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Alles in een ander licht

Alles in
een ander
licht

tot het einde
‘Mijn naam is pater Frans. Ik spreek tot jullie vanuit de

‘Pasen is het belangrijkste christelijke feest.
Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat
Jezus uit de dood is opgestaan, op de derde dag na
zijn kruisiging.’
Altijd handig, Wikipedia, de internet-encyclopedie.
Je kunt ook anders beginnen: Pasen is nogal een
ontregelend feest, want het kraakt de meest fundamentele natuurwet: dood is dood en er is nog nooit
iemand teruggekeerd die het tegendeel beweert.
Behalve Jezus dan. Op de keper beschouwd is dat
wereldschokkend. Als het echt waar is, zet het de
wereld op z’n kop…
Je zult maar net uit het ziekenhuis komen met de
mededeling dat je nog een paar maanden te leven
hebt. Of je zult maar in een oorlogsgebied wonen,
onder de dagelijkse dreiging van bombardementen.
Trouwens: heeft Pasen alleen met dat soort dramatische levensomstandigheden te maken, of is er
ook alle reden om feest te vieren als alles je voor de
wind gaat?
In deze uitgave staat onze laatste waarheid – ‘dood
is dood’ - op losse schroeven. We laten ons in de
rede vallen door het evangelie dat stelt dat door
de opstanding van Jezus alles in een ander daglicht
komt te staan: de dood en het leven.
Lees het als een uitnodiging:
Kom uit de schaduw van de dood
en laat dit licht over je leven vallen.
De redactie

oude en belegerde stad Homs. Een van onze grootste
problemen is de honger. Er is niks te eten. Niets is erger
dan mensen op straat te zien, die iets te eten zoeken
voor hun kinderen.’

De video-noodoproep vanuit Syrië gaat de hele wereld
over. Het lijken snel geschoten amateurbeelden. De
heldere stem van pater Frans van der Lugt, met de echo
van een leeg kerkgebouw: ‘We houden van het leven!
We willen leven!’ Hij deed dringend beroep op de internationale gemeenschap voor de achtergebleven inwoners, die te verzwakt waren om te vluchten.
Sinds 1966 werkte de Nederlandse jezuïetenpater in
Syrië. Hij was verbonden aan ‘Al Ard’ (De aarde), een
centrum voor werkgelegenheid en zorg voor, onder
anderen, gehandicapte kinderen. In de bloeiperiode
beheerde het centrum vijftig hectare grond en uitgestrekte wijngaarden; daarnaast ook sportvelden en een
toeristenonderkomen. Christenen en moslims werkten
er vreedzaam in samen.
Als in 2011 de oorlog uitbreekt valt ook Homs ten prooi
aan zware bombardementen en er komt een grote
vluchtelingenstroom op gang. ’Van de nog overgebleven
350 families proberen weer een hoop christenen, voor
zover mogelijk, weg te vluchten’, rapporteerde pater
Frans na een jaar. ‘Ze waren in deze streek met zo’n
honderdduizend, nu zijn er nog duizend.’

Onlangs verscheen een boekje
met teksten van en over pater
Frans. Bijvoorbeeld over zijn
beweegredenen om priester te
worden: ‘Een ding vervulde mij
steeds meer: liefhebben, maar
dan ook met inzet van heel mijn
persoon.’ Hij vertelt over een
ervaring die een keerpunt zou
worden in zijn leven: ‘Op een dag
ging ik een kapel binnen. Ik zag
Jezus aan het kruis. Toen ik naar
Hem keek, begreep ik dat het kruis
vleesgeworden liefde is, eindeloze
liefde.’

In de kerk ligt het stof van de
bombardementen. Ze maken
het gebouw schoon en vieren er
Palmzondag. Pater Frans schreef:
‘En dan het Paasfeest. Weer
iedereen in de mis. Dood, leven,
verrijzen. Wat hebben die mensen
een natuurlijk Paasgeloof. Onder
bombardementen op de vlucht
geslagen. Alles hebben ze verloren,
maar hun geloof in het leven niet.’
Het was voor Frans ondenkbaar
dat hij ‘zijn’ mensen in de steek
zou laten. ‘Ik wil meeleven en
meelijden met de mensen die het
hier heel moeilijk hebben. Het is
voor mij heel belangrijk dat ik niet
wanhopig word, maar hoopvol
blijf.’
Vier maanden na zijn indringende
SOS-bericht, wordt pater Frans in
koelen bloede vermoord; op 7 april,
drie dagen voor zijn 76e verjaardag.
Een gemaskerde man schiet hem
twee kogels door het hoofd. De
dader heeft mogelijk banden met
al-Nusra, een terreurbende gelieerd aan al-Qaida.
Over de hele wereld wordt met afschuw gereageerd
op de brute moord. Ban Ki-moon, secretaris-generaal
van de Verenigde Naties, paus Franciscus en andere
hoogwaardigheidsbekleders reageren geschokt op het
bericht. ‘De laatste ridder is ons ontvallen’, schreef een
Syrische christen mismoedig.
Nog diezelfde dag wordt pater Frans begraven. Het
graf wordt een bedevaartsoord voor zowel christenen
als moslims.

