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Solidair met de ander

Precies 125 jaar geleden publi-
ceerde paus Leo XIII de eerste 
grote sociale encycliek die de 
kerk rijk is: Rerum Novarum. Dit 
werk zou de basis gaan vormen 
voor de latere katholieke sociale 
leer. Hij betoonde hierin zijn zorg 
over de maatschappelijke ver-
schuivingen die het industriële 
kapitalisme met zich meebracht. 
Al in de eerste paragraaf klaagt 
de paus het verschil aan tussen 
het enorme fortuin van enkele in-
dividuen en de extreme armoede 
van de massa’s. Mechanismen 

die leiden tot uitbuiting van arbei-
ders en tot een mensonwaardig 
bestaan worden, bijvoorbeeld 
in ’s pausen pleidooi voor het 
recht op voldoende privébezit, 
steeds weer aangeklaagd. Leo 
XIII breekt ook een lans voor de 
legitimiteit van vakbonden, ook 
omdat dit, zoals bij de gilden in 
de middeleeuwen het geval was, 
gebaseerd is op het principe van 
vrijheid van vereniging. Dit begin-
sel vond hij relevant omdat, juist 
in een markteconomie, door een 
bundeling van krachten kwets-

bare individuen minder kwetsbaar
in onderhandelingen waren en 
ook door een gerecht loon een 
menswaardig bestaan konden 
opbouwen. Zo werd de basis 
gelegd voor het principe van 
de solidariteit in de katholieke 
sociale leer. Als het gestalte 
krijgt, dan vormt dit principe een 
grondkracht die bijdraagt aan een 
menswaardig leven, juist voor de-
genen die in armoede verkeren.
 

De redactie

We kennen het verhaal van Jezus 
die een lijkstoet in Naïm staande 
houdt (Lc 7, 11-17). Het is een 
bijzondere ontmoeting: Jezus ziet 
een weduwe die geconfronteerd 
wordt met het einde van haar 
leven. Haar enige zoon is immers 
gestorven. Veel mensen gaan 
met haar mee, maar niemand 
komt haar echt te hulp. Niemand 
neemt de plaats in van haar zoon. 
Veel hulp en aandacht is blijkbaar 
vrijblijvend en weinig effectief. 
Het tafereel is tekenend voor
de situatie waar heel Israël in
verkeert: God is de grote onbe-
kende geworden en de toekom-
stige generatie gaat aan diezelfde 
God voorbij. De weduwe Israël 
blijft eenzaam en vruchteloos 
achter.

Is dat misschien een metafoor 
voor de situatie van onze kerk? 
Voelen wij ons als die weduwe 
die haar leven niet kan doorgeven 
aan de generatie na haar? Het 
is herkenbaar: zo kijkt de wereld 
vaak naar ons. Een menigte van 
mensen beziet de kerk en vindt 

daar iets van: het lijkt wel een 
lijkstoet. Zij hebben vaak kritiek 
vanwege de fouten die gemaakt 
zijn in de kerk en door mensen 
van de kerk. Andere mensen 
staan op een afstand te kijken: 
zij leven wel mee en zij vinden de 
kerk een mooie en interessante 
en misschien zelfs inspirerende 
organisatie, maar zij durven het 
niet aan echt betrokken te zijn. Er 
zijn ook veel mensen die wel bij 
de kerk horen en in haar gedoopt 
zijn, maar er niet meer warm voor 
lopen. Zij of hun ouders hebben 
ooit ja gezegd, maar de con-
sequenties willen zij niet meer 
aanvaarden. Zo wordt de tocht 
van de kerk een lijkstoet.

Maar Jezus houdt de stoet 
staande en verandert het in een 
processie ten leven. Die verande-
ring komt niet zozeer doordat de 
menigte in actie komt, maar de 
hoop komt van Christus die de 
lijkstoet stopt en die een Woord 
van leven spreekt. God grijpt in. 
Jezus raakt in het evangelie de 
baar aan en spreekt. Dat past bij 

Hem: Hij ís het levende Woord 
van God. Als we daadwerkelijk 
Gods stem verstaan, komt er 
weer nieuw leven.
 
Dat geldt voor ieder van ons 
persoonlijk: als we niet meer 
erop vertrouwen dat God tot ons 
spreekt, als we ons niet meer 
inspannen om open te gaan voor 
wat de Heer ons zegt, dan gaan 
we voorbij aan de waarde van 
wat we horen en zien en meema-
ken. Dan gaat ons leven voorbij 
en denken we dat er niets meer 
mogelijk is. Dan wordt ons leven 
een lijkstoet.

