bevolking wist er wel een naam aan te 
geven. Wat je ook maar doet, hoe je jezelf ook maar 
gedraagt, hoe goed je ook maar de taal spreekt en de adat 
kent, je blijft een blanke: een kokosnoot, bruin van 
buiten, maar wit vanbinnen. 
Toch is het ontegenzeggelijk waar dat men in het 
algemeen het zeer hoog op prijs stelde dat de Europeaan 
zijn blanke kleed aflegde en probeerde samen met de 
mensen op te trekken in alle aspecten van hun leven om 
een nieuwe weg te vinden in armoede en verdriet, ook 
natuurlijk in feest en vreugde. Inculturatie en dialoog zijn 
dan ook een essentieel deel van missie. 
De invloed van de Europese cultuur in missie is niet overal 
even duidelijk en is niet overal met eenzelfde snelheid 
afgenomen.  
De snelle afname van het aantal missionarissen op het 
eind van de 20ste eeuw zorgde voor een paniekreactie in 
de opleidingscentra en seminaries in Afrika en Azië.  
Ben vond dat de charismatische beweging, die uit 
Amerika kwam overgevlogen, meestal geen oog en oor 
had voor de eigenheid van een lokale kerkgemeenschap. 
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Zijn missie, inclusief een inculturatie en dialoog met 
andere christelijke gemeenschappen en religies, werd na 
zijn vertrek uit Serawak tot stilstand gebracht. De 
charismatische beweging ging gepaard met een 
veramerikanisering, vooral in gebed en gezang. De 
negrospirituals werden gezangen van de hemel en 
hadden niets meer van doen met een verleden van 
slavernij. 
Dit was nogal een negatieve kritiek op enkele 
ontwikkelingen in hun voormalige missie. Het positieve 
was dat op verschillende plaatsen, o.a. ook in de 
opleidingshuizen van de nieuwe generatie Mill Hillers, de 
eigen cultuur weer serieus genomen werd. Een oude 
broeder van Mill Hill heeft door de jaren heen prachtig 
boetseerwerk verricht binnen de cultuur waar hij 
verbleef. Ongetwijfeld heeft ook het atelier in Pandipieri, 
Kenya, eraan toe bijgedragen dat er weer een goede 
bewustwording is van eigen culturele rijkdom, dat zich 
ook uit op het religieuze vlak. 
Ongemerkt waren ze al aangekomen bij Courpière, hun 
rustplaats. Fred stond met de auto op het kleine pleintje 
in het centrum van het dorpje. Het was niet moeilijk om 
een voorstelling te maken van een feestdag in het dorp, 
de mensen verzameld, de burgermeester met zijn sjerp, 
klaar om een toespraak te houden. Ze gingen zitten bij de 
fontein, niet ver van de kerk van St. Martinus. Het was 
goed dat ze hun eigen lunch hadden meegenomen, want 
de winkels waren al gesloten voor het middaguur. Een 
rust hing over het hele dorpje. 



 
231 

Het was heerlijk om even het hoofd te koelen in de 
fontein. Het heldere water kletterde neer op groen 
uitgeslagen randen, gemaakt van ruwe natuursteen, 
gladgeslepen door het vallende water, misschien al wel 
een eeuw lang. 
Dit keer was er geen oudere vrouw die hen een kop koffie 
of een glas wijn kwam brengen. Alles was in ruste. Rustig 
ook verlieten zij het dorp, misschien nagekeken door een 
paar ogen van een nieuwsgierig iemand. Ze moeten wel 
gewend zijn aan wandelaars die even een pauze nemen 
in hun dorp. Er zijn veel wandelwegen door deze streek, 
allemaal door de bossen en over de smalle heuvelpaden, 
weg van het drukke verkeer. 
Tijdens de lunch hadden ze samen overlegd hoe ze verder 
zouden gaan en waar Fred op hen zou wachten. Hijzelf 
had voorgesteld om dan door te rijden naar Le Puy-en-
Velay omdat in en rond Saint Eloy-la-Glacière alleen maar 
duurdere hotels te vinden waren. Ze moesten dan nog 
wel ongeveer 70 km. rijden, maar dat zou voordeliger en 
beter zijn in hun hele tijdschema.  
Het kwam niet meer tot een echt gesprek over hun 
onderwerp. Het lag zo voor de hand dat de invloed van 
Europa en de Verenigde Staten nog steeds bijzonder 
groot is in missie. Een kentering was duidelijk te zien, 
vooral in de culturele uitdrukking in de liturgie, wel 
vasthoudend aan alle liturgische regels die vanuit Rome 
waren voorgeschreven, een voorzichtig optimisme. Ze 
sloten af met een anekdote van Ben over zijn tijd in 
Australië. Hij had iets geleerd over de Aboriginal 
schilderkunst, het dotpainten, tijdens zijn 
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vernieuwingscursus in Sydney. Het was een beetje aan 
hem voorbijgegaan totdat hij een korte kennismaking 
met de Aboriginal cultuur volgde in het noorden. Daar 
ontmoette hij een jonge vrouw93, die prachtige religieuze 
kunst schilderde. Hij zag een Aboriginal afbeelding van 
Maria door haar geschilderd en had het willen kopen. Het 
was echter onbetaalbaar voor hem. Gelukkig was hij er 
wel in geslaagd om een van de kunstschilders van het 
noorden voor enige tijd voor zijn nieuwe schildercentrum 
Mardogoo Ngurra te contracteren, het begin van hoop op 
nieuw leven in een nederzetting, die in heel Australië 
bekend stond vanwege het overmatige drankgebruik.  
Het bleek dat Fred een heel andere reden had om door te 
rijden naar Le  Puy-en-Velay. Hij bracht hen niet naar een 
hotel of een gîte, maar naar een klooster, monastère de 
Sainte Claire. Natuurlijk kende hij dat klooster vanwege 
zijn tochten met Barbara van Cuxac-d’Aude naar Londen 
en v.v. Het was een klein klooster. De wandelaars werden 
zeer hartelijk ontvangen en kregen elk een klein kamertje 
toegewezen. Toen ze zich een beetje opgeknapt hadden 
gingen ze naar de huiskamer, waar ze met een paar 
zusters genoten van thee met koekjes. De zusters stelden 
voor dat ze hier twee nachten zouden blijven, zodat ze de 
kans hadden om de volgende dag de stad te bekijken en 
een bezoek te brengen aan de moskee La Bienveillante en 
de kerk van de H. Laurentius, twee bijzondere ervaringen 
zouden het kunnen zijn, niet zozeer 
bezienswaardigheden. Het was geen grote stad, 
misschien 20.000 inwoners, maar een goed rustpunt. Ze 

 
93 Verwezen wordt naar Miriam-Rose Ungunmerr-Baumann 
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hadden niet veel overtuigingskracht nodig om volmondig 
het voorstel van de zusters te accepteren.  
Die avond zaten ze aan tafel met twaalf zusters. Het 
waren kloosterzusters, Clarissen, maar toch had elk van 
hen een bijzondere taak in deze stad. Het was een 
verademing om deze zusters te horen praten over wat 
hun ter harte ging. Ze hadden er geen behoefte aan om 
missionarissen genoemd te worden, ofschoon al hun 
taken wel missionair waren, van dialoog met Moslims 
naar hulpverlening, naar de armste der armen, naar werk 
in school en kerk, dat alles geïnspireerd door een 
Franciscaanse spiritualiteit. 
De zusters moesten lachen toen het woord Franciscaanse 
spiritualiteit werd genoemd. Waarom Franciscus, 
waarom niet Clara? Misschien was het beter geweest als 
de groep wandelaars niet alleen uit mannen had bestaan! 
Omstandigheden hadden deze vier bij elkaar gebracht. Ze 
konden zich wandeltochten herinneren waaraan ook 
vrouwen hadden deelgenomen. Het waren goede 
herinneringen. 
De volgende morgen was er een gezamenlijke 
gebedsviering, waar ook een paar mensen uit de buurt 
aanwezig waren. De viering werd als het ware voortgezet 
bij hun ontbijt, koffie met stokbrood, eenvoudiger kon 
het niet. Een plan werd gemaakt voor deze dag, waarbij 
de voornaamste onderdelen, het bezoek aan de moskee 
en aan de kerk van Laurentius, even besproken werden.  
Ofschoon de imam een groot voorstander was van het 
ondernemen van gezamenlijke activiteiten, werd binnen 
de moskee de scheiding van mannen en vrouwen strikt 
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toegepast. Een van de zusters zou hen erheen brengen 
om hen te introduceren en na een uur weer ophalen. 
Een vrouw die ook aanwezig was geweest bij de 
gebedsdienst nodigde hen uit om ’s middags te komen 
lunchen.  
Het bezoek aan de moskee werd inderdaad, zoals ze 
stilletjes gehoopt hadden, een verademing. De imam was 
een beminnelijke mens, middelbare leeftijd, die het 
woord Islam heel serieus nam, een man van salaam, van 
vrede, wilde zijn voor iedereen in deze stad, niet alleen 
voor de moskeegangers. Hij vertelde over zijn eigen 
bekering tot vrede. Hij had de oorlog meegemaakt in zijn 
eigen land, de achtervolgingen, de kampen waarin hij met 
zijn ouders en twee broers had gezeten, totdat ze per 
schip konden vluchten naar Frankrijk. Als jongeman was 
hij verbeten geweest op de welstand van Frankrijk, waar 
iedereen genoeg brood kon kopen, elke dag. Op een 
zolderkamertje had hij zich opgesloten en wilde niemand 
zien. Daar had hij de Koran gelezen, vers na vers. Daar had 
het woord salaam bezit van hem genomen, net zoals 
andere mensen absolute tegenstanders werden van 
oorlog en geweld, ook activisten voor vrede.  
Ze zaten op matjes in het midden van de moskee. Een 
jonge man kwam hun thee brengen. Ook hij had een heel 
zachtaardige blik met amandelvormige ogen en was 
bijzonder vriendelijk. 
Niemand van hen had behoefte om te praten over het 
verleden noch over de gewelddadige toestanden in de 
wereld of de grote verschillen tussen religies. Samen 
zochten ze naar wegen voor een goede toekomst van de 
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mensen waar ze mee omgingen in hun leven en werk. Het 
maakte ook niets uit of de profeet het ware woord had in 
de Koran of de Christus in het Evangelie. Het ging om het 
juiste woord in het leven van de mens, een woord dat tot 
leven leidt. 
Toen het tijd werd om afscheid te nemen werd 
uitdrukkelijk gezegd door de vier pelgrims dat de imam bij 
hen altijd zeer welkom zou zijn in Engeland of in 
Nederland. Met een blij hart gingen ze op weg naar hun 
lunchadres, samen met de zuster die bij de ingang van de 
moskee had gestaan om hen daarnaartoe te begeleiden. 
De lunch was zeker geen Nederlandse of Engelse lunch. 
Het was een grootse maaltijd, zoals alleen de Fransen dat 
in korte tijd kunnen klaarmaken, natuurlijk met een glas 
wijn. Zeer opgetogen spraken ze allereerst over hun 
bezoek aan de moskee; een verademing was het zeker 
geweest, omdat gewoonlijk alleen maar gesproken of 
geschreven wordt over de radicale Islam.  
Hun gastvrouw was al bijna tien jaar weduwe. Haar drie 
kinderen woonden allemaal in of dichtbij Parijs. De leegte 
van gemis had ze bijzonder mooi opgevuld door zich te 
bekommeren om mensen die in nood verkeerden. Ze 
voelde het als een positieve kracht in haar leven. Niet 
alleen bij de minderbedeelden, maar ook bij enkele 
religieuze groeperingen, die zich concentreerden op de 
waardigheid van het leven, had ze het welzijn van haar 
leven gevonden. Net zoals bij de imam werd ook hier een 
uitgaande beweging gevoeld, niet het individualisme van 
Europa, zoals dat in het algemeen wordt aangeduid, maar 
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een wens om zich vrij te maken van die egocentrische 
krachten. 
Na zo’n uitgebreide lunch moest eerst een siësta worden 
genomen. ’s Lands wijs, ’s lands eer. Onderweg maakte 
Bernard nog een opmerking over de tochten die Fred 
maakte tussen Zuid Frankrijk en Engeland en terug. Het 
leken wel missionaire tochten, omdat er zoveel positiefs 
uit voortgekomen was tijdens al die ontmoetingen met 
mensen onderweg. Hij had immers te maken met de 
dialoog met allerlei soorten mensen, religieuze 
ontmoetingen, mensen onderweg, zoekende mensen. 
Toen ze op weg gingen naar de kerk van de heilige 
Laurentius kwamen ze langs een studio voor 
gebrandschilderde ramen. Ze gingen even binnen en 
zagen dat er prachtige ramen klaarlagen om ergens in een 
kerk of klooster aangebracht te worden. Hier was de 
mensheid in kunst uitgebeeld. Het woord Licht nam een 
bijzondere plaats in, niet zozeer God is Licht, maar licht in 
de mensheid. Er zijn vonkjes van licht in onze omgeving. 
Zo werd dat uitgelegd door een jonge man die er nogal 
artistiek uitzag, Frans petje op zijn hoofd, baardje, soms 
een beetje afwezig, andere keren vol gloed sprekend over 
zijn visioenen. 
De kerk van de heilige Laurentius werd bewoond door 
een oudere priester, dat wil zeggen, hij woonde in een 
soort aanleunwoning bij de kerk aangebouwd. Het leek 
erop dat hij niet graag over zichzelf vertelde, maar toch 
kregen ze van hem te horen dat hij zich had aangesloten 
bij een groep priesters en leken die elkaar hadden 
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beloofd om in eenvoud te leven, in solidariteit met de 
armen van deze wereld. 
Fred vertelde hem dat drie van hen ook zo’n soort 
verbond hadden gemaakt door eenvoud en vreugde te 
nemen als hun motto voor het leven en dat ze naderhand 
het woord vrede er ook aan hadden toegevoegd, de 
vrede die ze vandaag gevonden hadden in de moskee. De 
oude priester kende de imam goed en sprak geregeld met 
hem. De kerk stond erom bekend dat het voorbeeld van 
Laurentius werd gevolgd. Hij was immers de patroon van 
de diaconie. De imam was niet de enige vluchteling die 
neergestreken was in deze stad. Er was een hele wijk die 
bestond uit, zoals ze dat noemden, ‘de verschoppelingen 
der aarde’. 
Natuurlijk zijn er mensen bij die zichzelf tot 
verschoppeling hebben gemaakt, mensen die berooid 
waren van enig bezit omdat ze gokverslaafd werden, of 
verslaafd aan drugs, noem maar op. Voor Laurentius 
betekende het dat ze er toch bij hoorden, dat ze toch 
konden delen in het brood van het leven. 
Op terugweg naar het klooster zagen ze een bord dat 
verwees naar een sushibar, geheten, Sushi Panda, ook 
bezorging, en kregen toen een goed idee. Ze wilden de 
imam, de gastvrouw van de lunch en de oude priester 
uitnodigen om bij de zusters hun avondmaal te 
gebruiken. De zusters gingen meteen akkoord, ofschoon 
ze misschien al iets voorbereid hadden voor een 
avondmaaltijd.  
Het werd een gezellige bijeenkomst. De maaltijd was 
eenvoudig; er werd ook wel een glas wijn bij gedronken. 