Tekst: Koos van Noppen

Liefde
Twee jaar verder - twee oorlogsjaren met talloze
naamloze slachtoffers – wordt zijn gedachtenis levend
gehouden. Je vraagt je af: Waar haalde pater Frans die
onverschrokkenheid vandaan? En als hij zo zei: ‘Wij
willen leven!’, waarom nam hij dan niet bij de eerste
de beste gelegenheid de benen? Wat is het geheim van
die solidariteit?

Als hij tot priester wordt gewijd,
zegt hij in zijn eerste preek, ‘dat
het er in de eerste plaats niet
om gaat volle of vuile handen te
hebben, maar dat je moet gaan
proberen te aanvaarden, moeizaam
en langzaam, dat je handen leeg zijn,
dat je niets hebt, dat je alles altijd
opnieuw mag en moet ontvangen
en dat je alleen maar ontvangend
kunt geven.’

Pasen
Op 6 april 2014, let wel: één dag voor zijn
gewelddadige dood, houdt hij in Homs een korte
voordracht. ‘Wanneer een mens alles mist, moet hij
goedheid van anderen aanvaarden en goedheid van
anderen ontdekken… We zien het kwaad oprukken,
maar dat kan ons niet blind maken voor goedheid.
En we kunnen het kwaad niet de goedheid uit ons
hart laten verdrijven….
We bereiden ons voor op Pasen…. Het feest van
de overgang van dood naar leven….
Licht schijnt vanuit een donkere grot en zij die
deze vlek van duisternis beschouwen, zien een
groot licht…’
De tekst en foto’s van deze bijdrage zijn ontleend aan:
Frans van der Lugt SJ (1938-2014), Bruggenbouwer en
martelaar in Syrië, uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen,
96 pag. € 12,50. ISBN 978 90 5625 449 0

Je leeft je gewone leven, dag
in, dag uit, je maakt van alles
mee. Leuke en vervelende
dingen, soms heel dramatische. Verandert Pasen daar
nu iets aan? Op het eerste
gezicht niet. Of je nu gelooft
of niet, je kampt met dezelfde sores, je kent dezelfde
vreugde, dezelfde pijn.

Tijd
van
leven
Pasen is veel meer dan een
herinnering aan Iemand, ooit,
ver weg, die dood was en weer
levend werd. Er is alle reden
om de opstanding van Jezus
Christus uit de dood te vieren.
Maar waarom?

Het belangrijke verschil zit ’m
hierin: ik geloof dat er leven is
na de dood. En dat ik daar Jezus
Christus opnieuw zal ontmoeten. Ik ben ervan overtuigd dat
dat een enorm geluk zal zijn. Dat
geloof in de toekomst kleurt mijn
huidige leven. Het helpt me om allerlei
dingen te relativeren. Ik hoef niet zo nodig alles uit het leven te persen wat er in zit.
Ik ga niet alle steden en landen bezoeken die op
mijn Bucketlist staan. Ik ga niet koortsachtig proberen
mijn leven ‘compleet’ te maken. Voor mij geen ‘try before you die’, ik heb tijd van leven.
Sommige mensen ‘genieten’ met de dood op hun hielen. Ze rennen het geluk na en ontlopen de rust. Mijn
leven van nu beschouw ik een opmaat voor een leven
straks, dat je zou kunnen omschrijven als een ‘leven in
het kwadraat’.

Het geloof relativeert ook
mijn zorgen, verdriet en pijn.
Wat mij hier ook overkomt,
het is uiteindelijk tijdelijk. Ik
zie dat bij mensen om mij
heen. Ze klampen zich niet
krampachtig aan het leven
vast. Uiteindelijk omdat ze
vertrouwen hebben op God,
die ook zorgt voor wat hierna komt.
Ik kan er niet altijd de vinger op leggen. Maar ik kan je
wel zeggen dat ik mijn hele
leven leef met een soort verwachting. Ik verwacht Iemand
te ontmoeten, die mij oneindig
liefheeft. Daarom schraap ik
niet elk korreltje geluk en genot
uit dit leven.