Dat geldt evenzeer voor onze 
kerk, onze geloofsgemeenschap 
en onze parochies. Als het daar 
niet meer over God gaat en over 
de roeping die God bij mensen 
neerlegt, dan wordt de processie 
een lijkstoet. Dan wordt alles wat 
we doen dood ritueel: we her-
halen oude gebruiken en geba-
ren en zijn bezorgd of alles wel 
volgens de rubrieken gaat, maar 
de ziel is eruit. 

Ter inleiding

Een lijkstoet of een processie? 

Het is ook protestanten niet      
ontgaan dat paus Franciscus 
een zogenaamd Heilig Jaar 
heeft afgekondigd. Een zeer 
gewaardeerde collega aan de VU 
vertrouwde mij toe dat het zien 
van alle folklore, waarmee de 
laatste ceremonie gepaard ging, 
hem toch de gedachte ingaf dat 
Rome en de Reformatie wel twee 
heel verschillende zusjes zijn: de 
een sober gekleed; de ander - 
ondanks dat de paus een uiterst 
sobere mantel droeg -  frivool. Ik 
begreep hem wel.

De meedogenloos ambitieuze, 
hoogst intelligente, ijdele en hard-
vochtige paus Bonifatius VIII riep 
in 1300 voor het eerst een ‘Heilig 
Jaar’ uit. De reden hiervoor was 
ook weer niet zo nobel als de 
theologische onderbouwing 
van dit Heilig Jaar in de decen-
nia hierna suggereert. De paus 
had geld nodig omdat Frankrijk 
weigerde een soort kerkbelasting 
te betalen; pelgrims konden hem 
daarvan voorzien. Bovendien wist 
hij dat de toestroom van pelgrims 
naar Rome geduid kon worden 
als een morele en politieke steun 
aan hem in zijn strijd tegen de 
Franse koning. Het eerste jubel-
jaar werd een daverend succes. 
Kroniekschrijver Villani schatte 
dat er wel 200.000 pelgrims naar 
Rome waren gekomen. Dit was 
een immens aantal, zeker als in 
ogenschouw genomen wordt dat 
de beide Amerika’s en donker 
Afrika nog niet ontdekt waren en 
Europa destijds 78 miljoen inwo-
ners kende: ongeveer een tiende 
van het huidige inwonertal. Nog 
nooit had Rome zoveel bezoe-
kers gehad. In dat jaar werd het 
organisatorisch talent van Bonifa-
cius ook echt goed zichtbaar: de 
catering was uitstekend geregeld 

en de prijs van het voedsel was 
laag gehouden. Maar een be-
paald percentage van de omzet 
ging wel naar de paus, die er 
naar eigen goeddunken over kon 
beschikken. In elk geval heeft hij 
daarvan een mooi graf voor zich-
zelf laten vervaardigen, dat nog 
steeds te zien is onder de Sint 
Pieter in Rome. Maar niemand 
brandt er een kaarsje zoals bij het 
graf van de vrome, aarzelende 
en lijdende paus Paulus VI even 
verderop.

In latere tijden werd de instel-
ling van het Heilig Jaar niet meer 
herleid tot de machtspolitiek van 
de paus maar in verband ge-
bracht met het jubeljaar, zoals dit 
is beschreven in het Bijbelboek 
Leviticus 25. Ieder zevende jaar 
was een zogenaamd sabbatsjaar: 
een jaar waarin de akkers braak 
bleven liggen en men leefde van 
wat het land zonder cultivering 
opbracht. Als zeven sabbatsjaren 
gevierd waren, volgde een jubel-
jaar; dit vond dus eenmaal in de 
vijftig jaar plaats. Ook dan mocht 
het land niet worden bewerkt; 
men leefde van wat in de vorige 
jaren was verzameld. Ook werden 
schulden kwijtgescholden om te 
verhinderen dat bepaalde groe-
pen in voortdurende armoede 
zouden moeten leven; slaven 
werden vrijgelaten en onteigend 
bezit kon weer worden terug-
gekregen. De onderliggende 
overtuiging was dat mensen hun 
leven in een zo groot mogelijke 
vrijheid gestalte moesten kunnen 
geven: zij dienden zo vrij en heilig 
(‘heel’) als God zelf te worden.

Het dient opgemerkt te worden: 
de bijbelse onderbouwing van 
het Heilig Jaar volgde de instel-
ling ervan. Zo doorwrocht was 
de schriftkennis van Bonifatius 
niet, al was hij een briljant kerk-
rechtgeleerde. Zijn daden in 
ogenschouw nemende, kunnen 
de principes achter het joodse 
jubeljaar onmogelijk de zijne zijn 
geweest. Maar de katholieke 
kerkgeschiedenis lijkt altijd weer 
bepaald door een wonderlijke 
dynamiek: er groeien goede 
vruchten aan slechte bomen. 
Paus Franciscus roept een uit 
onheilige drijfveren van een 
voorganger voortgekomen ‘Heilig 
Jaar’ uit omdat hij de deugd van 
de barmhartigheid als leidend 
principe in de hoofden en harten 

van iedereen op aarde ingang wil 
doen vinden: vooral ten opzichte 
van de armsten. Dat is warempel 
toch een deugd, die Christus in 
het Nieuwe Testament bij uitstek 
gestalte geeft. Op kromme regels 
wordt in kerk en wereld soms door
gewoon weer recht geschreven.