 
238 

De imam vond dat ook wel goed, ofschoon alcohol 
verboden is door de radicale Islam net zoals alcohol 
verboden is door de radicale Christenen en Boeddhisten, 
zelfs door katholieken van enkele charismatische 
bewegingen. 
Sushi Panda had er ook eetstokjes bijgeleverd tot 
hilariteit van de zusters die nog nooit met eetstokjes 
hadden gegeten. De ervaringen van Ben in Japan kwamen 
hem goed van pas om hen voor te doen hoe het moest. 
Niet alleen de eetstokjes, maar ook de sushi waren 
vreemd in dit klooster. Alleen vis en vegetarische sushi 
hadden ze gekozen. Iedereen kon er wel van genieten, 
samen met een salade met veel olie en stokbrood. Op de 
achtergrond klonk muziek, liedjes van Brel en Aznavour. 
Na het eten, toen de gasten naar huis waren gegaan, 
kwamen de zuster en de vier wandelaars nog even bij 
elkaar in de kapel. Er was een dienst van stilte, dat wil 
zeggen, een paar korte regels uit een evangelie werden 
voorgelezen, waarna een stilte volgde, geen gepreek, 
geen gezang, de stilte van het hart. Een klankschaal werd 
gebruikt om het einde van een evangelieregel aan te 
geven of om de stiltes te beginnen. 
Achter het klooster lag een kleine tuin met een paar 
vruchtbomen en een stukje moestuin. Ze gingen er na de 
avonddienst nog even bij elkaar zitten. De zusters 
vroegen honderduit over hun tocht. Ze waren onder de 
indruk van het vernieuwende element in die tocht en 
vooral waren ze benieuwd naar de gedachtegang over 
hun missionaire leven in deze tijd. Ze konden zich daarbij 
aansluiten, zeiden ze, want hun leven was ook helemaal 
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georiënteerd op een leven in dienst voor de ander, niet 
door zichzelf weg te cijferen, maar eerder nog door 
helemaal zichzelf te zijn of te worden. 
Graag wilden ze even delen in het gespreksonderwerp 
voor de volgende dag wanneer hun gasten zouden 
wandelen naar Pradelles, een afstand van 33 km.  
 
Missionair leiderschap 
 
Bernard begon te bladeren in het tweede deel van Snead-
Cox tot Herbert riep: stop! Hij begon toen te lezen over 
de laatste dagen van kardinaal Vaughan, waar geschreven 
staat hoe zijn relatie was met mensen in zijn omgeving, 
ook met de clergé van zijn bisdom. Dikwijls kon hij de 
naam van iemand zich niet meer herinneren of wist hij 
niet dat hij iemand al eerder had ontmoet. Het werd hem 
vergeven omdat hij zoveel werk had, vooral toen hij het 
initiatief had genomen om de nieuwe Westminster 
kathedraal te bouwen94. 
De vraag werd dan ook gesteld hoe wij missionarissen 
omgaan met missionair leiderschap. 
De vraag bleek heel actueel te zijn vooral in de kringen 
van de nieuwe parochies, die voornamelijk in het Westen 
gingen bestaan uit een fusering van een groter wordend 
aantal kerkgemeenschappen, die overbleven na de 
verkoop van kerken, die leeg kwamen te staan of niet 
meer gefinancierd konden worden. 
Missionarissen hadden dikwijls al voorzien in plaatselijk 
leiderschap, min of meer autonome groepen die zelf 

 
94 Snead-Cox II, hoofdstuk 13, pgs. 452 e.v. 
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gestalte gaven aan hun geloofsleven met groot respect 
voor een bezoekend priester of catecheet of pastoraal 
werker. De kwaliteit van de gemeenschappen was 
verschillend, zeer actief, slapend, groter of kleiner 
wordend. 
Met deze vragen gingen ze de volgende dag op weg na 
een uitgebreid ontbijt. Ook werden ze voorzien van veel 
lekkere dingen voor hun lunch, vooral veel fruit. Herbert 
laadde alles in de auto; hij zou die dag rijden. Ze spraken 
af dat ze in de buurt van Landos elkaar zouden ontmoeten 
voor de lunch. 
Allereerst spraken ze nog een tijdje over kardinaal 
Vaughan, die zoveel tot stand had gebracht, niet alleen in 
de bisdommen waar hij als bisschop en kardinaal was 
aangesteld, maar vooral over het begin van zijn 
missionaire congregatie, over de moeilijke uitzending van 
missionarissen naar Afghanistan en de zwarte bevolking 
van het zuiden van de Verenigde Staten. 
Het werd een hechte organisatie die door zijn leiderschap 
veel moeilijkheden te boven kwam en naar veel nieuwe 
missiegebieden zich kon uitbreiden.  
Tijden zijn veranderd. Niemand onderschrijft zijn brieven 
of e-mails aan oversten of aan bisschoppen met de 
woorden: ‘uw gehoorzame dienaar’. Een tijd later werden 
brieven onderschreven met de woorden: ‘geheel de uwe 
in Christus’. Het is allemaal verleden tijd. De vraag blijft 
toch wat is dan gehoorzaamheid of wat is leiderschap. 
Wat gebeurt er wanneer een overste een andere opinie 
heeft of iemand ergens naar toe benoemd tegen zijn 
wens of wil? 
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Ze waren het er alle drie over eens dat het woord 
gehoorzaamheid niet iets kerkelijks of religieus was als 
zodanig, maar dat het behoorde bij de tijdgeest en ook 
sterk aanwezig was als onderdeel van een bepaalde 
culturen.  
Gehoorzaamheid was verschuldigd aan vaders van 
gezinnen, aan overheden van landen en stammen, aan 
leiders van kerken en kloosters, mannelijk zowel als 
vrouwelijk. 
De piramide van graden van gehoorzaamheid werd her 
en der vervangen door een horizontale vorm van 
samenleving waar het woord dialoog de boventoon 
voerde, uiteindelijk of bij een impasse. Leiderschap bij de 
Iban is een uitzonderlijke democratie de beslissing 
overlatend aan de werking van de Geest.  
’s Morgens bij het ontbijt had Ben al een voorbeeld 
gegeven hoe zijn bisschop beroep deed op de werking 
van de Geest. Hij had amper een jaar gewerkt in zijn 
eerste standplaats in Serawak toen hij een bezoek bracht 
aan de bisschop in Miri. De bisschop was zeer 
toegankelijk. Ben kreeg het advies om vooral veel 
aandacht en tijd te besteden aan een bepaald gebied in 
de grote parochie van Marudi. Hij was blij met dit 
gesprek, bemoedigend. 
Twee weken later kwam een brief van de bisschop waarin 
stond: hierbij benoem ik je naar een andere parochie. Ben 
snapte er niets van. Is leiderschap dan zo wispelturig? 
Toen de bisschop bij hem op bezoek kwam in Marudi, zei 
hij niet veel. Samen wandelden ze naar de middelbare 
school, toen de bisschop zei: “je weet maar nooit waar de 
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Geest je naar toe leidt”. Ben had daar geen antwoord op, 
vertrok naar de plaats van zijn nieuwe benoeming en ging 
een nieuwe parochie stichten in Tatau. Negen jaar later, 
toen hij het land moest verlaten, omdat hij geen 
verlenging van werkvergunning kreeg, kon hij terugzien 
op negen zeer gelukkige en misschien wel de beste jaren 
van zijn leven. 
Deze anekdote gaf geen antwoord op de vraag in 
hoeverre dialoog een doorslaggevend antwoord kan zijn 
op vragen van gehoorzaamheid. Het zou wel beter zijn 
geweest om in dialoog te treden, uitleg te geven, samen 
komen tot een besluit. Het vertrouwen was hersteld toen 
de bisschop later tegen hem zei: “Ga naar Tatau en doe 
maar wat goed is”. 
Je kunt jezelf natuurlijk afvragen: wat zijn de beste jaren 
van je leven? Voor Ben waren de jaren in Australië ook 
bijzonder goede jaren, omdat ze een verlengde ervan 
kregen in zijn leven in Nederland, waar hij veel mensen 
om zich heen verzamelde bij het schilderen, het 
dotpainten. Zijn jaren waren ook bijzonder goed en 
vruchtbaar in het pastoraat voor buitenlandse studenten 
in Delft, liever gezegd voor internationale studenten, een 
taak verkregen na een onmogelijke werksituatie bij het 
pastoraat voor migranten in Den Bosch. 
Tussen deze werkzaamheden door was hij overste van 
Mill Hill in Nederland. Nooit liet hij zijn gezag gelden, 
maar altijd was er een gesprek, een tastend uitzien naar 
toekomt voor velen. 
Daar zat dan ook de crux van het probleem: is het goed 
om iemand als het ware zijn gang te laten gaan, ofschoon 
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als overste je weet dat iemand een andere kant opgaat, 
dat wil zeggen, naar zijns inziens, anders dan de 
ontwikkelingen van de tijd, ook in het missionaire leven?  
In bijeenkomsten van oversten van congregaties werden 
sommige mensen denigrerend gebrandmerkt als 
brandhout, nergens meer goed voor, uitgeblust, te oud. 
Ze hadden gekozen voor een pastoraat in een bisdom, 
waren als het ware seculier priester geworden, hadden 
hun oorspronkelijke roeping verloren en hadden geen zin 
om na te denken over nieuwe ontwikkelingen of 
mogelijkheden. Lekenmissionarissen spraken schande 
van een missionaris die gekozen had om pastoor te 
worden van de rijkste parochie van een grote stad. 
Toch kon hun keuze ten goede worden gekeerd, vooral 
wanneer rustig gesproken werd over hun oorspronkelijke 
roeping en hun gave om dicht bij de mensen te staan. Ze 
bleven dan missionaris in hun toenadering tot de mensen 
om hen heen. Hun deuren bleven openstaan voor 
iedereen die langskwam, ook voor andersdenkenden, 
voor mensen die kerk en religie verlaten hadden.  
Mill Hillers werden ook genoemd ‘wereldheren in de 
missie’; ze behoorden niet bij de religieuzen, hadden 
geen gelofte van armoede, maar konden toch ook thuis 
missionair blijven in hun werk, in hun leven, in hun 
houding, hun keuze voor rechtvaardigheid. 
Het belangrijke is natuurlijk om missionair te blijven, om 
de keuze voor de arme ten allen tijd voorrang te verlenen, 
zozeer dat het een fundamentele keuze is en blijft, een 
manier van leven en denken. Dit was duidelijker te zien 
bij de missionarissen die de gelegenheid kregen om 
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pastor te worden voor een migrantengemeenschap, 
pastor in een verzorgingshuis, een gevangenis, een 
inloophuis. 
Een missionaire keuze houdt in een samen zoeken naar 
nieuwe toekomst, naar nieuwe levensmogelijkheden, 
naar nieuw geluk. Een missionaris zoekt die keuze binnen 
de groep waar hij als het ware als nieuweling 
binnengekomen is maar waar hij/zij aanvaard is als 
broeder of zuster, iemand die daar zijn/haar thuis heeft. 
Een van hen had eens een cursus gevolgd over 
leiderschap. De cursus werd gegeven door een 
psycholoog uit India. Hij onderscheidde drie soorten 
leiderschap: passief, semi-actief en actief. Bij een passief 
leiderschap neem je geen besluiten en laat je nieuwe 
voorstellen groeien vanuit de groep, een werkgroep, een 
parochie, een vereniging. Je denkt mee met de groep. Je 
bent deel van de groep zoals aardappelen samen in één 
pot worden gekookt, maar je bent niet het vuur eronder. 
Het vuur is de gedrevenheid van elk van de leden. 
Bij een semi-actieve deelname aan het gebeuren kom je 
af en toe met een voorstel, legt het uit, geeft het een ziel 
en komt samen tot een voltooiing.  
Een actief beleid is vooral in het verleden gevoerd, 
iemand die zich inzet om een eigen voorstel tot uitvoering 
te brengen. Missionarissen van de vorige eeuw voerden 
een zeer actief beleid en probeerden zoveel mogelijk 
mensen tot bekering te brengen en voorzag in de noden 
van een gemeenschap-in-wording, zij het op het 
educatieve vlak of in de gezondheidzorg, het bouwen van 
een kerk, het organiseren van allerlei activiteiten. 
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Ze konden maar weinig voorbeelden geven van 
missionarissen die zich zo vereenzelvigden met een 
bepaalde groep dat ze niet meer herkend werden als 
iemand die ondanks alles toch maar tijdelijk in de groep 
verbleef, zoals eerder was opgemerkt, iemand kan bruin 
zijn aan de buitenkant, maar blijft wit vanbinnen. Een 
celibatair priester blijft natuurlijk een enigma in een 
gemeenschap waar vaderschap een absolute prioriteit is. 
Ze herinnerden zich ook het verhaal van de pastoor die 
ergens al veel jaren pastoor was geweest. Een vrouw 
merkte op dat hij maar eens een nieuwe benoeming 
moest vragen, want, zo zei zij “hij wordt te bekend met 
ons”. 
Is het dan waar dat er altijd een zekere afstandelijkheid 
bestaat tussen de missionaire werker en de groep waarin 
hij zich bevindt? Het is waar dat de lekenmissionaris en 
de broeder gemakkelijker toegang tot de groep hebben 
dan een priester. Dat is in de praktijk heel duidelijk 
geworden. 
Het hart van de missionaris kan zich willen bevinden in 
het midden van de groep als mededenker, als mede-
onderdrukte, maar de geschiedenis kleeft aan hem en zal 
bij hem blijven voor lange tijd. Bovendien zal de orde of 
congregatie, waartoe iemand behoort, zeggenschap 
willen blijven uitoefenen om hem in de toekomst een 
andere taak te kunnen geven. Hij is deel van een groter 
geheel, geen kleine zelfstandige. Ook in die relatie zal het 
woord dialoog dus een bijzondere plaats innemen, een 
wederzijds zoeken naar een imitatie van Christus. 
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Het dorp Landos kwam in zicht, een kerktoren uitstekend 
boven enkele daken met rode pannen. Het was stil langs 
de weg, geen verkeer, slechts af en toe een 
wonderbaarlijke machine op hoge wielen, die ontwikkeld 
was om allerlei werkzaamheden in de wijngaarden te 
kunnen verrichten. 
Herbert stond bij de toren van de kerk. Er waren wel een 
paar winkels, echter gesloten vanwege het middaguur. 
Uit een schooltje klonken de heldere stemmen van 
kinderen. Zij bleven in de school tijdens het middaguur, 
omdat ze met de bus hierheen gebracht waren en ’s 
avonds pas weer opgehaald zouden worden. Ze hadden 
geprobeerd Engels te praten met Herbert toen hij daar 
langs het hek liep. Zijn Frans was klaarblijkelijk niet 
toereikend om gewoon met elkaar te kunnen praten. Hun 
Engelse woordenschat was nog niet uitgebreid, maar ze 
waren trots dat ze een paar woorden konden zeggen, 
filmtaal, “how are you mister” en “where you going”? 
Zittend in de vroege voorjaarzon genoten ze van hun 
lunch, eigengebakken kloosterbrood met kaas en salade. 
Ze hadden genoeg gewandeld en gepraat voor deze dag 
en besloten om verder te rijden naar hun logeerplek. 
Herbert had geen goede of goedkope overnachting 
kunnen vinden in Pradelles, maar wel ongeveer een 
kwartier rijden ten zuiden van Pradelles, gelegen naast 
een meertje, zoals de naam zei: La Table du Lac, een 
eenvoudige herberg met logies met uitzicht op een meer, 
waar ook gezwommen kon worden. 
Op weg daarheen vertelden ze Herbert wat ze die morgen 
hadden besproken. Het was, zoals ook de vele andere 
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onderwerpen, weer een serieus gesprek geweest, waarin 
ze elkaar de ruimte gaven voor verschillende opinies. In 
het algemeen waren ze het er wel over eens dat mensen 
met een missie veel ruimte moesten hebben om tot hun 
recht te komen. In feite was het een kenmerk van een 
missionaris om in die ruimte te leven, slechts gebonden 
door het zijn met elkaar.  
Ben vertelde over de kerk die hij gezien had ergens in 
Nederland, een nieuwe kerk95, waarin een grote ruimte in 
het midden was vrijgelaten of leeg gebleven, zodat het 
goddelijke die ruimte kon vullen. Die ruimte wordt 
omgeven door mensen die elkaar in de ogen kunnen zien. 
De Karmelieten hadden gestalte gegeven aan die kerk. Je 
kon er zelfs een rondleiding krijgen, waarbij uitleg werd 
gegeven aan allerlei facetten van het gebouw. Er was een 
overeenkomst met het bisdom dat de kerk aan het 
bisdom zou worden teruggegeven na verloop van tijd. De 
vrees bestond dat de ruimte weer opgevuld zou worden 
door de banken in de traditionele vorm daar weer neer te 
zetten, zodat de mensen, dat wil zeggen de groep die zou 
overblijven, elkaar weer op de rug zou kunnen kijken of 
hun ogen zouden verheffen naar het verheven altaar 
voorin. 
Het mooie van dit verhaal is dat het niet op zichzelf staat. 
Altijd weer worden er nieuwe initiatieven ingefluisterd 
door geïnspireerde leiders van gemeenschappen of door 
leiders van geïnspireerde gemeenschappen. Elke tijd 
heeft zijn eigenheid, werd wijs gezegd of was het uit 
ervaring? Zij immers hadden ook een bijzondere 