Er komt meer dan ik kan bevatten. Daarom
doe ik mijn best om Hem niet teleur te stellen, waarom
zou ik? Begrijp me goed, het geloof maakt me niet immuun, ik vlucht ook niet uit de werkelijkheid. Maar over
alles van vandaag valt het licht van straks. Van tijd tot
tijd realiseer ik me dat en het maakt me intens gelukkig.
Pasen in het leven van alledag.

Tekst: Johan Timmer

Hoopvol

Drie jaar geleden kwam ik bij de dokter. Bloed in de urine.
Aanvankelijk dacht ik aan een niersteen. Dat bleek dus
plots veel ernstiger. Nou ja, plots, ik fietste veel en had
wel gemerkt dat m’n conditie achteruit was gegaan. Maar
als ik ermee naar het ziekenhuis was gegaan, hadden ze
me verwezen naar de afdeling ‘vage klachten’. De vorm
van kanker die ik heb, is in bloedonderzoek niet te zien.
Toen ik na een onderzoek in de uitslaapkamer lag, alleen,
drong de werkelijkheid in alle hevigheid tot me door. Een
woestijnervaring. In de verwarring kwamen teksten bij me
boven. Een psalm, die ik als jochie van een jaar of tien had
geleerd. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, U zoek ik
met verlangen… Op zo’n moment komt dat uit je tenen….
Mijn eerste gedachte na de ‘aangekondigde dood’ ging
niet uit naar mijn werk, hoe belangrijk ik dat ook vind,
maar naar mijn kinderen. Hoe moet het nu verder met
die meiden? (toen: 22,19 en 16 jaar, red.). Ze zijn nog zo
jong….ik zou ze zo graag nog een zetje geven in het leven.
Tot dan toe had ik altijd ‘wind mee’ gehad in het leven:
een mooie jeugd, kansen om te studeren, een goeie baan,
een vrouw, kinderen. De eerste keer tegenwind was
meteen wel een hevige storm.
Ik moest verder met een horizon van drie maanden. Bij
een volgend onderzoek bleek de kanker verder uitgezaaid;
de tumoren waren gegroeid. Dat klonk als ‘Ga nu maar
over je rouwkaart nadenken.’

Bladzijden uit de biografie van Leen Wesdorp

is dit moment, nu. Hoeveel je nog tegoed hebt, is highly
uncertain. Dat besef is bij mij natuurlijk veel sterker geworden, nadat de artsen constateerden dat mijn dagen
geteld zijn. Je leest weleens van mensen die na zo’n aankondiging van hun nabije overlijden nog allerlei plannen
gaan uitvoeren, rondreizen en wat niet al. Tot mijn verrassing leef ik eigenlijk precies zoals voorheen. Ik vind dezelfde dingen leuk. Hooguit ben ik sinds mijn ziekte kritischer
op dingen waar ik geen zin in heb; zolang mijn lichame
lijke conditie het toelaat, ga ik naar mijn werk. Ik put er
veel voldoening uit, ook uit het contact met mensen.
Bij veel mensen gaat de gedachte aan de dood gepaard
met angst. Angst voor aftakeling, voor ondraaglijk lijden.
Door complicaties na een operatie heb ik ook pijnen gekend die met geen morfine zijn te stillen. Verschrikkelijk.
Maar er kunnen ook andere angsten opspelen. Ik kom uit
een degelijk Zeeuws dorpje. Een groot deel van de familie van mijn vaderskant is lid van de oud gereformeerde
gemeente en ik heb ook altijd affiniteit gehad met hun
ernstige geloofsbeleving. Doodgaan is God ontmoeten,
verantwoording afleggen. Daar doe ik niet lacherig over.
Degenen die snel zeggen dat ze best goed geleefd hebben, kennen zichzelf niet.
‘Is dit een tweegesprek of een met U alleen? / Vertel mij
dan wie ik ontdek / als ik mijn armen tot U strek / en om
mijn schouders heen. / Want soms ben ik uit pure nood
/ Uw jongste of zwakste kind / en wil zo vreselijk op Uw
schoot / desnoods de kleine billen bloot / bemoederd
en bemind…’ Een citaat van de dichter Leo Vroman. Hij
richtte zich niet tot God, maar tot – zoals hij dat noemde
– het Systeem. Ik heb de neiging om die regels christelijk
in te vullen, omdat ik me zo in die teksten herken.