Heilig jaar

Jeruzalem
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Steun Heilig Land. De brief 
verschijnt in een oplage van 6000 en 
wordt verspreid om voorlichting te 
geven over de situatie van met name 
Christenen in het Heilig Land en om 
gelden in te zamelen voor hulp aan 
projecten op het gebied van scholing, 
vorming, huisvesting en gezondheid in 
het Heilig Land. Het project dat in deze 
Nieuwsbrief is voorgesteld, is slechts 
een van de projecten die wij steunen.

Website: www.heilig-land.nl. 

Adreswijziging of opzegging aan:  
info@heilig-land.nl, of aan:  
Postbus 4727, 4803 ES, Breda.

Giften zijn van harte welkom op reke-
ningnummer: NL64 INGB 0005111738 
ten name van Stichting Steun Heilig 
Land.

Stichting Steun Heilig Land is door de 
belastingdienst erkend als ANBI en  
ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41193470.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden vermenigvul-
digd, opgeslagen in een geautoriseerd 
bestand of openbaar gemaakt, tenzij 
met bronvermelding of voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Zoveel mogelijk is geprobeerd 
eventuele rechthebbenden van beeld 
en tekst te achterhalen. Degene die 
desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog wen-
den tot de uitgever, via: secretariaat@
heiligland.nl
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In de vorige nieuwsbrief heb 
ik uw aandacht heb gevraagd 
voor de jeugd in het Heilig Land. 
Nu wil ik uw steun vragen voor 
de ouderen in dat Heilig Land. 
Alhoewel de jeugd in mijn ogen 
de toekomst heeft, moet zij 
bewust worden gemaakt van de 
potentiële rol die zij kan spelen in 
het behoud van de eeuwenoude 
rol die de christenen vervullen in 
het Heilig Land en daarbij zijnde 
ouderen de “living stones”; eeu-
wenoude tradities dienen aan de 
jeugd te worden doorgegeven.

In onze Westerse samenleving 
wordt een beroep gedaan op het 
participatiemodel. In het Midden-
Oosten is men van oudsher 
gewend om met grote families bij 
elkaar te wonen en voor elkaar te 
zorgen. Ouders zorgen voor hun 
kinderen en wanneer ouders niet 
meer aan het arbeidsproces kun-
nen deelnemen worden de rollen 
omgedraaid. Na de 2de Intifada 
is, met de komst van de schei-
dingsmuur, dit sociale systeem 
in de Palestijnse gebieden wreed 
verstoord. Palestijnen leven in 
een toestand van quasi opsluiting 
en beperkte bewegingsvrijheid, 
die aanleiding hebben gegeven 
tot een prikkelbare sfeer en soci-
ale spanningen. Zonder speciale 
“permit” is het onmogelijk om 
vanuit de Palestijnse gebieden 
naar Israel te reizen. Werken in 
Israel wat zo normaal was vóór 
de bouw van de muur, is vrijwel 
onmogelijk geworden. Ook is 
door de muur de economische 

situatie in o.a. Bethlehem penibel 
door een algehele ineenstorting 
van de lokale economie en de 
arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot 
een vermindering van het maan-
delijkse inkomen van veel werk-
nemers. Het gemiddelde loon van 
een Palestijnse arbeider is rond 
de € 400 per maand. Veel gezin-
nen leven onder het bestaansmi-
nimum en hebben hulp nodig om 
te overleven. Met name kinde-
ren en ouderen zijn hiervan het 
slachtoffer. In de Palestijnse ge-
bieden ontbreekt een welvaarts- 
of verzorgingsstaat. Mensen zijn 
afhankelijk van NGO’s en steun 
vanuit de parochies.
  
Wat wordt gedaan?

Association pro Terra Sancta (ATS)
Al meer dan 7 eeuwen waken 
de Franciscanen over de Heilige 
plaatsen in het Heilig Land. In 
Bethlehem zijn zij sedert de 14de 
eeuw aanwezig en verzorgen 
de Eucharistievieringen in de 
Geboortekerk, waken over de 
pelgrims en zetten zich in voor de 
noden van de christelijke Palestij-
nen. Door de Intifada’s is dit meer 
dan pastorale zorg geworden. 
Sociale zorg voor jeugd, werke-
loze vaders en ouderen is steeds 
belangrijker geworden. ATS is een 
non-gouvermentele organisatie 
(NGO) die voor de Franciscanen 
werkt.