 
95 Gerefereerd wordt naar de Theresiakerk in Almelo. 
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ontwikkeling meegemaakt in hun eigen denken over 
leiderschap. Ze vonden het jammer dat er nog een 
behoorlijk aantal mensen is dat zich wil worden geleid, 
mensen die denken dat ze de regels nodig hebben en zich 
alleen maar gelukkig voelen, wanneer er een sterk 
leiderschap is, iemand die de teugels in handen heeft en 
zelfs strenge straffen uitdeelt aan mensen die de wet 
breken. 
Ze waren blij dat ze mochten leven met een democratisch 
leiderschap, waarbij ze zich bewust waren van de 
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. 
Het was een goede noot waarop ze deze conversatie 
beëindigden, een positieve vooruitgang in hun leven, een 
verandering die toekomst had. 
Het was niet druk in het hotel, waarschijnlijk omdat het 
nog geen vakantietijd was, het was pas begin april. Ze 
brachten hun spullen naar hun kamers en gingen meteen 
naar het meer om daar te zwemmen. Het water was nog 
aan de koude kant, maar de zon scheen goed, de dag was 
helder. Niet lang bleven ze liggen op het strandje op de 
handdoeken, die ze van het hotel hadden meegenomen, 
rustig de dag overdenkend. Ze voelden dat het tijd werd 
om hun reis te voltooien. Zoveel gedachten hadden ze 
met elkaar gewisseld; het moest een keer genoeg zijn. 
Meer nog verlangden ze naar de caravan van Fred en het 
zwembad. Daar zouden ze een paar dagen kunnen 
verblijven en conclusies trekken uit alle beschouwingen 
van de afgelopen tijd. 
’s Avonds werd Snead-Cox nog eens een keer 
opengeslagen. Eerst hadden ze nog gekeken naar een 
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goede gedachte in The Young Priest, maar ze hadden al 
gesproken onderweg over het spirituele leven van een 
priester in die tijd, zo ongeveer hetzelfde als de tijd 
waarin ze waren opgegroeid en zelf een besluit hadden 
genomen om naar het seminarie te gaan. Ze hadden 
besloten om niet alleen priester, maar ook om 
missionaris te worden. Snead-Cox gaf daarin veel meer 
inzicht dan in The Young Priest, dat wil zeggen over een 
missionaris van de tijd van kardinaal Vaughan. 
Toen Herbert Vaughan terugkwam uit de Verenigde 
Staten, waar hij geld had ingezameld voor de bouw van 
een missionair college, ging hij op bezoek bij de nieuwe 
aartsbisschop van Westminster, Henry Manning. Deze 
moedigde hem aan om zich geheel in te zetten om een 
college te beginnen voor ‘de training van priesters die 
zichzelf zouden toeleggen op het onderricht van de 
Heidenen’96. Binnen de kortste keren had hij Holcombe 
House gekocht, ongeveer 12 km. buiten stad Londen. Het 
opleidingscentrum begon met één student een één 
professor, Vaughan zelf. Na het eerste jaar waren er 
twaalf studenten, die gevormd werden in de deugd van 
de eenvoud zelf, zichzelf niet verheffend boven het volk. 
Het belangrijkste verschil met de diocesane priester was 
dat de priesters, gewijd als leden van deze nieuwe 
congregatie, hun land zouden verlaten voorgoed, zonder 
ooit terug te keren voor welke reden dan ook. 
Rond de eeuwwisseling was daar al enige versoepeling in 
aangebracht, want missionarissen keerden terug b.v. 
voor gezondheidsredenen.  

 
96 Snead-Cox I, pgs. 154-163 
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De eenvoud in persoonlijkheid en werk bleef een 
kenmerk van de missionaris van Mill Hill.  
Ze waren het erover eens dat mocht eenvoud niet meer 
het kenmerk zijn, dan zou een nieuwe generatie Mill 
Hillers snel daartoe moeten terugkeren.  
Vermoeid door de lange wandeling, het zwemmen en ook 
door de intense gesprekken, genoten ze nog van de 
avondmaaltijd met een glaasje wijn en gingen toen slapen 
in een soort bedstee met goede dekens. ’s Nachts stak de 
wind op. Het werd fris, maar ze sliepen tot aan de 
morgen, toen ze gewekt werden door de rollende golven 
van de vloed, uiteenspattend op het strand en ook door 
de heerlijke geuren van een stevig ontbijt. 
Het was de 22ste dag van hun tocht. Via Langogne zouden 
ze proberen om Villefort te bereiken, een afstand van 
bijna veertig km. Ben zou vooruitrijden om de kust te 
verkennen, om een laatste overnachtingsplaats te 
zoeken. 
Onderweg wilden ze even op bezoek gaan bij een abdij. 
Het beste was om daar met de auto heen te rijden, want 
de abdij lag op een afstand van ongeveer drie km. van de 
weg in de heuvels. De abdij had een vreemde naam hier 
in het warme zuiden van Frankrijk, de abdij van Onze 
Lieve Vrouw in de Sneeuw.  
Ze gingen weer op stap, alle drie met een krachtige stap, 
geen last van blaren; vermoeidheid van de vorige dag was 
geweken door de goede nachtrust. 
Deze morgen gaf Herbert de aftrap door te zeggen dat het 
moeilijk is om de tijd van toen en de tijd van nu te 
vergelijken. De veranderingen sinds de 19de eeuw zijn 
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bijzonder groot. “Als we ons beperken tot de missionaris 
dan kunnen we zeggen dat in eerste instantie dezelfde 
veranderingen hebben plaats gevonden als in het 
priesterschap”, zo zei hij. Er is een verbreding, maar die 
wordt dikwijls tegengewerkt door de conservatieve 
krachten. Zij immers willen geen verbreding naar 
pastoraal werkenden net zoals in een missionaire 
congregatie mensen aanwezig zijn die ofwel geen 
verbreding naar een geassocieerd lidmaatschap willen of 
daar geen tijd aan besteden, een passieve houding. 
Er zijn bisschoppen die geen communievieringen 
toestaan, omdat dergelijke vieringen te veel op 
eucharistievieringen lijken. De status van de priester 
wordt hierdoor aangetast, zo is hun dikwijls 
onuitgesproken mening, maar wel iets dat ten grondslag 
ligt aan hun besluiten om geen communievieringen toe te 
staan en ten tweede om pastorale werksters allereerst de 
deur te wijzen. 
Er klonk een sterk ongenoegen door in zijn stem. Dat kan 
wel zo zijn, zeiden de twee anderen, maar nu gaat het 
over onszelf. Hoe ga ik mijn eigen leven inkleden?  
 
Een missionair leven in 2021 
 
Ze voelden aan dat ze eigenlijk bezig waren met een soort 
evaluatie van hun voorgaande gesprekken. Ze hadden 
gesproken over de hoedanigheid van een missionaris, 
over zijn of haar persoonlijke roeping, over hun eigen 
werkzaamheden in Serawak, de Filippijnen, Engeland en 
Nederland. Zou het dan toch zo zijn dat het kiezen van 
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een motto voor hun leven in feite een voorbode was 
geweest voor deze tijd? Ze hadden gekozen voor 
‘eenvoud en vreugde’ waar later het woord vrede aan 
was toegevoegd. 
Deze woorden hadden aansluiting gevonden bij René, de 
neef van Ben, die bij hem woonde in Enschede en hem de 
twee bierglazen had gegeven met de inscriptie ‘joy and 
simplicity’ met een kruis. Later had Ben drie glazen 
gegeven aan Bernard en Fred, elk met deze woorden, een 
glas voor eenvoud, een glas voor vreugde en een glas voor 
vrede. Hij had ook een derde glas aan zijn eigen twee 
glazen toegevoegd, maar daarna was het glas met de 
inscriptie ‘eenvoud’ gebroken, een ongelukje! 
Als je deze drie woorden beleeft te midden van de 
mensen waar je woont, of waartoe je gezonden bent, dan 
ben je toch missionaris. Het woord missionaris hoef je 
niet te gebruiken, want het is al bijna onbekend geraakt 
bij de jongeren in West-Europa. 
Eenvoud is een karaktereigenschap die je je eigen moet 
maken, het komt niet vanzelf. De neiging is er om te 
verzamelen, om te bezitten, zelfs om te pronken. Alles in 
tweevoud is meestal overbodig. Je hebt geen twee huizen 
nodig, geen twee auto’s, geen twee fietsen, geen twee 
broden, want dat ene brood kun je breken en delen met 
elkaar, zoals Christus ons dat heeft voorgedaan. Het 
betekent dat je het leven deelt met elkaar en dat is 
eenvoud. 
Je kunt die eenvoud baseren op de eenvoud van het 
evangelie. Christus was geboren in de stal te Bethlehem, 
hij trok rond zonder bezit, had nog geen steen om zijn 
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hoofd te ruste te leggen en deelde zijn gaven en talenten 
niet alleen met familie en vrienden, maar ook met 
melaatsen, andersdenkenden, vreemdelingen.  
Vreugde wordt eveneens geïnspireerd door het 
evangelie. We leven in vreugde en hoop. Deze vreugde 
werd zo sterk bezongen tijdens de Kerstdagen, vooral in 
het lied Joy to the World, vreugde, blijdschap voor de 
wereld. Het evangelie wordt dan ook genoemd ‘de blijde 
boodschap’, is gericht op anderen, op de omgeving. Het 
zijn de beginwoorden van een document van dat 
Vaticaans Concilie, Gaudium et Spes, vreugde en hoop. 
Vreugde veroordeelt niet maar is verheugd dat de mens 
helemaal mens mag zijn, een menselijk leven mag leiden. 
Vreugde is er wanneer de andere mens geen honger meer 
heeft en geen dorst, wanneer hem of haar gerechtigheid 
wordt gedaan. 
Het resultaat van eenvoud en vreugde is ongetwijfeld 
vrede. Vrede op aarde aan de mensen van goede wil. 
Vrede met jou, werd gezegd door Christus en wordt 
herhaald bij zovele bijeenkomsten van de 
kerkgemeenschappen en is zelfs de naam van een 
godsdienst, Islam, el-salaam en van de hoofdstad van 
Israëlieten en Palestijnen, Jerusalem, stad van vrede. 
Natuurlijk, of ligt het in de aard van mensen, om een 
tegenstelling te scheppen, zoals in Oorlog en Vrede, van 
Leo Tolstoy? (1869). 
Een missionaris is dan: een eenvoudige en vreugdevolle 
brenger van vrede. Het lijkt zo eenvoudig, maar dat het 
een harde weg is wordt gezien in de relatie tussen de 
volkeren en met ons omgaan met de aarde zelf. 
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Het ligt voor de hand dat meteen wordt opgemerkt dat 
deze drie deugden eigenschappen behoren te zijn van 
elke mens. Zou je dan kunnen zeggen dat een missionaris 
iemand is die ervoor gekozen heeft om zoveel mogelijk 
die eenvoud, vreugde en vrede te bewerkstelligen bij de 
mensen in zijn omgeving, waar hij/zij ook maar is? En dat 
hij/zij het liefst dit soort leven leidt samen met anderen, 
omdat het moeilijk is om zoiets alleen vol te houden? 
Het is ook begrijpelijk dat de oorsprong van eenvoud, 
vreugde en vrede verschillende accenten heeft. In de tijd 
van kardinaal Vaughan lag het accent heel duidelijk op 
bekering en toetreding tot de Rooms katholieke kerk. 
Toen de apostelen Christus vroegen om hen te leren 
bidden zei hij onder andere: “geef ons heden ons 
dagelijks brood”. Op het eind van zijn leven gaf hij daar 
een nuance aan: breek het brood met elkaar. Geef leven 
aan elkaar. 
Die gedachte hield hen vast. Rustig liepen ze verder, in 
stilte deze drie woorden overdenkend. De kilometers 
waren ook nu weer ongemerkt voorbijgegleden. 
Bij de afslag naar de abdij stond Ben te wachten met de 
auto. Samen reden ze er naartoe en werden hartelijk 
ontvangen door de gastenbroeder, die hen een 
rondleiding gaf. Ze werden getroffen door een prachtige 
moderne kapel met gebrandschilderde ramen en 
bijzonder mooi handgemaakt meubilair.  
De abdij ligt aan de voet van de heuvels. Ze konden nu 
ook begrijpen waarom de abdij O.L. Vrouw in de Sneeuw 
werd genoemd. In de winter kon het hier koud zijn en de 
heuvels waren soms bedekt met een dikke laag sneeuw. 
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Nu in het voorjaar liepen de koeien buiten. Een paar 
monniken waren bezig in de uitgestrekte wijngaard. 
Ze dronken een kop koffie samen met de abt van het 
klooster. Hij vroeg hen naar hun reis, wat hen samen had 
gebracht. Hij vond dat het leven hier in dit klooster ook 
gekenmerkt werd door een leven van eenvoud, vreugde 
en vrede. Het was moeilijk om dit altijd vast te houden, 
omdat er ook wel spanningen waren tussen de broeders 
onderling. Ze konden dat altijd oplossen door in 
nederigheid te erkennen dat ze niet perfect waren. Een 
goed hulpmiddel was ook schoonheid, zoals gevonden 
kan worden in allerlei kunstuitingen van de broeders. Ze 
spoorden elkaar aan om daar ook uitdrukking aan te 
geven, om stil te blijven staan bij houtsnijwerk of een 
gebrandschilderd raam of om zelf een gedicht te maken, 
iets te schrijven. Er was tijd voor en stond gelijk aan de 
andere bezigheden, bidden en werken.  Het bracht hen 
altijd naar een stille bewondering voor deze aarde, ook 
de druiven, de eenvoudige groente die op tafel kwam, de 
afwisseling van de jaargetijden, de ouder wordende 
broeder met een verweerd gezicht. Een vredig innerlijk 
leven kon afgelezen worden aan het gezicht van iemand, 
aan de ogen, spiegel van de ziel.  
Het was een bekoring om hier te blijven, ver weg van het 
geweld in de stad, de spanningen in de wereld, de 
armoede en weerloosheid van vluchtelingen.  
De abt scheen hun gedachten te lezen en zei dat het fijn 
was dat ze missionarissen waren geworden en dat ze er 
zeker van konden zijn dat de monniken er waren om hun 
vrede met hen te delen op misschien een 
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ondoorgrondelijke manier. Niet alle krachten in de 
wereld kunnen specifiek worden benoemd, zoals ook de 
ley-lijnen in de aarde niet door iedereen gevoeld kunnen 
worden. De ‘songlines’97 in de aarde behoren bij ons 
leven. 
Ben was blij verrast dat de abt dit woord gebruikte. Het is 
een Aboriginal spiritualiteit waardoor mensen naar elkaar 
toe geleid worden. Zij zeggen dat de aarde tot leven is 
gezongen vergelijkbaar met Christenen die in het boek 
Genesis lezen dat God de aarde schiep met Zijn gesproken 
woorden. 
De abt zei dat de monniken ook hun levensweg bezongen 
in de getijden van elke dag. Ze leefden zoals ook Charles 
de Foucould had geleefd in de woestijn, de grote heilige 
van eenvoud en stilte.  
Het was nu tijd voor het middaggebed, waartoe hij hen 
uitnodigde. Daarna zouden ze ook mee kunnen eten. Zo’n 
uitnodiging konden ze natuurlijk niet afslaan. Het 
betekende wel dat ze hun wandeltocht moesten inkorten 
om voor de avond in Villefort te kunnen zijn. 
Op weg naar de kapel kwamen ze langs een bijzondere 
ruimte, genoemd Terre Loire, een kunstwerk, naar het 