In overleg met de artsen besloot ik mee te doen aan een
experiment met wisseling van medicijnen, die een vergelijkbare werking hebben als een chemokuur. Om de acht
weken word ik onderzocht en het resultaat is dat ik nu al
langer leef, dan me was aangezegd. Het ziekteproces lijkt
te zijn vertraagd. Ongeneeslijk blijft het.

Ik leef inmiddels drie jaar met kanker. Dan vier je Pasen
met de dood in de schoenen. Ik denk aan die Stille Zaterdag: Jezus is gekruisigd, in een graf gelegd. Een dag van de
totale verlatenheid. Dan gebeurt wat niemand verwacht:
Pasen, opstanding uit de dood, de dood heeft niet het
laatste woord. Wat we ons daarbij moeten voorstellen,
daar laat je verstand je bij in de steek.

Ik kan me wel voorstellen dat je als gezond mens denkt
‘Hoe zou ik in zo’n situatie reageren?’, maar het is een
‘kwelling des geestes’ om daarover te piekeren. Ik denk
aan een uitspraak van de filosoof Kierkegaard: ‘Het leven
moet vooruit geleefd worden en kan pas achteraf begrepen worden’. Je kunt gisteren niet overdoen en je weet
niet wat de dag van morgen brengt. De tijd die je krijgt

Drie keer ben ik geopereerd. Vlak voor een van die operaties overviel me opeens de gedachte: wat nu, als ik straks
niet meer wakker word? ‘God zal uw ingang en uitgang
bewaren’, zegt de Psalmdichter. Was dit de uitgang van
het leven? Dichter bij de dood heb ik me nooit gevoeld.
Grensgebied. Het enige wat ik weet, is dat Gods
liefde ons ook daar draagt.’

Tekst: Koos van Noppen

Hevige storm,
na jaren van
wind mee

‘Dit gaat uw leven beëindigen’, zei de oncoloog tegen
me. Een nette term voor ‘hier ga je dood aan.’ Hij had de
foto’s van de scan gezien. Een grote tumor in de nier, met
uitzaaiingen naar de longen.

van de dood

Liefde
‘Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen
verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben en
niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit
hem die het kwaad zelf is, en zijn broer doodsloeg.
En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen

De laatste jaren was er veel te doen over de schilderijen die de nazi’s in de Tweede Wereldoorlog buitgemaakt hebben. De roofkunst - zou plunderkunst niet een veel mooiere term zijn
voor zo’n kwalijke praktijk? - kwam in bezit van hun kinderen die ze op hun beurt nalieten
aan hun erfgenamen. Wie was nu de wettige eigenaar? De familie van de (joodse) slacht
offers of het nageslacht van de brute veroveraars?
Voordat we meteen met de vinger wijzen, in onze vaderlandse geschiedenis vind je op heel
wat bladzijden hetzelfde liedje. In de koloniale tijd is er ook veel geplunderd. De Gouden
Eeuw hebben we niet alleen maar te danken aan onze nijvere arbeid en ons vakmanschap.
Rijken legden armen hun wil op en zogen hen leeg. En ook nu zijn de geldstromen in de
wereld lang niet altijd even zuiver.
Volgens de Bijbel is er zonder liefde voor God en medemensen geen sprake van echt leven.
Geluk is niet bij elkaar te graaien. Het bestaat namelijk niet uit bezit.
Niet hebben, halen en houden bepaalt het mens-zijn zoals het bedoeld is. Eerder: liefhebben,
geven en loslaten.
Jezus Christus, Gods Zoon, ging de weg van de dood. Hij heeft uit pure liefde zijn eigen leven
gegeven. Die liefde, zelfverloochening en zelfopoffering brengt onze tekorten aan het licht.

daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaarde wereld u haat. Wij weten dat we van de dood
overgegaan zijn naar het leven, omdat we elkaar
liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.
Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een
moordenaar en u weet dat een moordenaar het
eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven
voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons
leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe
kan Gods liefde in iemand blijven, die meer dan
genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart
sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet
lijden?’
Uit de Bijbel:
1 Johannes, hoofdstuk 3, vers 11 t/m 17.