Antonian Charitable Society
De begin vorige eeuw opgerichte 
Antonian Charitable Society is 

een non-profit organisatie die tot 
doel heeft om de armste en de 
minst bedeelde ouderen die in 
Bethlehem wonen te helpen. De 
‘Society’ heeft een bejaarden-
tehuis dat door 3 nonnen wordt 
gerund en waar door middel van 
een activiteitenprogramma ou-
deren een zinvolle tijdsbesteding 
wordt geboden. Een maatschap-
pelijk werker is het aanspreek-
punt voor sociale problemen 
en probeert deze op te lossen. 
Een fysiotherapeut probeert met 
een programma van oefeningen 
de ouderen actief en fit te laten 
blijven en spierpijnen te verlich-
ten. Daarnaast is er sedert 2012 
een dagcentrum. Dit is speciaal 
bedoeld voor senioren die een-
zaam zijn en geen geld hebben 
om dagelijks rond te komen. Een 
situatie die helaas steeds vaker 
voorkomt. Drie keer per week ko-
men rond de 60 senioren samen 
voor sociale activiteiten, basale 
medische zorg en een goede 
lunch. Gespecialiseerd personeel, 
vaak geholpen door lokale of 
internationale vrijwilligers, coördi-
neren deze activiteiten.
 
Association pro Terra Sancta 
werkt samen met Antonian Cha-
ritable Society om deze ouderen 
een menswaardig bestaan te be-
zorgen. De maaltijden, medicatie, 
het transport, water en elektri-
citeit kunnen niet gratis worden 
aangeboden, maar de ouderen 
hebben geen geld om hiervoor 
te betalen. Voor de financiering 
van dit alles zijn de organisaties 

Help de kwetsbare ouderen
in het Heilig Land

In dit jaar van de barmhartigheid 
kunnen we door Gods barmhar-
tigheid geraakt worden en nieuw 
leven ontvangen. In het gebaar 
van Jezus bij de lijkstoet wordt 
zoveel barmhartigheid zichtbaar. 
Hij raakt de baar aan die onrein 
is. De menigte schrikt er voor 
terug: door die onreinheid loop je 
zelf onreinheid op! Dat risico wil 
toch niemand lopen? We houden 
graag anderen op afstand in de 
veronderstelling dat ze ons leven 
verontreinigen; we trekken graag 
een grens: dat is rein en dat is 
onrein. Geloven we niet meer in 
Gods Woord dat mensen rein kan 
maken en bekeren en leven ge-
ven? Leggen we ons neer bij de 

schijnbare onreinheid van men-
sen? Zijn wij niet degenen die het 
moeten aandurven om de onreine 
aan te raken en met Gods Woord 
ten leven te wekken? Is dat 
niet ware barmhartigheid: waar 
onreinheid lijkt te heersen een 
gebaar van liefde brengen?

Wij zijn niet geroepen om een 
passieve kerk te zijn die getuige 
is van de nood van anderen, 
maar die het nalaat te handelen 
omdat we vast zitten in ons oor-
deel en onze veroordeling van an-
deren. We moeten Gods Woord 
zijn werk laten doen. Het is een 
Woord dat opricht, dat nieuwe 
ruimte geeft, een Woord dat het 

slechte kan wegnemen opdat 
Gods Licht zichtbaar wordt. 
Laten we instrumenten van Gods 
levenwekkende Woord zijn voor 
allen die wij ontmoeten. We 
moeten daartoe wel het risico van 
de onreinheid lopen, maar als we 
geloven in de kracht van Gods 
Woord zal het leven ons deel zijn. 
Op die manier wordt de lijkstoet 
een processie ten leven: een be-
scheiden stoet mensen, maar wel 
een processie die geleid wordt 
door Gods Woord ten leven.

Ad van der Helm Column 
Daniel Kahneman is een van de 
meest beroemde psychologen 
in onze tijd, die nota bene de 
Nobelprijs voor economie mocht 
ontvangen. Wie zijn  wereldwijde 
bestseller Ons feilbare denken 
(2015) leest, begrijpt waarom 
juist een psycholoog die prijs 
mocht ontvangen. Samen met 
zijn te vroeg overleden collega 
en vriend Amos Tversky, onder-
zocht Kahneman decennialang 
hoe mensen tot beslissingen 
komen. Zij concentreerden zich 
voornamelijk op biases van hun 
proefpersonen: observaties en 
interpretaties, die door een al dan 
niet bewuste vooringenomen-
heid worden bepaald. Daardoor 
raakten zij steeds beter in staat 
een beeld van zogenaamde ‘intuï-
tieve’ oordelen te geven – ‘intu-
itieve’ tussen aanhalingstekens. 
Een van de meest waardevolle 
inzichten die de beide geleer-
den brachten, was namelijk dat 
trefzekere intuïties niet zomaar uit 
de lucht komen vallen of inge-
geven worden. In een bepaalde 
situatie herkent een expert op 
een concreet gebied een aanwij-
zing, die haar of hem vervolgens 
toegang verschaft tot informatie 
in het eigen geheugen. Het is in 
deze informatie waarin de intuïtie 
besloten is. Kortom: ‘intuïtie is 
niets meer en niets minder dan 
herkenning.’