 
97 Songlines is de titel van het boek geschreven door Bruce Chatwin 
over de wordingsgeschiedenis van de Aborigines. De Songlines 
verbinden plaatsen en scheppingsgebeurtenissen en de rituelen. De 
gesproken geschiedenis van plaatsen en paden wordt meegedragen 
in gezongen verhalen, zodat elke Aboriginal persoon verplichtingen 
heeft ten opzichte van zijn geboorteplaats. De liederen vormen de 
basis van de rituelen die uitgevoerd worden op specifieke plaatsen 
langs deze paden. (Wikipeida, vertaling B.E.) 
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leek met Japanse invloed. Ze werden stil van de 
schoonheid ervan 
Ook de kapel van deze Trappisten, die in het algemeen 
bekend staan om hun harde werk en natuurlijk ook om 
hun bier, was bijzonder mooi geworden vanwege de vele 
moderne gebrandschilderde ramen.  
 
 

 
Afb. 14:  Terre Loire – Kôichi Kurita 
 
Gezien het aantal monniken in de kapel leek het er op dat 
enkele jongeren zich nog steeds aangetrokken voelen tot 
dit leven in schoonheid, een met de natuur, een 
goddelijke kracht in hun midden, hun eigen krachten 
uitstralend in gezang en kunst, een perfecte harmonie. 
Het was jammer dat er niet gesproken werd tijdens het 
eten. Ben was zeer nieuwsgierig naar de herkomst van de 
kunstwerken die hij in die korte tijd had gezien, vooral de 
schepper van Terre Loire. Was hij een Japanner? 
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Na het eten werd meteen afscheid genomen om de 
monniken niet tekort te doen in hun rusttijd.  
Ze liepen nog een paar kilometer, onderwijl pratend over 
het kloosterleven. Het is een bijzondere manier van 
leven, eigenlijk net zo bijzonder als het leven van een 
missionaris, maar ook net zo bijzonder als het leven van 
een onderwijzeres of een timmerman. Het kan allemaal 
bijzonder zijn als we onze ziel erin kunnen leggen. 
Het was stil in de auto op weg naar Villefort. De dag had 
een grote indruk gemaakt op elk van hen. Ze moesten het 
een plaats geven in hun eigen leven. Had niet elk van hen 
een periode in zijn jonge leven in het seminarie gehad 
waarin een klooster van Trappisten of Benedictijnen of 
zelfs Kartuizers een grote aantrekkingskracht op hen had 
uitgeoefend? Toch was de weegschaal van het leven 
doorgeslagen van het contemplatieve naar het actieve 
leven. 
Ze brachten de nacht door in een hotel met een vreemde 
naam,  Le Mas des Sources Cevenol, een typisch oud Frans 
gebouw met een prachtig uitzicht op de heuvels. Het was 
een beetje aan de dure kant, kleine kamers, maar was 
inclusief ontbijt, zodat 63 euro per kamer nog een 
redelijke prijs was. 
Overdag hadden ze al een beetje gesproken over de 
mogelijkheid om de volgende dag door te rijden naar 
Cuxac d’Aude. Stilzwijgend waren ze tot de conclusie 
gekomen dat het eind van hun tocht in zicht was en goed 
afgesloten zou kunnen worden tijdens hun verblijf in de 
caravan, waar Bernard en Ben zo dikwijls hadden 
gelogeerd. Voor Fred zou het een zeer emotionele 
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terugkeer zijn. Zoveel gelukkige jaren had hij daar 
doorgebracht met Barbara, met de vele gasten, maar ook 
de zorgelijke tijd van afnemende gezondheid van hen 
beiden.  
Het werd een mooie avond, zelfs aan de warme kant, 
zodat ze buiten konden zitten met het beloofde uitzicht 
op de heuvels. Het klooster met zijn prachtige 
kunstwerken had een grote indruk op hen gemaakt, een 
tevredenheid, dat er zoveel mooie dingen in onze wereld 
zijn, als je ze maar kunt zien en beleven. Het glas bier 
werd gevolgd door het diner met een glas wijn. Forel leek 
de beste keuze met rijst. Ze moesten enige moeite doen 
om die rijst erbij te krijgen, want normaliter zou er 
gewoon patat bij geserveerd worden, met een beetje 
groente. Fred had een goede ervaring met dit soort 
dingen. Je moest gewoon even doorvragen en dan komt 
het wel goed. 
Ze besloten inderdaad om de volgende dag door te rijden 
naar Cuxac d’Aude ofschoon ze langs Béziers zouden 
komen. Ben wilde graag meer tijd besteden aan Béziers 
omdat hij zoveel gelezen had over de Katharen98 en al die 
bewegingen en spiritualiteiten, die zo dikwijls door de 
Kerk bestempeld en verboden werden als ketterijen, te 
beginnen bij de Arianen van het begin van het 

 
98 De leer van de Katharen of Albigenzen week sterk af van de leer 
van de Katholieke Kerk. De zielen behoorden volgens de Katharen toe 
aan de vader van de geest en het licht, die goed was en die gezien 
werd als een verlosser. De materiële zaken behoorden toe aan de 
vorst van de duisternis, die de materiële wereld en de tijd had 
geschapen. (bron Wikipedia). 



 
260 

Christendom, mensen die wegvluchtten via de Zijderoute 
naar China. 
Hij zei dat, als hij de gelegenheid zou hebben gekregen 
om een diepgaande studie van ‘De Geest in de Kerk’, hij 
daarop geconcentreerd zou zijn geweest, van Arianisme 
tot New Age. 
De volgende morgen gingen ze dus op weg naar Cuxac d’ 
Aude, een tocht van net over de 200 km., niet over de 
snelweg, maar wel door prachtig mooie weggetjes door 
het nationale park van Cevennes en het regionale park 
van de Haut Languedoc. Fred kende deze wegen op zijn 
duimpje en liet de andere drie dan ook delen in deze 
prachtige natuur. 
Hij werd dan ook meteen aangesteld als de chauffeur van 
de dag, niet in het minst omdat hij ook precies wist waar 
de camera’s langs de weg hingen. Een 
snelheidsovertreding is niet goedkoop. Het was een 
ritueel wanneer Fred ging rijden. Hij trok zijn 
handschoenen aan, zette zijn zonnebril op, keek alle 
kanten uit en begon de reis. Vroeger al had hij de bijnaam 
gekregen van Speedy Gonzales! 
Onderweg stopten ze een paar keer voor een koffie, een 
rondwandeling, een lunch. Het was al vijf uur toen ze 
eindelijk aankwamen bij hun laatste logeeradres. 
De nieuwe eigenaars van het huis van Fred waren niet 
aanwezig. De sleutel van de caravan lag op de gewone 
plaats. Alles was er zoals het was geweest in Freds tijd, 
ook het zwembad. Binnen de kortste keren doken ze erin 
en genoten van het bad. Een paar biertjes lagen in de 
koelkast.  
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Fred vertelde nogmaals het verhaal hoe hij hier terecht 
was gekomen. Het was door Barbara uitgenodigd om 
daar te komen wonen toen hij met emeritaat ging. Het 
was een gelukkige tijd geworden, maar ook moesten ze 
de harde weg volgen tijdens de periode van afnemende 
gezondheid. Allereerst was bij Fred darmkanker 
geconstateerd en later kwam Barbara te vallen. 
Uiteindelijk waren bij haar de gevolgen van een narcose 
de oorzaak van hun terugkeer naar Engeland. 
Een discussie over het programma de volgende dag was 
niet nodig. Het stond eigenlijk al vast dat ze naar Béziers 
zouden gaan, de stad het meest bekend van de moord op 
5.000 van haar bewoners die de Kathaarse leer hadden 
gevolgd. Ben beweerde dat deze leer niet los gezien kan 
worden van andere stromingen in de Katholieke Kerk. Het 
was in die tijd de Kerk die de macht had om dergelijke 
groeperingen een halt toe te roepen door gebruik te 
maken van een banvloek, zoals we dat tegenwoordig ook 
weer vinden bij Islamitische groepen, wanneer ze de 
Fatwa uitspreken. In het Jodendom bestonden ook 
straffen, zoals het zwaard of steniging. 
De mobieltjes brachten weer uitkomst om een 
beschrijving van de Kathaarse leer te onderzoeken. De 
belangrijkste elementen werden opgesomd en kwamen 
neer op het volgende: 
 
“De Katharen of Albigenzen waren een christelijke 
religieuze groepering die actief was tijdens de late 
Middeleeuwen in Occitanië, of ook wel de Languedoc, het 
zuiden van Frankrijk en die, minder bekend, ook in West-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Middeleeuwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Occitani%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
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Duitsland veel aanhangers had. De Katharen 
beschouwden zich als de ware Christelijke Kerk, waarin 
Jezus de centrale plaats innam. Op basis van hun 
dualistische opvattingen wezen ze het Oude Testament 
af. De God, die daar ten tonele wordt gevoerd, is 
schepper van de (slechte) stoffelijke wereld, de Demiurg, 
zo leerden zij. De Albigenzen werden als ketters 
aangezien en door de Rooms-katholieke Kerk en door de 
Franse koningen bloedig vervolgd. 
Uitgangspunt bij het opstellen van deze voordracht is 
geweest het boek “Montaillou, een ketters dorp in de 
Pyreneeen 1294 – 1324”, maar al zoekende is ook andere 
literatuur en ook materiaal van Wikipedia aan de orde 
gekomen. 
Degenen die wij tegenwoordig gewoonlijk 'Katharen' 
noemen kenden zelf dat woord niet eens en gebruikten 
het dus ook niet om zichzelf daarmee aan te duiden. 
Zijzelf noemden zich gewoonweg Christenen of "vrienden 
van God". In de kronieken van de tijdgenoten van de 
Katharen en in de inquisitieverslagen werden ze 
Albigenzen genoemd, naar de stad Albi. In de volksmond 
noemde men ze in hun eigen tijd bonhommes of 
bonnefemmes, de "goede mannen", "goede vrouwen", 
en dat ten onderscheid van de vertegenwoordigers van 
de Rooms-katholieke Kerk. 
Halverwege de 12e eeuw komt het woord "Kathaar" voor 
de eerste keer voor in een preek van de Duitse monnik 
Eckbert von Schonau. Maar hij heeft het dan over 
Christenen in het Rijnland, die afgeweken zijn van de 
rechte leer die hij "Katharos" noemt. Een halve eeuw later 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_%28traditioneel-christelijk_benaderd%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dualisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Testament
http://nl.wikipedia.org/wiki/Demiurg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ketter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albi_%28Frankrijk%29
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eckbert_von_Schonau&action=edit&redlink=1
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wordt dat woord ook gebruikt buiten Duitsland in 
geschriften van tegenstanders van hun afwijkende leer. 
Dit woordgebruik in de toenmalige Languedoc is daar niet 
teruggevonden. Alain de Lille, een katholieke theoloog, 
schreef in "De Fida Catholica" ("Over het katholieke 
geloof", Montpellier 1200) onder meer: "Men noemt ze 
Katharen van catus (kat), omdat ze het achterste van een 
kat kussen..." Katten werden geassocieerd met 
satanisme. In het Rijnland en ook in onze streken werd 
een kat gezien als de verpersoonlijking van Satan. Ook nu 
nog is de zwarte kat een slecht voorteken. 
In 1848 schrijft Charles Schmidt, een Elzasser, de 
"Geschichte der Valdesier und Katharer"; in het Frans 
krijgt het de titel "Histoire et doctrine de la sekte des 
Cathares ou Albigeois" (1848). Pas daarna wordt het 
gebruikelijk om degenen die eerst Albigenzen werden 
genoemd 'Kathaar' te gaan noemen. Het woord 
"Kathaar", in de betekenis waarin we het thans over 
Katharen hebben, werd dus pas voor het eerst gebruikt in 
de 19e eeuw, vele eeuwen na de tijd van de Katharen zelf. 
Vanuit de esoterie heeft men meer recent de link gelegd 
tussen "Kathaar" en het Griekse woord "catharos" wat 
"gereinigd" betekent. Een argument werd gevonden bij 
Augustinus, die een Afrikaanse manicheïsche sekte 
beschrijft die zich "catharoi" of "zuiveren" noemde; deze 
leefden echter in de vierde eeuw. Er is geen enkele 
historische aanwijzing dat de Albigenzen zelf het woord 
"catharos" of "catharoi" als een positieve aanduiding voor 
hun aanhangers gebruikten. 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_de_Lille&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Satanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Satan
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Schmidt&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Esoterie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maniche%C3%AFsme
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Iets dergelijks betreft het woord "parfait" of "volmaakte". 
De Kathaarse geestelijken noemden zichzelf niet 
"volmaakten", maar gewoon "Christenen" of "ware 
Christenen". Het Franse woord "parfait" is afkomstig van 
de inquisitie. Iemand die het consolamentum had 
ontvangen, werd door de inquisitie een "volmaakte 
ketter" genoemd, in het Latijn "hereticus perfectus", later 
ingekort tot "perfectus" of "parfait”. De term "parfait" is 
dus een aanduiding van de inquisitie, en niet van de 
Katharen zelf”99. 
Ze waren blij met de lange uiteenzetting op Wikipedia 
over het woord en de oorsprong en geschiedenis van de 
Kathaarse beweging. 
 