We kunnen proberen volmaakt te leven, maar het lukt niemand. Het kwaad zit in onszelf.
Wij moeten leren te leven van vergeving. Jezus wilde in onze plaats het oordeel van God over
ons falen ondergaan. Hij nodigt jou uit om je status en je zelfrechtvaardiging los te laten.
Ik vind het bevrijdend dat je bij Jezus helemaal jezelf kunt zijn. Hij wijst niet alleen de weg,
maar wil ‘m ook met ons gaan. Hij neemt je bij de hand en geeft je kracht om de goede weg
te gaan. Met vallen en opstaan.
Voor mij is Pasen het feest van het leven. Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan
en teruggekeerd naar zijn Vader in de hemel. Een doorbraak in de geschiedenis van de mensheid, van de wereldgeschiedenis. Een teken van hoop. Wég van de dood. Het leven mag schitterend mooi zijn.
Je vastklampen aan bezit, berooft je van het echte leven.
Verbondenheid aan Jezus, aan zijn liefde en ontferming maakt je pas echt rijk.
Je bent eeuwig gelukkig als je zíjn erfgenaam bent.

Tekst: Ds. Leo Buijs

dig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als

Werken in Saint-Denis

Een offer met een gouden randje
De Nederlandse docente Frans, Anne Stouten, werkt in Saint-
Denis, een van de beruchte voorsteden van Parijs. Het is een
arme wijk waar voornamelijk emigranten wonen. Er is veel
werkeloosheid.
Wat voor werk doe je?
‘Met vijf jonge vrouwen geven we
zestig leerlingen taalles. Allemaal
vrouwen, immigranten. Sommigen
wonen er al langer, anderen nog
maar kort. Ze komen veelal uit
Afrika (Algerije) of het Midden-
Oosten (Bangladesh, India, Pakistan)
en spreken geen Frans. Veel van hen
zijn ook analfabeet en moeten nog
leren lezen en schrijven. Sommigen
houden voor het eerst een pen vast.
Vrouwen vertellen elkaar dat deze

taallessen er zijn en zo groeit de
groep. Er is heel veel belangstelling
voor. De Franse overheid verwijst
de vrouwen ook door naar ons. We
hebben lang niet genoeg plaatsen
in de officiële cursussen voor alle
gegadigden.
Na de lessen drinken we thee en
vertellen we verhalen uit de Bijbel.
Dat wordt erg op prijs gesteld. Ze
zijn nieuwsgierig naar de verhalen.
Verhalen vertellen en ernaar luisteren past ook binnen hun cultuur.

Omdat die vrouwen de taal niet
goed spreken wordt het verhaal
heel eenvoudig verteld, met plaatjes. In kleine groepjes wordt er over
nagepraat.
Naast het werk voor de taalcursussen help ik bij de voorbereiding van
jongerenevents die door Operatie
Mobilisatie, die organisatie waar ik
voor werk, worden georganiseerd.’
Voel je je op je gemak in de wijk?
‘Overdag wel, maar ’s avonds zal
ik nooit alleen over straat gaan. Ik
heb een fors postuur, blond haar en
draag geen hoofddoek. Ik word veel
nageroepen: ‘Mooie vrouw!’, ‘Kom
je met me mee?’ en ‘Ik hou van je!’

Besefte je waar je aan begonnen
bent?
‘Nou… kort na de start van mijn
werk hier in Parijs vonden de
aanslagen op Charlie Hebdo en
de joodse supermarkt plaats. Onmiddellijk werd de wijk afgesloten
en kon er niemand meer in of uit.
Gelukkig was ik die bewuste avond
gewoon thuis. De dag na de aan
slagen en de daaropvolgende aanhoudingen in Saint-Denis besloten
we de taallessen gewoon door te
laten gaan. De vrouwen uit de wijk
waardeerden dit enorm. We hadden
ook weg kunnen blijven uit angst.
Nu konden ze hun verhaal kwijt en
dit heeft de band met hen alleen
maar versterkt.’
Hoe reageren de bewoners
op de aanslagen?
‘De vrouwen vinden het verschrikkelijk. Ze merken dat hun wijk nog
slechter bekend komt te staan.
Er klonken geweerschoten en er
vlogen helikopters rond. De scholen werden gesloten. De angst zit
er goed in. Overal lopen militairen
die je bagage checken en je soms
fouilleren.’
Hoe beoordeel jij de ontstane
situatie?
‘Extreem rechts spint goed garen
bij deze terreurdaden. De Fransen
worden hard en keren zich tegen
de bouw van moskeeën. De ongastvrijheid groeit. De ‘vreemdelingen’, vooral de vrouwen, willen
graag contact, maar hebben last