Vandaar dat Kahneman zo’n 
diepgaande invloed heeft gehad 
in de economie, maar ook in de 
geneeskunde of de politiek. Zijn 
beslissingstheorie maakte heel 
duidelijk dat intuïties van deskun-
digen niet altijd voortkomen uit 
werkelijke expertise. De betrouw-
baarheid en vakkundigheid van 
bijvoorbeeld echt grote beleg-
gingsadviseurs kon nu eenvoudig 
worden ‘gemeten’. De intuïtieve 
oplossing die iemand met meer 
dan tienduizend vlieguren op 

een bepaald gebied aandraagt, 
is over het algemeen correcter 
dan de intuïtieve raad die iemand 
aandraagt zonder deze meters 
te hebben gemaakt. Kahneman 
maakte daarbij ook een vrucht-
baar onderscheid tussen het 
associatief geheugen, dat ‘snel 
denken’ tot stand brengt, en het 
weloverwogen denken, dat als 
‘langzaam’ wordt gekenschetst. 
Beide ‘systemen’ staan welis-
waar in wisselwerking met elkaar, 
maar het associatieve, intuïtieve 
denken is veel invloedrijker dan 
men geneigd is te denken. Het 
werkt meer door in onze keuzes 
dan wij beseffen. En dus is het 
zaak, zo is de onuitgesproken 
boodschap in het boek, zo veel 
mogelijk vlieguren te maken op 
zo veel mogelijk gebieden, opdat 
de intuïtie correcter wordt.

In dit verband onderzocht
Kahneman zelfs ook de rol en 
invloed van lettertypen, kwali-
teit van papier en de tekst zelf 
waarin een boodschap is uit-
gedrukt. Hij stelde vast dat de 
inhoud van rijmende aforismen 
(bondige uitspraken) eerder als 
waar werd ervaren dan die van 
de niet-rijmende aforismen, ook 
als de rijmende aforismen aperte 
onwaarheden bevatten.
Zonder het te weten geeft hij 
daarmee misschien wel de ver-
klaring waarom De Navolging van 
Christus wereldwijd gedurende 
de eeuwen zo onvoorstelbaar 
veel gelezen, afgeschreven, 
vertaald en gedrukt is. Uit het 
destijds (1956) zeer innoverende 
onderzoek van L.M.J. Delaissé 
naar het handschrift  van Thomas 
a Kempis uit 1441 kan name-
lijk maar één conclusie worden 
getrokken. Thomas veranderde 
niet zozeer uit liefde voor de stijl-
schoonheid van zijn Latijn, alswel 
vanuit catechetisch oogpunt 
steeds maar weer de ritmiek van 

zinnen. Hij verving bijvoorbeeld 
woorden vanwege het binnen-
rijm, of wisselde dactylen af 
met jamben. Zo kwamen de vier 
boeken van De Navolging van 
Christus tot stand in een proces 
van eindeloos schrappen en her-
schrijven. En daarmee dienden 
Thomas’ teksten de ruminatio, de 
meditatieve herhaling van daartoe 
geëigende vrome zinsneden. Die 
herhaling werd vergemakkelijkt 
door het metrum, het binnenrijm 
en eindrijm. Zo bleven tekstge-
deelten resoneren in het gemoed 
en (her)vormde hun inhoud niet 
alleen de gedachten, maar ook 
allengs de hele levenshouding 
van Thomas’ lezers. Zo hield 
men wat Thomas over Christus 
vertelde, voor waar.

Maar was het dit ook? Dat zullen 
we nooit weten. Hij wist het ook 
zelf niet, omdat hij nooit heeft 
kunnen observeren wie Jezus 
was. Ook hij moest het ‘van 
horen zeggen’ hebben en hij 
baseerde zich op de verhalen van 
de ooggetuigen van Christus’ le-
ven, zoals die door de evangelis-
ten waren opgetekend. Maar voor 
het feit dat juist Thomas’ Navol-
ging van Christus gedurende eeu-
wen zo ongelooflijk veel hoofden 
en harten heeft gevormd, hebben 
wij nu een verklaring. Die is, nota 
bene, gegeven door een Nobel-
prijswinnaar in de economie 

Paul van Geest

afhankelijk van bijdragen door 
derden.