 
Afb. 15: Meditatie in een geel bamboebos 

 
99 Internet-gegevens bij het zoeken naar de oorsprong van de 
Katharen. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Consolamentum


 
265 

 
Ben benadrukte dat zijn interesse in de Katharen niet 
beperkt was tot deze ene beweging, maar dat hij een 
verband zocht tussen verschillende stromingen in de 
Christelijke leer vanaf het begin, dat wil zeggen vooral 
sinds de tijd van de Arianen en het Concilie van 
Constantinopel. Daarom had hij ook die interesse 
getoond in de New Age beweging van deze tijd, de vroege 
Christenen in China, het Boeddhisme van Kobo Daishi op 
het eiland Shikoku in Japan. Hij probeert een link te 
leggen en wil weten waarom allerlei stromingen 
verketterd worden. Is het omdat zij de Geest in het 
midden van hun leer zetten? Een leer kun je opleggen 
vanuit een positie van macht. De Geest is ongrijpbaar. 
“Uiteindelijk komen we uit bij de spanning tussen geest 
en macht”, zo zei hij.  
 
De harde weg 
 
De eerste avond in Cuxac hadden ze een barbecue 
georganiseerd, nadat ze besloten hadden om deze dag, 
de 24ste dag van hun tocht, naar Béziers te gaan en van 
gedachten te wisselen over de tegenstelling Geest en 
Macht. De nacht was rustig geweest, ofschoon het niet 
gemakkelijk was om een goede plek voor alle vier in de 
caravan te vinden. Uiteindelijk kregen Bernard en Herbert 
de twee slaapkamertjes toegewezen, terwijl Fred en Ben 
zich tevredenstelden met een slaapplek op de zitbanken. 
Bij het ontbijt konden ze buiten zitten. Ben voelde zijn 
handen jeuken om de overgroeide vijver uit te diepen en 
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er een paar goudvissen in te zetten. Het zou zo’n mooie 
plek kunnen zijn, zoals hij dat ook zo dikwijls gezien had 
in Japanse vijvers bij de tempels met veel koi vissen. 
Het bleek al gauw dat Ben geïnteresseerd was geworden 
in deze tegenstelling Geest en Macht, toen hij zijn 
pelgrimstocht van Enschede naar Santiago de 
Compostella had gemaakt en een boek schreef, genoemd 
De Engelen van Jacobus. Toen was hij de geschiedenis van 
Béziers tegengekomen. De opmerking van zijn collega 
over New Age was hem ook bijgebleven. Waarom werd 
zoiets het werk van de duivel genoemd? Al gauw volgden 
andere vragen: waarom waren de Christenen van Oost en 
West uit elkaar gedreven? Waarom had Kobo Daishi het 
Christendom in Oost China wel kunnen opnemen in zijn 
Boeddhistische leer? Waarom was het vroege  

Afb. 16: Vervolging van de Katharen 
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Christendom in China opgegaan in het Boeddhisme? 
Waarom was het Christendom van Arabië opgegaan in 
een nieuwe leer, de Islam?  
Natuurlijk moest hij ook uitkomen bij de vraag waarom 
het Christendom in West-Europa meer en meer opgaat in 
een geseculariseerde samenleving met als speerpunt de 
grote beweging van het individualisme? 
Alle vier hadden zich deze vragen ook wel gesteld tijdens 
hun pastoraal werk, maar ook voor zichzelf als zoekende 
mensen, ofschoon ze probeerden oplossingen te vinden 
in eigen omgeving en niet zozeer in Japan of China, zoals 
Ben het geluk had gehad om in aanraking te komen met 
mensen in die omgevingen. 
Al deze vragen probeerde hij ook uit te beelden in zijn 
dotpaintings: het zwarte gat, machten en krachten, 
kromstaf100, een schilderij dat hij opgeborgen had op 
zolder, ook schilderijen zoals de Geest, de 
Droomtijdslang101, Voltooiing, het Licht, Fratelli Tutti102, 
Meditatie in een Geel Bamboebos103, dotpaintings van de 
laatste tijd, nieuwe inspiraties. Soms goed gelukt, andere 
keren ‘kwamen ze niet goed uit de verf’, zoals het 
gezegde is. 
Veel gedachten over de gespletenheid in de wereld, zoals 
dan ook uitgebeeld in schilderijen, kunnen teruggebracht 
worden naar die ene spanning tussen machten en 

 
100 Een gespleten bisschoppelijke kromstaf 
101 De spiritualiteit van de Aborigines 
102 Encycliek van paus Franciscus 2020 
103 Het Boeddhisme in Japan 
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krachten aan de ene kant en de Geest van eenvoud, 
vreugde en vrede aan de andere kant. 
Terwijl ze op weg waren naar Béziers spraken ze hierover 
en probeerden de discussie te leiden naar hun eigen ik en 
hun eigen tijd. 
De spanningen die op hun eigen weg lagen konden 
teruggevoerd worden naar spanningen in autoriteit, met 
pastoor of bisschop, met ouders of oversten, met 
collega’s en zelfs met vrienden. 
 

Dat er spanningen 
bestaan tussen 

verschillende 
mensen staat 
onomstotelijk vast. 
Iedereen kan 
aanduiden met wie 
hij of zij op 
gespannen voet 
staat. Het is 
moeilijker om aan 
te duiden wat de 
oorsprong is van  

Afb. 17: Fratelli Tutti104 
 
dergelijke spanningen.  
Soms zijn er toch enkele duidelijke aanwijzingen; andere 
keren moet men erkennen dat er, zoals gezegd wordt, 

 
104 Allen zijn we broeders en zusters, Paus Franciscus 
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geen ‘klik’ bestaat tussen twee personen. Er is een 
botsing van karakters. 
Vaker is oneerlijkheid, slechte communicatie of het niet 
volgen van afspraken de bron van scheiding. De eerste 
Christenen leefden in een gemeenschap van goederen. 
Maar er was iemand die een deel van zijn bezit achter 
hield. Petrus zei tot hem: “Ananias, waarom heb je de 
heilige Geest bedrogen……niet de mensen heb je 
bedrogen, maar God zelf”105. 
De geest wordt gezien als de gever van kennis, de gnosis, 
van God. In de gnostiek, of in het gnosticisme, staat dan 
ook de verwerving van kennis centraal. Ze waren het er 
allemaal over eens dat gnostiek zeker in het begin van het 
Christendom gezien werd als de uitdrukkingsvorm van de 
Christelijke wijsheid.  
Hierover zegt Wikipedia het volgende: “De opvatting dat 
gnosis zijn oorsprong vindt in het Christendom werd 
enige tijd als achterhaald beschouwd. In de 
eenentwintigste eeuw zijn er toch weer enige publicaties 
verschenen met die opvatting. Die is gebaseerd op een 
opvatting dat gnosis gekenmerkt wordt door een 
tegenstelling tussen de goede God, de vader van Jezus 
Christus en de demiurg en boze engelmachten. Die 
opvatting inzake een gnostisch dualisme steunt onder 
meer op uitspraken in de brieven van Paulus. Sprekend 
over de wijsheid als 'Gods verborgen en geheime 
Wijsheid' stelt Paulus in 1 Korintiërs 2:8: 'Geen van de 
machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid 
gekend, zouden zij die wel gekend hebben dan zouden zij 

 
105 Handelingen van de Apostelen, 5. 1-5 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dualisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brieven_van_Paulus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paulus_(apostel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_brief_van_Paulus_aan_de_Korinti%C3%ABrs
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de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben'. Met de 
machthebbers zouden hier geen menselijke heersers 
bedoeld zijn, maar demonische krachten”.  
De meeste andere auteurs zien in deze en vergelijkbare 
uitspraken geen aanleiding om de kruisdood van Jezus als 
de oorsprong van dit gnostisch dualisme te zien. Ook in 
de laatantieke wereld waren zeer veel mensen overtuigd 
dat de mens door hemelse vorsten en machthebbers uit 
de duisternis werd belaagd. Ook in vroegchristelijke 
milieus werd die opvatting gedeeld en dacht men hierbij 
vooral aan gevallen engelen waarvan Satan het hoofd 
was.  
Fred wist te vertellen dat de zes gnostische evangeliën 
niet een doorlopend verhaal over Jezus vertelden in 
tegenstelling tot de vier evangeliën, die wel tot de tekst 
van het Nieuwe Testament werden toegelaten, misschien 
met uitzondering van het evangelie van Thomas, waar 
veel verhalen over Christus worden verteld. 
De onderliggende gedachte van Ben om samen te praten 
over de vroegere stromingen die aangeduid werden als 
ketterijen en over de huidige vormen van New Age was 
dan ook dat de Kerk een gevaar hierin zag voor het 
Christendom, dat immers alleen maar het verhaal van 
Christus moet vertellen106. Maar wat gebeurt er wanneer 

 
106 Er was veel publiciteit over deze gnostische evangeliën als gevolg 
van o.a. het verschijnen van de Da Vinci Code in 2003 en het 
Evangelie naar Judas in 2006. Als gevolg daarvan verscheen het 
beeld, dat in een aantal van deze gnostische evangeliën de ware 
Jezus meer aan het woord zou zijn dan in de canonieke evangeliën, 
die bovendien bewerkt zouden zijn door de Kerk. Op het vakgebied 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Satan
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Da_Vinci_Code_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evangelie_naar_Judas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
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je weet dat niet alle uitspraken in het evangelie 
toegeschreven kunnen worden aan de Christus, de zoon 
van God, ook niet aan de man van Nazareth, de 
Mensenzoon?  
Van slechts enkele woorden zeggen de bijbelgeleerden 
dat ze meest waarschijnlijk gesproken zijn door Christus, 
namelijk enkele woorden van het Onze Vader en een paar 
zinnen van de acht zaligheden, de Bergrede. 
De geschriften van de eerste Concilies laten een 
onverdraagzaamheid zien. Mensen met een andere 
opinie, andere gedachten, werden de deur van de Kerk 
gewezen en verbannen als ketters. Er werd geoordeeld 
zonder kennis van de Geest van Christus, zou men nu 
zeggen.  
De kleine verschillen werden groter tot uiteindelijk de 
grote scheiding plaats vond, namelijk de Kerk van het 
Oosten en de Kerk van het Westen, Constantinopel en 
Rome en ook de Christelijke kerken en de Islam religie. De 
eigen geloofsartikelen werden vastgelegd in documenten 
voor de eigen volgelingen. De kerkvaders van Nicea en 
Chalcedon (AD 451) zorgden ervoor dat de gelovigen van 
AD 2021 nog steeds hun geloof belijden, zoals zij het 
hebben beschreven en zoals de Kerk het blijft 
voorschrijven, ofschoon het geloof van mensen wel 
onderhavig is aan veranderingen. 
De vraag, die ze zich oorspronkelijk gesteld hadden, 
kwam nu duidelijker naar voren: moeten de spanningen 