van de taalbarrière. Ze zijn blij dat
ik contact met hen zoek. Zodra ik
een stap in hun richting doe, zijn ze
blij en dan merk je dat alle barrières wegvallen. Ik doe nu wat ik op
mijn pad vind. Ik merk dat het bij
me past. God vraagt van mij dat ik
opensta voor de ander en me niet
voor haar afsluit.
Deze vrouwen voelen zich niet
thuis in het land dat hen heeft opgevangen. Ze hebben er ook lang
niet altijd zelf voor gekozen om
weg te gaan uit hun eigen land. Veel
vrouwen zijn hun mannen achterna
gereisd. Tussen de jaren zestig en
de jaren tachtig zijn veel mannen in
West-Europa komen werken.
Veel van de jonge vrouwen die ik
spreek zijn als bruid hierheen gehaald. Ze voelen zich onzeker in hun
nieuwe land. Hun mannen spreken
de taal en hun kinderen gaan er
naar school. Maar het wereldje van
de vrouwen zelf is erg klein. Beide groepen vrouwen, jongeren en
ouderen, ervaren het dan ook als
heel positief als ze merken dat je
als naaste voor hen openstaat. En
is dat juist niet wat Gods Koninkrijk
inhoudt?’
Je hebt voor twee jaar getekend.
Wat betekent het voor je?
‘Natuurlijk mis ik mijn familie en
vrienden en mijn vertrouwde leven
in Nederland. Ik heb wat opgegeven. Ik moet hier een nieuw leven
opbouwen. Maar ik krijg er ook veel
voor terug! Ik noem het ‘een offer
met een gouden randje’. Dit past
bij me: ik ben docente Frans, ik wil
werken met buitenlandse vrouwen
in een achterstandswijk. En dat was
wat God me hier bood!

Anne Stouten studeerde Frans
aan de universiteit en werd
docente Frans op een middelbare school. Op een dag ging ze
op pad in de Schilderswijk, de
veelbesproken multiculturele
wijk in Den Haag. De contacten met moslims daar waren
allerhartelijkst. Toen viel het
kwartje: ‘Ik voel me geroepen
om te werken met vrouwen in
een achterstandswijk.’ Omdat
ze geen vast contract had, was
het iets gemakkelijker om de
stap naar een onzeker bestaan
te zetten. Anne wordt gesteund
door een vriendengroep en
door haar kerk vanuit Zierikzee.

Het klinkt misschien vreemd, om als
Nederlandse de Franse taal te doceren in Parijs. Ik had daar eerst ook
mijn twijfels over. Maar ik merk aan
de vrouwen een soort herkenning.
Ik ben ook een vreemdeling. Dat
brengt me dichter bij hen. Het leven
is hier best individualistisch en ik
voel me op mijn beurt ook gewaardeerd als ik merk dat Fransen naar
me toe komen voor een praatje,
als ze contact met me zoeken. Dus
ik hoop dat de vrouwen zich meer
thuis gaan voelen in het land waar
ze wonen als ze de taal beter
leren spreken.’

Tekst: Johan Timmer

Ik schenk daar geen aandacht aan
en kijk de mensen niet in de ogen.
Verder trek ik me er niet zoveel van
aan. Niet iedere man doet zo. Degenen die je naroepen, zijn vaak onder
invloed.’

Madlen de Beaufort werkt ruim drie jaar als vrijwilliger
in hospice ‘De Wingerd’ in Amerongen. Ze heeft een
achtergrond als verpleegkundige en raakte gaandeweg
ook geïnteresseerd in de pastorale zorg.
‘Afscheid nemen is hier aan de orde van de dag’, zegt ze.
‘Als je weggaat, weet je nooit of je de cliënten - ik noem
hen liever: gasten - er een volgende keer weer ziet.
Slechts een enkele keer maak je het mee dat iemand
onverwacht zo herstelt, dat hij of zij voor een tijd terug
naar huis kan.’
In het huis heerst een serene rust, zo anders dan de
ziekenhuisdrukte die ze jaren gewend was. ‘Hier geen
luide stemmen, geen hectiek. Het leeftempo ligt lager,
er is voor alles tijd. Niemand kijkt je raar aan als je een
gesprek voert van drie kwartier. Met de gasten, of met
één van de familieleden. Het is niet vanzelfsprekend
als mensen je zo toelaten in de laatste fasen van
hun leven. Ik ervaar het als een voorrecht. Het is een
verrijking van mijn leven. In de loop der tijd heb ik veel