Wat kunt u doen ?

U kunt meehelpen aan een mens-
waardig bestaan van ouderen
in het Heilig Land door een finan-
ciële bijdrage te geven.

Net zo min als wij in ons land 
de ouderen in de kou laten 

staan kunnen wij als christenen 
ook onze mede christenen in 
het Heilig Land niet in de steek 
laten. Zonder uw hulp is een 
menswaardig bestaan voor deze 
eenzame oudere Christen Pa-
lestijn niet mogelijk. Door uw 
bijdrage kunnen de organisaties 
die de zorg voor de ouderen op 
zich hebben genomen zich blijven 
inzetten. Uw financiële hulp is 
hierbij onontbeerlijk.

Uw persoonlijke bijdrage aan 
dit bijzondere project kunt u 
overmaken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “ouderen”.

Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel
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In de vorige nieuwsbrief heb 
ik uw aandacht heb gevraagd 
voor de jeugd in het Heilig Land. 
Nu wil ik uw steun vragen voor 
de ouderen in dat Heilig Land. 
Alhoewel de jeugd in mijn ogen 
de toekomst heeft, moet zij 
bewust worden gemaakt van de 
potentiële rol die zij kan spelen in 
het behoud van de eeuwenoude 
rol die de christenen vervullen in 
het Heilig Land en daarbij zijnde 
ouderen de “living stones”; eeu-
wenoude tradities dienen aan de 
jeugd te worden doorgegeven.

In onze Westerse samenleving 
wordt een beroep gedaan op het 
participatiemodel. In het Midden-
Oosten is men van oudsher 
gewend om met grote families bij 
elkaar te wonen en voor elkaar te 
zorgen. Ouders zorgen voor hun 
kinderen en wanneer ouders niet 
meer aan het arbeidsproces kun-
nen deelnemen worden de rollen 
omgedraaid. Na de 2de Intifada 
is, met de komst van de schei-
dingsmuur, dit sociale systeem 
in de Palestijnse gebieden wreed 
verstoord. Palestijnen leven in 
een toestand van quasi opsluiting 
en beperkte bewegingsvrijheid, 
die aanleiding hebben gegeven 
tot een prikkelbare sfeer en soci-
ale spanningen. Zonder speciale 
“permit” is het onmogelijk om 
vanuit de Palestijnse gebieden 
naar Israel te reizen. Werken in 
Israel wat zo normaal was vóór 
de bouw van de muur, is vrijwel 
onmogelijk geworden. Ook is 
door de muur de economische 

situatie in o.a. Bethlehem penibel 
door een algehele ineenstorting 
van de lokale economie en de 
arbeidsmarkt. Dit heeft geleid tot 
een vermindering van het maan-
delijkse inkomen van veel werk-
nemers. Het gemiddelde loon van 
een Palestijnse arbeider is rond 
de € 400 per maand. Veel gezin-
nen leven onder het bestaansmi-
nimum en hebben hulp nodig om 
te overleven. Met name kinde-
ren en ouderen zijn hiervan het 
slachtoffer. In de Palestijnse ge-
bieden ontbreekt een welvaarts- 
of verzorgingsstaat. Mensen zijn 
afhankelijk van NGO’s en steun 
vanuit de parochies.
  
Wat wordt gedaan?

Association pro Terra Sancta (ATS)
Al meer dan 7 eeuwen waken 
de Franciscanen over de Heilige 
plaatsen in het Heilig Land. In 
Bethlehem zijn zij sedert de 14de 
eeuw aanwezig en verzorgen 
de Eucharistievieringen in de 
Geboortekerk, waken over de 
pelgrims en zetten zich in voor de 
noden van de christelijke Palestij-
nen. Door de Intifada’s is dit meer 
dan pastorale zorg geworden. 
Sociale zorg voor jeugd, werke-
loze vaders en ouderen is steeds 
belangrijker geworden. ATS is een 
non-gouvermentele organisatie 
(NGO) die voor de Franciscanen 
werkt.

Antonian Charitable Society
De begin vorige eeuw opgerichte 
Antonian Charitable Society is 

een non-profit organisatie die tot 
doel heeft om de armste en de 
minst bedeelde ouderen die in 
Bethlehem wonen te helpen. De 
‘Society’ heeft een bejaarden-
tehuis dat door 3 nonnen wordt 
gerund en waar door middel van 
een activiteitenprogramma ou-
deren een zinvolle tijdsbesteding 
wordt geboden. Een maatschap-
pelijk werker is het aanspreek-
punt voor sociale problemen 
en probeert deze op te lossen. 
Een fysiotherapeut probeert met 
een programma van oefeningen 
de ouderen actief en fit te laten 
blijven en spierpijnen te verlich-
ten. Daarnaast is er sedert 2012 
een dagcentrum. Dit is speciaal 
bedoeld voor senioren die een-
zaam zijn en geen geld hebben 
om dagelijks rond te komen. Een 
situatie die helaas steeds vaker 
voorkomt. Drie keer per week ko-
men rond de 60 senioren samen 
voor sociale activiteiten, basale 
medische zorg en een goede 
lunch. Gespecialiseerd personeel, 
vaak geholpen door lokale of 
internationale vrijwilligers, coördi-
neren deze activiteiten.
 