 
geldt dat beeld als even onjuist als de aanname dat de uitspraken in 
de evangeliën allemaal van Jezus zijn.  
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in de Kerk teruggebracht worden tot de eeuwenoude 
‘verkettering’ van het Gnosticisme? 
Ze hadden intussen hun auto geparkeerd in het midden 
van de stad. Het was er druk. Veel inwoners liepen naar 
de markthallen voor hun dagelijks brood, hun dagelijkse 
levensmiddelen. Ze deden hetzelfde, want ’s morgens 
moest er een goed ontbijt worden gekookt in de caravan.  
Historische feiten waren aangebracht op marmeren 
platen in de stad en ook in het park. Er waren niet 5.000 
Katharen die vermoord waren maar 20.000. Die indruk 
kreeg je niet bij het zien van oude schilderingen in het 
museum. 
Een tekst bij een oud kerkje herinnerde hen eraan dat de 
Kerk niet altijd aanwezig is geweest in Frankrijk. In de tijd 
voor Napoleon waren veel kerken gesloten voor religieus 
gebruik en werden daarna gebruikt als ‘Tempel van de 
Rede’, misschien een oplossing voor degenen die nu 
worstelen met het probleem van het zoeken naar nieuwe 
bestemmingen voor de kerken die ‘aan de eredienst 
worden onttrokken’. 
In een restaurantje naast het kerkje gingen ze buiten op 
een bank zitten om te genieten van een kopje koffie. 
De uitdrukking ‘Tempel van de Rede’ bracht hen terug 
naar hun discussie van die morgen over de regelgeving en 
de kennis. Het scharnierpunt lag inderdaad bij die Man 
van Nazareth, de gezalfde, de Christus. 
Hij was een grote tegenstander van de regelgeving zoals 
die te zien was in het gedrag van de Farizeeërs en een 
voorstander van een leven in geest en waarheid, 
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misschien zelfs van stilte, een stille beleving van de Geest, 
zijn leven in de woestijn, op eenzame plekken. 
Fred en Ben vroegen zich af of er ook een scharnierpunt 
had gelegen in hun eigen leven. Ze gingen terug naar hun 
seminarietijd, toen ze opeens een nieuw boek moesten 
kopen, de Wet van Christus, geschreven door Bernard  
Häring. Pas veel later ontdekten ze de reden waarom het 
oude boek werd gezien als afgedaan. Het Tweede 
Vaticaans Concilie was beëindigd, een nieuwe richting 
van ‘aggiornamento’, vernieuwing, was ingeslagen met 
de consequentie dat ook vanuit nieuwe boeken 
gedoceerd werd. De moraaltheologie van Bernard Häring 
werd in eerste instantie door meerdere theologen vóór 
het Vaticaans Concilie verworpen. Later, zelfs tijdens het 
Concilie, werden hij en zijn nieuwe theologie op handen 
gedragen met name door de vernieuwingspaus Johannes 
XXIII en daarna door Paulus VI. De Wet van Christus 
groeide uit naar een trilogie. Het was jammer dat in die 
tijd de andere twee delen nog niet beschikbaar waren, 
namelijk Vrij en Getrouw in Christus. Het belangrijkste 
was zijn stelling dat geloof inhoudt dat er dialoog is. 
Bovendien is het geweten van de mens allerbelangrijkst, 
waarbij God de beweegreden is.  
Herbert dacht dat de dialoog een oplossing zou zijn 
geweest in al die geschillen in de loop der eeuwen. 
Dialoog in plaats van bloed vergieten.  
Tijdens hun wandeling door Béziers zagen ze telkens 
nieuwe aanknopingspunten voor hun zoektocht naar een 
vernieuwd missionair leven. Hun beschouwingen en 
discussies hadden er inderdaad toe geleid dat ze een 
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tevreden gevoel kregen bij de keuzes die ze in de laatste 
jaren hadden gemaakt. Hun zoektocht met zijn vieren was 
beter dan alleen de weg van het leven te bewandelen. Nu 
konden ze rechtstreeks op hun doel afgaan, terwijl ze veel 
omwegen gemaakt zouden hebben als ze alleen waren 
gegaan. Misschien zouden ze zelfs de weg verloren 
hebben en gefrustreerd zijn geworden of het bijltje erbij 
neergegooid zouden hebben. 
Nu hadden ze de rug toegekeerd aan die hele 
individualistische wereld van West-Europa. De 
uitgestoken handen van andere culturen hadden ze 
aangepakt, wetend dat ze niet meer alleen waren, dat er 
een geweldige rijkdom hen in handen was gelegd. 
Men kan huilen om wat er in het verleden is geweest, 
maar het is beter om de verloren waarden opnieuw te 
ontdekken.  
Bij een monument over de moord op de Katharen hier in 
deze stad, maar hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de 
omliggende steden, die ze later nog zouden bezoeken, 
zoals Carcassonne, gingen hun gedachten en gesprekken 
over het gnosticisme in die tijd. Ze brachten het in 
verband met andere religies en min of meer religieuze 
groepen. Er zijn namelijk twee componenten die in elke 
gnostische stroming te vinden zijn, namelijk de zoektocht 
naar de gnosis en de overtuiging van een dualistische 
wereld, een wereld van goed en kwaad. 
Er is een kennis en ervaring van het goddelijke in het 
leven van een gnostic, een bewustwording van een 
goddelijke vonk in jouw sterfelijke zelf. 
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Je wordt telkens aangevallen door de schepper (de 
demiurg) van de fysieke wereld. Je bent gevangen tussen 
die twee werelden. De Grieken stonden al bekend om 
hun dualisme, dat overgenomen werd in de Christelijke 
stroming, aangestuurd in het Nieuwe Testament vooral 
door Paulus107. 
Veel mensen hebben die fysieke wereld de rug 
toegekeerd en zijn ascetisch gaan leven; velen van hen 
zijn heilig verklaard. Er waren veel groepen met een 
gnostische leef- of denkwijze. Zij echter werden meest 
veroordeeld door de orthodoxe leerstellingen van het 
instituut de Kerk. 
Ook in deze moderne tijd zijn veel mensen die zeer 
bewust willen leven met hun eigen ik. Er zijn trainingen 
om deze gevoelens in goede banen te leiden, wellness-
trainingen, yoga, ademhalingstrainingen, meditatie, vele 
zaken die te maken hebben met dat nieuwe woord New 
Age. Het is niet zo dat men een afkeer heeft van materiële 
zaken. Het is zaak om materie te beschouwen als een 
hulpmiddel voor de ontwikkeling van eigen 
persoonlijkheid. 
Na hun bezoek aan Béziers reden ze met een omweg naar 
Carcasonne terug naar Cuxac. Het was de moeite waard, 
zelfs een beetje nostalgisch voor Ben die jaren geleden 
had gekampeerd buiten de hoge muren van Carcassonne. 
Hij had toen hardgelopen rond de stad met zijn hoge 
vestigingsmuren met kantelen. Vanuit luidsprekers 
hadden de bekende studentenliederen, de Carmina 

 
107 Een overzicht van Gnostische bewegingen vindt men in het Corpus 
Hermeticum samen met de Gnostische evangeliën. 
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Burana, zeer hard geklonken over de stad en de 
wijngaarden er omheen, hem een cadans gevend aan zijn 
hardlopen. 
Ze besloten om in de namiddag, voordat ze hun 
afscheidsdiner gingen gebruiken, nog even als slot van 
hun gedachten, het interview met paus Franciscus over 
de ‘missionaliteit’108 van de kerkgemeenschap te lezen. 
Als vanouds gingen ze naar het restaurant van vrienden 
van Fred en Barbara. Er waren nog geen andere gasten, 
zodat Fred gelegenheid genoeg kreeg om de eigenaar te 
vertellen hoe het met Barbara was vergaan, hoe ze 
afscheid van haar hadden genomen. Haar leven was 
voltooid, als zuster, als overste van haar congregatie, als 
zoekster naar een nieuwe horizon. 
Hun gastheer had klaarblijkelijk naar een goede fles wijn 
gezocht om de kwaliteiten van Barbara daarin te kunnen 
vinden, zacht, toegankelijk, ook verfrissend. Het werd een 
zeer emotioneel moment, een moment waarop het zo 
duidelijk was dat ze met elkaar door het leven trokken, in 
alle omstandigheden, ups-and-downs. 
 
 
 
 

    * * * * 
 

 
108 Een woord om de inhoud van het missionaire werk aan te duiden 
en te toetsen. 
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HOOFDSTUK ZES 
MISSIONARIS IN 2021 
 
Daar zaten ze dan, na een bijzonder rustige nachtrust, 
bijeen in de caravan, de plaats waar Bernard en Ben zo 
dikwijls gelogeerd hadden, wanneer Bernard op vakantie 
was in Nederland en ze samen eropuit konden trekken. 
Het was hun laatste dag, morgen zouden ze terugrijden 
naar Calais, waar Herbert en Fred de trein naar Londen 
zouden nemen, terwijl Bernard en Ben terug zouden 
rijden naar Tilburg en Enschede.  
‘s Morgens wilden ze hun laatste gesprek oriënteren op 
de gedachten van paus Franciscus over missie. Ook de 
paus zoekt naar de nieuwe vormen van missie net zoals 
zijzelf tijdens deze wandeltocht, een pelgrimstocht van 
hun eigen gedachtegang. ’s Middags zouden ze niet 
uitgaan. Iedereen zou de tijd op zijn eigen wijze 
doorbrengen, een soort retraite, rustig en stil. 
Ben had deze tekst gekregen via de Mill Hill site109 en had 
hem vertaald in het Nederlands om te delen met mensen 
die hier ook over nadachten. Nu deelde hij de tekst uit, 
Engels en Nederlands, zodat ook Herbert, Fred en 
Bernard hem konden gebruiken in hun eigen omgeving. 
Hij had deze tekst ook al verspreid in zijn eigen omgeving 
van Enschede, omdat hij hierin de werkelijke betekenis 
van het missionaris-zijn in deze tijd vond: Missionaris in 
2021, een inspiratie en een aanvulling op hun eigen 
gesprekken. 

 
109 Publicatie Mill Hill site, Fons Eppink, 30 jan. 2021, bron Vaticaans 
Nieuws 
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Paus Franciscus heeft in zijn openbare toespraken dikwijls 
gesproken over de speciale aspecten van de missie van de 
Kerk naar de wereld. Hij heeft bijvoorbeeld meerdere 
keren gezegd dat evangelisatie niet gelijk staat aan 
‘proselitisme’, ‘zieltjeswinnerij’ en dat de Kerk groeit 
‘door attractie’ en door ‘getuigenis’ – een reeks 
uitdrukkingen die er allemaal op gericht zijn om aan te 
duiden wat de dynamiek is van apostolisch werk en wat 
de bron kan zijn. 
 

Afb. 18: Paus Franciscus  
 
Hierover en over nog veel meer praat de paus in een 
bijzonder lang interview, getiteld: ‘Zonder Hem kunnen 
we niets doen: een gesprek over het missionaris zijn in de 
wereld van vandaag de dag’. 
Samen lazen ze de tekst in stilte, ook genietend van een 
kop koffie, zittend bij de caravan. De paarden van de 
buurman renden soms hinnikend heen en weer. Aan de 
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verleiding van het zwembad moest nog even weerstaan 
worden. Het interview gaat aldus: 
 
Heilige Vader, toen u nog jong was zei u dat u naar Japan 
wilde gaan als missionaris. Kunnen we zeggen dat de paus 
nooit missionaris is geworden? 
 
Dat weet ik niet. Ik werd een Jezuïet, omdat ik geraakt 
was door hun missionaire roeping, om altijd weer naar 
het ‘front’ te gaan. In die tijd kon ik niet naar Japan. Maar 
ik heb altijd gevoeld dat de verkondiging van Christus en 
zijn evangelie altijd een vertrekken en op pad zijn 
betekent. 
 
U zegt altijd: “een kerk die op weg is”. Veel mensen 
hebben deze uitdrukking overgenomen en soms lijkt het 
erop dat het een afgezaagde slogan is die gebruikt wordt 
door een groeiend aantal mensen dat hun tijd doorbrengt 
door de Kerk erop te wijzen wat ze moet zijn of niet moet 
zijn. 
 
Kerk op weg is niet een modewoord en het kan erop lijken 
dat ik het uitgevonden heb. Het is de opdracht van 
Christus die in het evangelie van Markus zijn volgelingen 
vraagt om uit te trekken over de hele wereld en om het 
evangelie te verkondigen aan ‘elk schepsel’. De Kerk is of 
op weg of ze is geen Kerk. Ze evangeliseert of ze is geen 
Kerk. Als de kerk niet evangeliseert dan bederft ze en 
wordt iets anders. 
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Wat wordt de Kerk dan als ze niet evangeliseert en niet in 
beweging is? 

Het wordt een spirituele vereniging, een multinational die 
ethische en religieuze initiatieven en boodschappen 
verkondigt. 
Daar is niets mis mee, maar dat is niet de Kerk. Het is het 
risico van elke statische organisatie in de Kerk. We 
zouden eindigen als temmers van Christus. Je getuigt dan 
niet meer van wat Christus doet, maar spreekt over een 
bepaald idee van Christus. Een idee dat je je eigen en tam 
hebt gemaakt. Je organiseert dingen, je wordt de kleine 
manager van kerkelijk leven, waar alles gebeurt volgens 
een uitgewerkt plan dat gevolgd moet worden volgens de 
instructies. Maar de ontmoeting met Christus vindt dan 
niet plaats. De ontmoeting die jouw hart in het begin 
geraakt heeft, gebeurt niet meer. 
 

Is Missie dan een antidotum, een tegengif, tegen dit alles? 
Is de wil en de poging om ‘op missie te gaan’ genoeg om 
deze vervormingen tegen te gaan? 
 
De missie, de Kerk in beweging, is niet een programma, 
een plan dat uitgevoerd moet worden alleen maar met 
wilskracht. Christus zelf zorgt ervoor dat de Kerk naar 
buiten treedt. In de missie van evangelisatie kom je in 
beweging, omdat de heilige Geest je een duwtje geeft en 
in beweging brengt. En wanneer je aankomt, dan 
realiseer je dat Hij daar al is en op jouw wacht. De Geest 
van de Heer komt eerst aan. Hij heeft het pad reeds voor 
je klaargemaakt en is al aan het werk. 
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In een vergadering met de Pauselijke Missionaire 
Congregaties gaf u aan dat ze de Handelingen van de 
Apostelen zouden moeten lezen als een tekst waar 
gewoonlijk over gebeden kan worden. Waarom is het een 
verhaal van het begin in plaats van een hedendaags 
strategisch missionair handboek? 

De hoofdpersoon van de Handelingen van de Apostelen 
is niet de apostelen. De hoofdpersoon is de heilige Geest. 
De apostelen zijn de eersten die Hem herkennen en die 
van Hem getuigen. Wanneer ze de besluiten van het 
Concilie van Jerusalem meedelen aan de gemeenschap 
van Antiochië, schrijven ze: “we hebben besloten, de 
heilige Geest en wijzelf”. Heel realistisch erkennen ze dat 
het was de Heer die dagelijks hun aantal vermeerderde, 
“zij die gered werden”, eerder dan overtuigende 
menselijke pogingen.  

Is het tegenwoordig dan hetzelfde als in die tijd? Is er niets 
veranderd? 

De ervaring van de apostelen is als een paradigma dat 
altijd geldig is. Zie eens hoe alles heel spontaan gebeurde 
in de Handelingen van de Apostelen, zonder dwang. Het 
is een menselijk verhaal, waarin de leerlingen altijd 
naderhand aankwamen, ze kwamen altijd aan nadat de 
heilige Geest zijn werk al gedaan had. Hij bereidt alles 
voor en werkt met ingevingen. Hun plannen worden 
onderste boven gehaald. Hij gaat met hen mee, vergezelt 
hen, is als een gids en Hij troost hen in alle 
omstandigheden, waarin ze zich bevinden. Wanneer 
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problemen en achtervolgingen komen, dan is de heilige 
Geest daar ook werkzaam, zelfs op een meer verrassende 
manier met zijn troost, zijn kracht, zoals gebeurde na het 
eerste martelaarschap, dat van St. Stefan. 

Wat gebeurt er dan?  

Er begint een tijd van vervolging en veel leerlingen 
vluchten weg van Jerusalem; ze gaan naar Judea en 
Samaria. Daar, waar ze uit elkaar gedreven zijn en 
vluchtelingen zijn geworden, beginnen ze te 
evangeliseren, ofschoon ze alleen zijn, zonder de 
apostelen, die in Jerusalem bleven. Hij geeft hen 
apostolische moed. Daar zien we dat het doopsel genoeg 
is om evangelist of verkondiger  te worden. Daar gaat het 
om bij missie. Missie is Zijn werk. Ze worden gedoopt in 
de heilige Geest. Het haalt niets uit om daarover versteld 
van te staan. Er is geen reden om daarover georganiseerd 
te geraken, geen reden om te schreeuwen, geen nood om 
trucjes uit te halen of strategisch te handelen. Alles wat 
we moeten doen is te vragen dat we nu weer de ervaring 
kunnen voelen, waardoor we kunnen zeggen: “we 
hebben besloten, de heilige Geest en wij”.   

Wat betekenen dan de oproepen tot missionaire 
mobilisatie zonder deze ervaring? 

Missie wordt iets anders als je de Geest er niet bij betrekt. 
Het wordt, zou ik zeggen, een plan om te overwinnen, het 
voorwendsel om iets de baas te worden. Een religieuze, 
misschien een ideologische overwinning, misschien 
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uitgevoerd met goede 
bedoelingen. Maar het is 
iets anders.  