vrijwilligerswerk gedaan, maar niets geeft me zoveel
voldoening als de zorg voor de terminale mens. De
gesprekken zijn de krenten in de pap; helaas zijn veel
gasten bij aankomst al nauwelijks meer in staat een
gesprek te voeren.
Wat ook anders is: Waar je doorgaans in een pastorale
setting huiverig bent voor lichamelijk contact, ligt
dat bij terminale zorg anders. Door hun lichamelijke
conditie is horen en zien vaak moeilijk. Juist dan kan
iemand door een liefdevolle aanraking, een aai over de
wang, een arm om de schouder voelen: er wordt van me
gehouden, er wordt voor me gezorgd. Ik hoor er nog bij,
tel nog mee. Alsof je de hand legt op de plek waar het
zeer doet.’
Ik herinner me een vrouw die, om zo te zeggen, ‘niet
zo door het leven was verwend’. Ze was moeder van
een groot gezin, had een dominante man en weinig
kansen gehad om een eigen leven op te bouwen.
Altijd dienstbaar geweest aan haar omgeving. In het

Madlen de Beaufort, hospice-vrijwilliger

hospice ondervond ze veel liefde en zorg en ze was daar
heel dankbaar voor. “Als de hemel bestaat, is dit het
voorportaal”, zei ze.
Hospice ‘De Wingerd’ heeft een christelijke achtergrond,
wat niet wil zeggen dat alle gasten die ook hebben. ‘In
mijn werk spreek ik vaak mensen die vanuit hun geloof
met vertrouwen de dood tegemoet leven. “Ik ben niet
bang voor de dood, maar wel voor de weg daarnaar
toe”, hoor ik regelmatig. Angst voor een zware lijdensweg. Gelukkig is de palliatieve zorg in de afgelopen
tijd sterk verbeterd, zodat die angst voor een belangrijk
deel kan worden weggenomen. Uitgangspunt voor het
hospice is niet dagen aan het leven, maar leven aan de
dagen toevoegen.
Een onopgeloste ruzie of een moeizame relatie met
naaste familieleden kan een belangrijk obstakel zijn,
voor een kalm sterfbed. Ik heb meer dan eens gezien
hoe belangrijk herstel van verhoudingen kan zijn in het
licht van het levenseinde. Een vrouw vertelde me in een
gesprek dat het contact met haar twee zussen bepaald
stroef was. Gaandeweg onze ontmoetingen ontstond
er openheid om zaken bij te leggen en te komen tot
verzoening. “Nu kan ik in vrede met mijn Schepper
heengaan”, zei ze. Ik kon een psalm met haar lezen en ze
kreeg ruimte om rustig te overlijden.
Ik ben huiverig voor goedkope troostwoorden. In bepaalde situaties – een moeder die overlijdt en een aantal puberkinderen moet achterlaten – is het al heel wat
als je er kunt zijn, een luisterend oor kunt bieden. Soms
heb ik ook ervaren dat me net op het juiste moment
woorden worden ingegeven.
Mijn opleiding kreeg ik in Duitsland, waar ik ben geboren. Als leerling-verpleegster – werkte ik eens in de
nachtdienst. Het was een zware tijd, waarin ik regel
matig werd geconfronteerd met patiënten die over
leden. Eigenlijk voelde ik me er overvraagd. Eén van de
patiënten maakte midden in de nacht een zwaar stervensproces door. Ik werd erbij geroepen. Wat kon ik?

Ik deed een schietgebed en citeerde een lied, waarvan
ik me niet eens bewust was dat ik het kende. Nu, zoveel
jaar later, vind ik het nog ontroerend. Ik pakte haar handen vast en sprak – een koraal uit de Matthäus Passion:
Wenn ich einmal soll scheiden
so scheide nicht von mir;
wenn ich den Tod soll leiden,
so tritt du dann herfür
wenn mir am allerbängsten
wird um das Herze sein,
so reiss mich aus den Ängsten
kraft deiner Angst und Pein!
Als ik eenmaal moet sterven,
blijf mij dan dichtbij;
Als ik de dood moet lijden,
wees Gij dan mij nabij;
Als mij het allerbangste
om het hart zal zijn,
Verlos mij uit mijn angsten
door uw angst en pijn.
Kort daarna heeft ze rustig de laatste adem uitgeblazen.

Tekst: Koos van Noppen

Op weg naar het einde

Nu ga ik een wat rare vergelijking maken...
Miljoenen mensen leefden mee toen de
beroemde wielrenner Lance Armstrong kanker
bleek te hebben. Hij had uitzaaiingen naar zijn
longen en zelfs hersenen. Er werd berekend
dat hij maar drie procent kans had om het te
overleven. Maar na twee jaar zat hij weer op
de fiets en al snel won hij zes keer op rij de
Tour de France.
In die tijd werd ook het gele armbandje razend populair:
als je dat kocht, steunde je zichtbaar het onderzoek tegen
kanker. Juist hierom waren miljoenen mensen wereldwijd
bitter teleurgesteld, toen in 2012 bleek hoe veel doping
Armstrong had gebruikt en hoe hard hij zijn omgeving
had geïntimideerd.