Association pro Terra Sancta 
werkt samen met Antonian Cha-
ritable Society om deze ouderen 
een menswaardig bestaan te be-
zorgen. De maaltijden, medicatie, 
het transport, water en elektri-
citeit kunnen niet gratis worden 
aangeboden, maar de ouderen 
hebben geen geld om hiervoor 
te betalen. Voor de financiering 
van dit alles zijn de organisaties 

Help de kwetsbare ouderen
in het Heilig Land

In dit jaar van de barmhartigheid 
kunnen we door Gods barmhar-
tigheid geraakt worden en nieuw 
leven ontvangen. In het gebaar 
van Jezus bij de lijkstoet wordt 
zoveel barmhartigheid zichtbaar. 
Hij raakt de baar aan die onrein 
is. De menigte schrikt er voor 
terug: door die onreinheid loop je 
zelf onreinheid op! Dat risico wil 
toch niemand lopen? We houden 
graag anderen op afstand in de 
veronderstelling dat ze ons leven 
verontreinigen; we trekken graag 
een grens: dat is rein en dat is 
onrein. Geloven we niet meer in 
Gods Woord dat mensen rein kan 
maken en bekeren en leven ge-
ven? Leggen we ons neer bij de 

schijnbare onreinheid van men-
sen? Zijn wij niet degenen die het 
moeten aandurven om de onreine 
aan te raken en met Gods Woord 
ten leven te wekken? Is dat 
niet ware barmhartigheid: waar 
onreinheid lijkt te heersen een 
gebaar van liefde brengen?

Wij zijn niet geroepen om een 
passieve kerk te zijn die getuige 
is van de nood van anderen, 
maar die het nalaat te handelen 
omdat we vast zitten in ons oor-
deel en onze veroordeling van an-
deren. We moeten Gods Woord 
zijn werk laten doen. Het is een 
Woord dat opricht, dat nieuwe 
ruimte geeft, een Woord dat het 

slechte kan wegnemen opdat 
Gods Licht zichtbaar wordt. 
Laten we instrumenten van Gods 
levenwekkende Woord zijn voor 
allen die wij ontmoeten. We 
moeten daartoe wel het risico van 
de onreinheid lopen, maar als we 
geloven in de kracht van Gods 
Woord zal het leven ons deel zijn. 
Op die manier wordt de lijkstoet 
een processie ten leven: een be-
scheiden stoet mensen, maar wel 
een processie die geleid wordt 
door Gods Woord ten leven.

Ad van der Helm Column 
Daniel Kahneman is een van de 
meest beroemde psychologen 
in onze tijd, die nota bene de 
Nobelprijs voor economie mocht 
ontvangen. Wie zijn  wereldwijde 
bestseller Ons feilbare denken 
(2015) leest, begrijpt waarom 
juist een psycholoog die prijs 
mocht ontvangen. Samen met 
zijn te vroeg overleden collega 
en vriend Amos Tversky, onder-
zocht Kahneman decennialang 
hoe mensen tot beslissingen 
komen. Zij concentreerden zich 
voornamelijk op biases van hun 
proefpersonen: observaties en 
interpretaties, die door een al dan 
niet bewuste vooringenomen-
heid worden bepaald. Daardoor 
raakten zij steeds beter in staat 
een beeld van zogenaamde ‘intuï-
tieve’ oordelen te geven – ‘intu-
itieve’ tussen aanhalingstekens. 
Een van de meest waardevolle 
inzichten die de beide geleer-
den brachten, was namelijk dat 
trefzekere intuïties niet zomaar uit 
de lucht komen vallen of inge-
geven worden. In een bepaalde 
situatie herkent een expert op 
een concreet gebied een aanwij-
zing, die haar of hem vervolgens 
toegang verschaft tot informatie 
in het eigen geheugen. Het is in 
deze informatie waarin de intuïtie 
besloten is. Kortom: ‘intuïtie is 
niets meer en niets minder dan 
herkenning.’