Aanhalend wat paus 
Benedictus XVI zei, 
herhaalt u dikwijls dat de 
kerk groeit juist vanwege 
haar aantrekkingskracht. 
Wat bedoelt U. Wie trekt 
aan en wie wordt 
aangetrokken? 

Afb. 19: samen zoekend 
 
Jezus zegt in het evangelie van Johannes: “wanneer ik van 
de aarde ben opgericht, zal ik iedereen naar mezelf 
toetrekken”.  
En in hetzelfde evangelie zegt Hij: “niemand kan tot mij 
komen behalve wanneer de Vader, die mij heeft 
gezonden, hem uitnodigt”.  
De Kerk heeft altijd erkend dat dit de juiste manier is 
waarop een beweging ons dichter bij Jezus en het 
evangelie brengt. Het is geen overtuiging, geen 
rationalisatie, het is niet het innemen van een positie; 
noch een dwang  of gedwongenheid. Het is altijd een 
attractie. 
De profeet Jeremias heeft al gezegd: “U hebt mij 
bedrogen. O Heer, en ik heb mijzelf laten bedriegen”. En 
dit is van toepassing op de apostelen, op de 
missionarissen en hun werk. 
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Hoe gebeurt het nu wat u zojuist heb beschreven? 

De opdracht van de Heer om er op uit te trekken en te 
evangeliseren komt van binnenuit,  verliefd te geraken, 
een lieflijke attractie. Men volgt Christus niet,  en nog 
minder gaat men het evangelie verspreiden, vanwege 
een besluit dat rond de tafel is gemaakt. Zelfs een 
missionaire opdringerigheid kan vrucht dragen alleen 
maar als het plaatsvindt binnen deze aantrekkingskracht 
en dat overbrengt naar anderen. 

Wat betekenen deze woorden met betrekking tot de 
missie en de verkondiging van het evangelie? 

Het betekent dat als je jezelf aangetrokken voelt tot 
Christus, als je je beweegt en dingen doet  omdat je door 
Christus aangetrokken bent, anderen dat zonder moeite 
zullen merken. Het hoeft niet bewezen te worden, je 
hoeft er ook niet mee te pronken. In plaats daarvan, 
iedereen, die denkt dat hij of zij de hoofdpersoon of de 
aanjager van de missie is, met alle goede bedoelingen en 
omschrijvingen van hun doelstellingen, eindigt meestal 
met niemand aan te trekken. 

In het document Evangelii Gaudium (de Vreugde van het 
Evangelie) herkent u ook dat dit alles ‘de oorzaak kan zijn 
dat we ons verward voelen’. Het is net zoals iemand die in 
de oceaan duikt zonder te weten wat hij er zal vinden. Wat 
wil u met dit voorbeeld zeggen? Hebben deze woorden 
ook betrekking op het evangelie? 
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Missie is niet een project van een maatschappij dat 
uitgeprobeerd en getoetst is. Noch is het een openbaar 
schouwspel om te laten zien hoeveel mensen erbij 
betrokken zijn dankzij onze strategie. De Geest werkt 
waar Hij wil, wanneer Hij wil en waar Hij wil. En dit kan 
leiden tot een duizeling. Het hoogtepunt van vrijheid ligt 
precies in het gedragen weten van jezelf door de Geest, 
afstand nemend van de behoefte om alles te berekenen 
en te controleren. Dit is precies hoe we Christus zelf 
imiteren, die in het geheim van Zijn Verrijzenis leerde te 
rusten in de omarming van de Vader. De mysterieuze 
vruchtbaarheid van missie komt niet voort uit onze 
bedoelingen, in onze methodes, in onze ingevingen en 
initiatieven, maar ligt in het hart van deze duizeling: de 
duizeling die we ontwaren wanneer we de woorden van 
Jezus horen: “Zonder mij kun je niets”. 

U zegt ook dikwijls dat de Kerk groeit door getuigenis. 
Wat probeert u te suggereren door hier telkens op terug 
te komen? 

Het feit dat aantrekkingskracht ons tot getuigen maakt. 
Deze getuigenis bevestigt wat het werk van Christus en 
Zijn Geest werkelijk in ons leven tot stand hebben 
gebracht. Na Zijn Verrijzenis is het Christus zelf die zich 
openbaart aan zijn apostelen. Hijzelf maakt hen tot 
getuigen. Deze getuigenis dient niet zichzelf. We zijn 
getuigen van het werk van de Heer.  
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Er is nog iets waar 
u het vaak over 
hebt, in dit geval 
in een negatieve 
betekenis: de Kerk 
groeit niet door 
‘zieltjeswinnerij’ 
en het is niet de 
missie van de kerk  

            Afb. 20: Indiase Christenen 

om zieltjes te winnen. Zegt u dit om goede relaties met 
andere Kerken te bewaren en om in dialoog te blijven met 
andere religieuze tradities? 

Het probleem met proselitisme is niet al een feit dat het 
in tegenstelling staat met de oecumenische tocht en 
interreligieuze dialoog. Er is sprake van proselitisme, 
wanneer het de bedoeling is om de Kerk groter te maken 
door minder nadruk te leggen op deze aantrekkingskracht 
van Christus en het werk van de Geest, door alles te 
richten op welke vorm van ‘wijze redenen’.  
Proselitisme houdt geen rekening met Christus zelf en 
niet met de heilige Geest in missie, zelfs niet wanneer we 
beweren te spreken en handelen zogezegd in de naam 
van Christus. Proselitisme is altijd gewelddadig in zichzelf, 
zelfs wanneer het verborgen is of met een fluwelen 
handschoen wordt gebracht. Het draagt niet bij aan de 
vrijheid en de schoonheid waarmee het geloof gebracht 
kan worden van persoon naar persoon met genade. 
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Dit is de reden waarom proselitisme niet alleen iets van 
het verleden is, van voorbije koloniale tijden of van 
bekeringen die geforceerd of gekocht werden met de 
belofte van materieel voordeel. 
Proselitisme kan ook nu nog bestaan in parochies, 
bewegingen, religieuze groeperingen. 

Wat betekent het dan om te evangeliseren?  

Evangelisatie betekent het geven van de getuigenis van 
Christus zelf in eenvoudige en juiste bewoordingen, zoals 
de apostelen deden. Je hoeft niet overtuigende 
verhandelingen uitvinden. De verkondiging van het 
evangelie kan zelfs gefluisterd worden, maar men kan 
niet voorbijgaan aan de overstelpende kracht van het 
schandaal van het kruis. En het heeft altijd het pad 
gevolgd, zoals het staat beschreven in de brief van de 
apostel Petrus, dat eenvoudig bestaat ‘uit het geven van 
redenen’ voor de hoop die men geeft aan anderen, een 
hoop dat een schandaal blijft en dwaasheid in de ogen 
van de wereld. 

Hoe herkennen we een Christelijke ‘missionaris’?  

Een herkenbare eigenschap is het handelen als facilitator 
en niet als controleur van geloof. Vergemakkelijken, 
toegankelijk maken zonder dat we obstakels in de weg 
leggen van de wens van Christus om iedereen te 
omarmen, om iedereen te genezen, om iedereen te 
redden, niet selectief, niet pastorale tarieven neerleggen, 
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niet de deurwachter willen zijn om te controleren wie 
erbinnen mag komen.  
Ik herinner me pastoors en gemeenschappen in Buenos 
Aires, die veel initiatieven begonnen om de toegang tot 
de doop te vergemakkelijken. In de afgelopen jaren 
hadden ze gezien dat het aantal mensen, dat niet 
gedoopt was, groeide vanwege verschillende redenen, 
ook sociologische redenen, en ze wilden iedereen eraan 
helpen herinneren dat het eenvoudig is om gedoopt te 
worden, dat iedereen erom kan vragen, voor zichzelf en 
voor hun kinderen. Het pad dat deze pastoors en 
gemeenschappen kozen had slechts een doel: geen lasten 
op de schouders van mensen leggen, geen eisen stellen, 
om uit de weg te ruimen culturele, psychologische of 
praktische moeilijkheden, die mensen er toe brachten om 
de doop van hun kinderen uit te stellen of zelfs helemaal 
niet aan te vragen. 

In Amerika, in het begin van de evangelisatie daar, 
bespraken de missionarissen wie ‘waardig’ was om 
gedoopt te worden. Hoe eindigden deze discussies? 

Paus Paulus III verwierp de theorie van hen die dachten 
dat de Indianen van nature ‘onmogelijk’ het Evangelie 
konden accepteren en bevestigde de keuze van hen die 
het doopsel gemakkelijker maakten. Dit lijkt iets van het 
verleden, maar ook tegenwoordig zijn er mensen die 
denken zelf verlicht te zijn en zelfs beslag leggen op de 
verkondiging van het evangelie door hun ontspoord 
denken dat de wereld verdeelt in ‘beschaafd’ en 
‘barbaars’. Wat hen irriteert en boos maakt is de idee dat 
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de Heer een voorkeur zou kunnen hebben voor een arme 
negerbevolking110. Ze beschouwen een groot deel van de 
menselijke familie alsof het een lagere klasse is, die 
onmogelijk een behoorlijk niveau kan bereiken en 
spiritueel en intellectueel leven volgens hun standaard.  
Hierdoor kan een verachting worden veroorzaakt voor 
tweederangs mensen. Dit kwam allemaal naar boven 
tijdens de Synode van de Amazone bisschoppen.  

Sommige mensen maken onderscheid tussen een 
duidelijke verkondiging van het geloof en sociaal werk. Ze 
zeggen dat we missie niet moeten reduceren tot een vorm 
van sociale activiteit. Is dit een werkelijke zorg?  

Alles dat valt onder de noemer van de acht Zaligheden en 
de werken van barmhartigheid komt overeen met missie, 
is al verkondiging, is al missie. De Kerk is geen NGO111, de 
Kerk is iets anders. Maar de Kerk is ook als een 
veldhospitaal waar iedereen welkom is, zoals men is, 
waar de wonden van ieder genezen worden. En dit is een 
deel van missie. Alles hangt af van de liefde dat treft het 
hart van degenen die iets doen. Als een missionaris helpt 
om een put te slaan in Mozambique, omdat hij weet dat 
degenen die hij doopt en evangeliseert, het nodig 
hebben, hoe kan dan gezegd worden dat zijn werk 
verschillend is van evangelisatie?  

 
110 In de oorspronkelijke tekst werd het woord ‘cabecitas negras’ 
gebruikt. 
111 NGO – niet gouvermentele organisatie 
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Wat zijn nu de nieuwe brandpunten en gevoeligheden die 
naar voren komen in de werkzaamheden om 
evangelisatie vruchtbaar te maken in de verschillende 
sociale en culturele samenhang. 

Het Christendom bestaat niet uit slechts één model. 
Johannes Pauls II zei ook “terwijl ze helemaal zichzelf 
blijft, met algehele trouw aan de verkondiging van het 
evangelie en de traditie van de kerk, zal het Christendom 
ook de verschillende gezichten van culturen en volkeren 
laten zien, waarin die haar hebben aangenomen en 
wortel hebben geschoten”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 21: Jongeren in Serawak 
 
De heilige Geest verfraait de Kerk met de nieuwe talen 
van mensen en ook van gemeenschappen die het 
evangelie hebben aangenomen. Hierdoor wordt de Kerk, 
die de waarde van de verschillende culturen in zich 
opneemt, ‘de bruid bedekt met juwelen’, zoals de profeet 
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Jesaja112 zegt. Het is waar dat enkele culturen zeer nauw 
gerelateerd zijn aan de verkondiging van het evangelie en 
de ontwikkeling van de Christelijke gedachtegang.  
Maar in de periode waarin we nu leven wordt het 
dringend noodzakelijk om er rekening mee te houden dat 
de geopenbaarde boodschap niet geïdentificeerd wordt 
met een bepaalde cultuur. En wanneer we een nieuwe 
cultuur of culturen ontmoeten, die deze Christelijke  
verkondiging niet hebben geaccepteerd, dan moeten we 
niet proberen om een bepaalde culturele vorm samen 
met het evangelische aanbod op te leggen. 
Vandaag, ook in het missionaire werk, is het belangrijker 
een niet al te zware last te dragen. 

Missie en martelaarschap. U hebt dikwijls gesproken over 
het duidelijke verband tussen deze twee werkelijkheden.  

In het Christelijk leven hebben de werkelijkheid van het 
martelaarschap en evangelisatie beiden hetzelfde begin, 
dezelfde bron: wanneer de liefde van God, uitgestort in 
ons hart door de heilige Geest, ons sterkte geeft, moed 
en troost. Martelaarschap is de ultieme uitdrukking van 
de herkenning en de getuigenis van Christus, dat wijst op 
de vervulling van missie en apostolisch werk.  
Ik denk vaak aan de Koptische broeders die in Libië zijn 
vermoord. Rustig prevelden ze de naam van Jezus toen ze 
onthoofd werden. Ik denk ook aan de zusters van Moeder 
Theresa, die in Yemen vermoord werden, toen ze 
werkten voor Moslimpatiënten in een thuis voor oudere 

 
112 Sponsa ornate monilibus suis 
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mensen. De zusters droegen een schort over hun religieus 
habijt toen ze gedood werden. Zij zijn allen overwinnaars, 
niet overwonnenen. 
En hun martelaarschap tot in de dood toont het 
martelaarschap, dat iedereen kan ondergaan in alledaags 
leven, door te getuigen van Christus, elke dag weer.  
Je kunt het ook zien bij oude 
missionarissen in hun verpleeghuizen. Dikwijls zijn ze 
gehavend door het leven dat ze geleid hebben.  
 
Een 
missionaris 
vertelde me 
dat velen van 
hen hun 
geheugen 
hadden 
verloren en 
zich niet meer 

 
    Afb. 22: De eenvoud zelve 

 
 de goede dingen die ze gedaan hadden herinnerden.  
“Maar dat doet er niet toe”, zei hij, “de Heer herinnert 
zich alles heel goed”113. 
 
Langzaam hadden ze de tekst samen gelezen, geen 
verdere discussie was nodig. Veel gezegdes van de paus 

 
113 Vertaling Ben Engelbertink, mhm; bron: Vaticaans Nieuws 2021 
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herkenden ze vanuit de discussies die ze gevoerd hadden 
onderweg. Het is een harde weg en een harde strijd om 
niet te vervallen in het oude; die zieltjeswinnerij stak af 
en toe zijn kop naar boven. Elk moest het een eigen plaats 
geven in hun leven van alle dag, zo verschillend van 
elkaar. 
Na een goed koud biertje gebruikten ze een eenvoudige 
lunch, brood met kaas. ’s Morgens hadden ze al eieren en 
spek genoten.  
Na de siësta ging Ben in de tuin werken, Bernard liep in 
de oprijlaan op en neer zijn rozenkrans te bidden. Fred 
ging op bezoek bij kennissen en Herbert zat in de caravan 
zijn e-mails bij te werken. Er was daar nu ook een goede 
internetconnectie. 
Ze hadden besloten om toch maar weer naar een 
restaurant te gaan, een Libanees. Een reservering was al 
gemaakt door Fred; hij kende deze eigenaar niet zo goed 
omdat de taal nogal een barrière was.  Het eten was goed. 
De jonge dochter, misschien vier jaar oud, kwam Fred een 
tekening brengen. Het was een tekening van een duif. 
“Voor jou, om mee te nemen”. 
 