Tekst: Reinier Sonneveld

Nu ga ik een wat rare vergelijking maken: in een bepaald
opzicht lijkt Armstrong op Jezus. Dat bedoel ik zo: Armstrong raakte zoveel mensen, omdat hij zelf heel diep
was gegaan, maar er toch weer bovenop kwam. Mensen
herkenden zich in zijn worsteling. We gaan allemaal eens
voor de bijl. De een wordt ontslagen. De ander heeft een
ziek kind. De volgende heeft een partner die vreemdgaat.
Op dat soort momenten is het troostrijk als je iemand
ontmoet die je kan vertellen: ja, ik ben daar ook geweest,
maar ik ben eruit gekomen. Ik was op de bodem, maar ik
ben weer boven water. Het kan echt.
Dat betekende Armstrong voor mensen. Drie procent
kans om te overleven met uitgezaaide kanker tot in je
hersenen – ja, dan heb je veel reden om alle hoop te laten
varen. Maar toen lukte het dus toch: hij glipte door dat
‘gaatje’ van die drie procent kans. En elke keer als mensen
vervolgens Armstrong zagen, dachten ze: ja, ik ben ontslagen, ik heb een ziek kind, mijn partner is vreemdgegaan
– maar Armstrong is nog dieper gegaan en hij is ook weer
boven gekomen. Het kan dus, er is hoop!
Alle vergelijkingen gaan mank. Ik snap ook wel dat je
Armstrong na alle dopingschandalen die aan het licht zijn
gekomen, eerder zou associëren met iemand als Judas,
dan met Jezus. Maar het gaat me hier even om het punt
van vergelijking: Jezus werd zelfs doodgemarteld. Hij had
geen drie procent overlevingskans, Hij was daar al voorbij:
hij was echt dood. En daaraan is geen enkele ontsnapping

mogelijk. Nul procent kans. Niemand is ooit daaraan ontglipt. Er is niet een ‘gaatje’ van drie procent. De dood is
helemaal dichtgetimmerd.
En toen gebeurde het toch. Hij stond op uit de dood. Hij
ontsnapte toch.
Dat heeft miljoenen mensen diep geraakt. Voor het eerst
in de geschiedenis zagen we iemand die laatste barrière
slechten. Armstrong had nog een kans. Een kleine welis
waar, maar het kon. Wat Jezus deed kón niet. Het was
onmogelijk.
Jezus veranderde werkelijk iets. Er was geen ontsnappingsroute uit de dood. Hij legde die. Pas sindsdien is
er een kans om zelfs uit de dood te komen en eeuwig
te leven. Armstrong deed iets wat al mogelijk is, Jezus
deed iets wat onmogelijk was en schiep die mogelijkheid.
Daarom, en nog om veel andere redenen, is Jezus volstrekt uniek.
Het is een beetje (weer een vergelijking die natuurlijk
mank gaat) alsof je in een gevangenis komt waar drie
procent van de gevangenen weet te ontsnappen. Als je er
ook belandt, geeft zo’n cijfer hoop. Maar dan ontdek je
dat er nog een muur omheen staat waar niemand doorheen is gekomen, en dat je dus eigenlijk met z’n allen nog
steeds opgesloten zit. Tot opeens iemand ook die muur
opblaast en er voortaan een gat in de dood is.
Het verhaal van Armstrong is daarom wel heldhaftig,
maar ook wat inwisselbaar. Het doet er zelfs niet toe
of het waargebeurd is of niet. Al zou hij alles verzonnen
hebben, dan nog is die drie procent kans er gewoon. Bij
Jezus doet het er alles toe of hij echt is gekruisigd en opgestaan. Als dat niet historisch is, staat die laatste ‘muur’
van de dood er nog steeds en kunnen we daar niet aan
ontsnappen.
Goede Vrijdag en Pasen betekenen heel veel, maar ook
dit: Jezus is in de diepste diepten gedaald, tot waar alle
hoop verdwenen is, en zelfs dat wist Hij te overwinnen.
Sindsdien is er eigenlijk geen situatie meer denkbaar die
echt hopeloos is. Dieper dan de dood kun je niet gaan
en zelfs daaraan kunnen we ontsnappen.
Er is altijd hoop.
Foto: John Kershner / Shutterstock.com
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