 

    * * * * 
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HOOFDSTUK ZEVEN 
EEN ANDERE WEG 
 
De volgende dag op hun weg naar Calais werd nog de 
vraag gesteld hoe ze de discussies van deze tocht tot een 
voltooiing konden brengen. Ze waren namelijk begonnen 
met de vraag hoe Herbert Vaughan, de stichter van Mill 
Hill in 1866 een missionaire congregatie zou hebben 
gesticht in deze tijd in 2021. Zouden zij zich daarin thuis 
voelen? Hoe zou die nieuwe congregatie anders zijn dan 
de oorspronkelijke van het verre verleden? 
Het was moeilijk om daar tijdens een autoritje antwoord 
op te geven. Zoveel was er de revue gepasseerd, zoveel 
vragen, zoveel antwoorden, niet allemaal eenduidig, 
verschillende invalshoeken, verschillende opinies. 
Als ze de aantekeningen die ze gemaakt hadden tijdens 
deze wandeltocht zouden uitschrijven en dan naar elkaar 
toesturen? Zeker, dan zou er een overzicht uit kunnen 
voortkomen.  
Aldus werd besloten. Intussen had Fred gebeld met de 
pastoor waar ze op de heenweg overnacht hadden. 
Meteen werden ze uitgenodigd om daar te lunchen. De 
pastoor was zeer benieuwd hoe ze de verdere tocht 
hadden ervaren. 
De hartelijkheid kende geen grenzen bij die goede man. 
Het was jammer dat ze niet veel tijd hadden, want ze 
moesten op tijd zijn in Calais voor de trein naar Londen. 
Een afspraak werd gemaakt om bijeen te komen in 
Londen wanneer ze hun notities hadden uitgewerkt. 
Graag wilde de pastoor delen in hun ervaringen. Hij 
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voelde aan dat zijn taak in de parochie ook missionair 
was. Het instituut van de kerk moest zich meer en meer 
terugtrekken zodat de gemeenschap meer en meer 
zichzelf kon toeleggen op de Geest van Christus. 
Later, terug in de auto, moesten ze lachen om een 
opmerking van Bernard die zei dat het gnosticisme een 
terugkeer had gemaakt. De geschiedenis herhaalt 
zichzelf, is het bekende Franse spreekwoord. 
In Calais was niet veel tijd om uitgebreid afscheid van 
elkaar te nemen. Fred en Herbert hadden alle tijd nodig 
om in te checken, nagekeken door Bernard en Ben.  
Terug in hun eigen thuis bleven ze trouw aan hun woord 
om contact te houden en de aantekeningen uit te 
werken. Er zat een zekere missionaire haast achter. Het 
moest af! Het koninkrijk van God kan niet wachten en 
komt op een uur waarop je het niet verwacht. Dat 
behoort ook toch de missionaire spiritualiteit.  
Praktisch gesproken moesten ze ook wel haast maken 
met hun afspraak, want geruchten kwamen binnen dat 
het Missionair College in Mill Hill gesloten en verkocht 
zou gaan worden. Er waren weinig studenten, het grote 
gebouw kon niet langer gefinancierd worden. Het 
zwaartepunt van Mill Hill, de opleiding van jonge leden en 
geassocieerde leden, lag niet meer in Europa. Er zouden 
nieuwe opleidingscentra komen in Afrika en Azië. In 
Nederland werd de vraag al gesteld wat er moest 
gebeuren met het kerkhof, nadat het verzorgingshuis 
Vrijland verkocht zou zijn. 
Dit waren al aanwijzingen dat ‘missie’ veranderd was, niet 
alleen inhoudelijk, maar ook praktisch. 
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Binnen twee weken hadden ze de kernwoorden van een 
nieuw missionair leven op papier gezet en naar elkaar 
toegestuurd. Herbert was zo goed om de belangrijkste 
woorden of concepten bij elkaar te zetten en de nieuwe 
paper terug naar de andere drie te sturen, natuurlijk met 
een copy naar de algemene overste van Mill Hill, om hem 
ook te laten delen in deze bijzondere pelgrimstocht van 
vier missionaire geesten. 
Herbert schreef aldus: 

a. Eenvoud, vreugde en vrede zijn inderdaad 
kernwoorden voor een missionair leven.  

b. De Bergrede ligt ten grondslag aan al wat 
missionair genoemd kan worden. Past het niet in 
de Bergrede, dan past het ook niet in de 
missionaliteit van het missionaire leven en werk. 

c. “Ik word ik in het gelaat van de ander” is een 
streven in het leven van elke missionaris of 
geassocieerd lid. 

d. De bevrijdingstheologie culmineert in een 
fundamentele optie voor de arme. 

e. Oecumene is eveneens een streven en 
doelstelling van missionair werk. De Kerk is één 
grote gemeenschap, wereldwijd. Het is de 
eeuwenoude ‘catholica’. 

f. Een missionaris zal ook proberen om mensen die 
verdeeld zijn in een klassensysteem bijeen te 
brengen in één gemeenschap. Er kan geen 
klassensysteem zijn, ook niet tussen arm en rijk, 
ook niet in kleur, ook niet in gender, ook niet in 
cultuur. 
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g. Een missionaris is altijd onderweg, fysiek, maar 
ook in zijn eigen leven. Hij is op weg naar anderen, 
naar ontmoeting. Zijn levensweg kan eigenlijk niet 
gedefinieerd worden, zodat het ook een harde 
weg is. 

h. Gerechtigheid en waarheid en schoonheid zijn 
eveneens ingrediënten van een leven in het 
voetspoor van de man van Nazareth. 

i. Eenvoud van leven kan versterkt worden in 
samenleving met anderen, in nederigheid met 
elkaar, zonder macht. 

j. Missionarissen en geassocieerde leden hebben 
elkaar nodig om op regelmatige basis de 
missionaliteit van hun leven te voeden. 

 
Ze waren terug op hun eigen plaats. Bernard was terug in 
de Filippijnen, waar zijn leven er niet gemakkelijker op 
was geworden vanwege het geweld, waar geen einde aan 
scheen te komen. 
Voor Fred en Ben bleef het een uitdaging om vreugde te 
brengen aan de mensen in hun omgeving. De regels van 
de overheid van Kerk en Staat waren dikwijls niet gericht 
op het dagelijks leven van de mensen, vooral niet van de 
oudere mensen die een verminderende toegang hadden 
gekregen tot zorg. 
Herbert stond midden in zijn werk. Hij kreeg ook te maken 
met een verminderend aantal pastores, waardoor zijn 
werk verdubbeld werd. Een belangrijk ding had hij 
geleerd tijdens de tocht, zei hij, laat je deur altijd 
openstaan, toegankelijk, wees een mensen mens 
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De twee delen van Snead-Cox over het leven van 
kardinaal Vaughan samen met het boek De Jonge Priester 
konden weer opgeborgen worden. Die tijd was voorbij, 
voorgoed. Nieuwe inspiratie werd opgedaan in het 
laatste document van de vier wandelaars, inspiratie om 
met elkaar te delen, ook om te delen met jonge mensen 
aan het begin van hun levensweg. 
Geregeld stuurden ze een mailtje naar elkaar, ook al om 
elkaar te bevragen over hun welzijn, vooral met 
betrekking tot wat ze allemaal besproken hadden tijdens 
hun wandeltocht. 
Het was al jaren later toen ze elkaar vertelden over de 
ingezonden brieven, die zes jonge Mill Hillers stuurden 
naar de redactie van hun contactblad in Serawak. De zes 
komen uit Oost-Afrika en uit India en zijn missionaris in 
Serawak. Het was coronatijd, begin 2021. Tot hun blijde 
verrassing vonden ze veel van hun gesprekken terug in 
deze brieven. Gelukkig kunnen delen van deze brieven 
nog in dit boek worden opgenomen als een waardige 
afsluiting ervan. 
 
Matthew Olili, de leider van de groep Mill Hillers daar 
schreef het volgende: 
 
“Het is een jaar geweest van onzekerheden, een jaar van 
nieuw ‘normaal’, van langzaamaan, andere plannen 
maken, ofschoon onze wens om te plannen en te slagen 
nooit zal verminderen. We zijn mensen van hoop. 
Ondanks de donkere tijd van afgelopen jaar zijn we erin 
geslaagd om het licht weer te zien op tig manieren. Het is 
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een gelegenheid geweest om onszelf te vernieuwen, net 
zoals moeder aarde zichzelf ook telkens weer vernieuwd. 
Het feest van de priesterwijding van Herman kon niet 
groots gevierd worden, maar onze vreugde blijft groot, 
want Borneo zal nu iemand uitzenden om Goed Nieuws 
te brengen ergens op deze wereld van ons”. 
Daarna schrijft Matthew Olili iets over de geschiedenis 
van het oudste kerkje in Serawak en zegt: 
“De eerst kapel in Bawan was gebouwd in 1885 als een 
buitenstatie van Kanowit. Een nieuwe kerk werd 
gebouwd in 1900 samen met een school. Nu is er weer 
een nieuwe kerk, maar de oude blijft bestaan, zij het 
bouwvallig, toch een juweeltje in het oerwoud. Het zou 
jammer zijn het te verliezen”. 
 
Sudhakar Meka 
 
“Wanneer kom je weer op bezoek”, vroegen de mensen 
in een langhuis. We hebben meer dan 300 langhuizen in 
onze parochie, zodat we slechts een of twee per jaar 
terug kunnen komen om daar de eucharistie met hen te 
vieren. We delen altijd veel inspirerende verhalen met 
elkaar, ook over de eerste missionarissen en stellen veel 
vragen over het leven, over cultuur. Er is veel sociale 
interactie. Een bezoek aan een langhuis versterkt mijn 
geloof en vernieuwt mijn missionaire inzet; het maakt me 
gelukkig en geeft vervulling aan mijn leven”. 
 
George Omuto 
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Nu ben ik een missionaris geworden die geforceerd is om 
sociale afstand te bewaren volgens de 
coronamaatregelen, afgesneden van de parochianen. 
Covid 19 veroorzaakt een ongelooflijk uitdagende tijd om 
van het evangelie te getuigen. Plotseling zijn we 
aangeland in een tijd van angst, paranoia, elke bezoeker 
zou het virus mee kunnen brengen. Als Christenen 
hebben we respect voor alle maatregelen tegen corona. 
We kunnen de werklozen niet aan hun lot achterlaten; er 
zijn zoveel nieuwe uitdagingen”. 
 
Oniz Kihokolho 
 
“Wat gebeurt er als plotseling ‘mijn missie’ 
geconfronteerd wordt met onverwachte gebeurtenissen. 
Ik realiseer me meer en meer dat een gezonde omgeving 
zorgt voor een gezonde missie. Mijn perceptie van missie 
verandert en zorgt ervoor dat ik over de traditionele 
horizon heen kijk. We worden bezorgd over de schepping. 
Ik moet de natuur verstaan en hoop wijsheid en inzicht te 
verkrijgen om de tekenen van de tijd te verstaan. 
Ik ben bezig geweest om Laudato Si, de encycliek van 
paus Franciscus, werkelijkheid te laten worden. De 
verschillende groepen van de parochie moeten 
‘ecologiseren’, een groene parochie worden. De 
plastiekborden worden vervangen door stainless steel 
borden, die niet weggegooid worden. We planten bomen 
en we hebben de Tuin van Vreugde aangelegd. We 
hebben konijnen en kippen”. 
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Ravindra Balu 
 
“Ik hou me bezig met het zegenen van langhuizen en 
rijstvelden en ook met kunst; ook bezoek ik de zieken. 
Met vreugde kijk ik naar de toekomst nu ik benoemd ben 
voor de parochie in Tatau”. 
 
Philip Odhiambo 
 
“Worden we niet voortgejaagd door onze zucht naar 
succes? Nu heb ik gehoord over de Transformational 
Leadership Movement, een beweging van leiderschap dat 
verandering brengt. Het is begonnen door John C. 
Maxwell. Ik kan ervoor kiezen om een baken van hoop te 
zijn”. 
 
Als kardinaal Vaughan nu een nieuwe missionaire 
beweging zou beginnen, zouden dan deze zes jonge Mill 
Hillers zich daarin kunnen vinden, zouden ze zijn mede-
missionarissen zijn geworden?  
 
Panta Rei, alles stroomt, een gezegde van de oude 
Grieken. Alles is in beweging, alles is aan verandering 
onderhevig.  
Ieder van ons verandert, hopelijk ten goede, wil niet vast 
blijven zitten in het verleden, ook niet boos of 
teleurgesteld. Ook de vier pelgrims van Mill Hill naar 
Cuxac d’Aude zijn sindsdien veranderd, zoals boven 
beschreven tijdens hun pelgrimstocht, hun zoektocht, 
maar ook ouder geworden met pijntjes en kwaaltjes.  
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Afb. 23: Ontmoeting (Egypte) 
 
De tuin van hun leven is ook een Tuin van Vreugde, of in 
het geval van Ben, een Pathmos Oase geworden en hun 
motto ‘eenvoud, vreugde en vrede’ wordt gedeeld, nu 
ook met U, lieve lezers, een ontmoeting, Oost en West, 
Noord en Zuid. 
 
Ben Engelbertink 
Enschede, 1 april 2021 
 
 
 

    * * * * 
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Ben Engelbertink, Mill Hill 
Missionaris, heeft veel 
voetstappen gezet in 
Oldenzaal, Tilburg, 
Roosendaal, Londen 
Serawak, Australië, Japan, 
Den Bosch, Delft, Twente 
en nu samen met drie 
vrienden op pelgrimstocht 
van Londen naar Zuid-
Frankrijk. 
Samen bespreken ze de 
essenties van een 

missionair leven, dikwijls een harde weg, maar ook een 
weg die de volheid van het leven kan omvatten, niet 
alleen voor zichzelf maar voor vele tochtgenoten waar hij 
gewoond heeft of waar hij op pelgrimstocht is geweest. 
Het is altijd weer de ontmoeting met de ander die nieuwe 
kracht geeft, zoals het bijzondere gezegde is: “ik ben ik in 
het gelaat van de ander”. 
Op de foto kunt u zien waar hij trots op is: de ‘goastok’ 
van zijn vader en de stola van zijn schildergroep, 
dotpainters, met Twentse symbolen of voorstellingen. 
Zijn jongste initiatief is de Pathmos Oase in Enschede, een 
metamorfose van een gesloten tuin naar een tuin die 
openstaat voor eenieder die ervan wil genieten, waarvan 
hijzelf zegt dat dit een bijzonder missionair project is. 
 
 
 