Vandaar dat Kahneman zo’n 
diepgaande invloed heeft gehad 
in de economie, maar ook in de 
geneeskunde of de politiek. Zijn 
beslissingstheorie maakte heel 
duidelijk dat intuïties van deskun-
digen niet altijd voortkomen uit 
werkelijke expertise. De betrouw-
baarheid en vakkundigheid van 
bijvoorbeeld echt grote beleg-
gingsadviseurs kon nu eenvoudig 
worden ‘gemeten’. De intuïtieve 
oplossing die iemand met meer 
dan tienduizend vlieguren op 

een bepaald gebied aandraagt, 
is over het algemeen correcter 
dan de intuïtieve raad die iemand 
aandraagt zonder deze meters 
te hebben gemaakt. Kahneman 
maakte daarbij ook een vrucht-
baar onderscheid tussen het 
associatief geheugen, dat ‘snel 
denken’ tot stand brengt, en het 
weloverwogen denken, dat als 
‘langzaam’ wordt gekenschetst. 
Beide ‘systemen’ staan welis-
waar in wisselwerking met elkaar, 
maar het associatieve, intuïtieve 
denken is veel invloedrijker dan 
men geneigd is te denken. Het 
werkt meer door in onze keuzes 
dan wij beseffen. En dus is het 
zaak, zo is de onuitgesproken 
boodschap in het boek, zo veel 
mogelijk vlieguren te maken op 
zo veel mogelijk gebieden, opdat 
de intuïtie correcter wordt.

In dit verband onderzocht
Kahneman zelfs ook de rol en 
invloed van lettertypen, kwali-
teit van papier en de tekst zelf 
waarin een boodschap is uit-
gedrukt. Hij stelde vast dat de 
inhoud van rijmende aforismen 
(bondige uitspraken) eerder als 
waar werd ervaren dan die van 
de niet-rijmende aforismen, ook 
als de rijmende aforismen aperte 
onwaarheden bevatten.
Zonder het te weten geeft hij 
daarmee misschien wel de ver-
klaring waarom De Navolging van 
Christus wereldwijd gedurende 
de eeuwen zo onvoorstelbaar 
veel gelezen, afgeschreven, 
vertaald en gedrukt is. Uit het 
destijds (1956) zeer innoverende 
onderzoek van L.M.J. Delaissé 
naar het handschrift  van Thomas 
a Kempis uit 1441 kan name-
lijk maar één conclusie worden 
getrokken. Thomas veranderde 
niet zozeer uit liefde voor de stijl-
schoonheid van zijn Latijn, alswel 
vanuit catechetisch oogpunt 
steeds maar weer de ritmiek van 

zinnen. Hij verving bijvoorbeeld 
woorden vanwege het binnen-
rijm, of wisselde dactylen af 
met jamben. Zo kwamen de vier 
boeken van De Navolging van 
Christus tot stand in een proces 
van eindeloos schrappen en her-
schrijven. En daarmee dienden 
Thomas’ teksten de ruminatio, de 
meditatieve herhaling van daartoe 
geëigende vrome zinsneden. Die 
herhaling werd vergemakkelijkt 
door het metrum, het binnenrijm 
en eindrijm. Zo bleven tekstge-
deelten resoneren in het gemoed 
en (her)vormde hun inhoud niet 
alleen de gedachten, maar ook 
allengs de hele levenshouding 
van Thomas’ lezers. Zo hield 
men wat Thomas over Christus 
vertelde, voor waar.

Maar was het dit ook? Dat zullen 
we nooit weten. Hij wist het ook 
zelf niet, omdat hij nooit heeft 
kunnen observeren wie Jezus 
was. Ook hij moest het ‘van 
horen zeggen’ hebben en hij 
baseerde zich op de verhalen van 
de ooggetuigen van Christus’ le-
ven, zoals die door de evangelis-
ten waren opgetekend. Maar voor 
het feit dat juist Thomas’ Navol-
ging van Christus gedurende eeu-
wen zo ongelooflijk veel hoofden 
en harten heeft gevormd, hebben 
wij nu een verklaring. Die is, nota 
bene, gegeven door een Nobel-
prijswinnaar in de economie 

Paul van Geest

afhankelijk van bijdragen door 
derden.

Wat kunt u doen ?

U kunt meehelpen aan een mens-
waardig bestaan van ouderen
in het Heilig Land door een finan-
ciële bijdrage te geven.

Net zo min als wij in ons land 
de ouderen in de kou laten 

staan kunnen wij als christenen 
ook onze mede christenen in 
het Heilig Land niet in de steek 
laten. Zonder uw hulp is een 
menswaardig bestaan voor deze 
eenzame oudere Christen Pa-
lestijn niet mogelijk. Door uw 
bijdrage kunnen de organisaties 
die de zorg voor de ouderen op 
zich hebben genomen zich blijven 
inzetten. Uw financiële hulp is 
hierbij onontbeerlijk.

Uw persoonlijke bijdrage aan 
dit bijzondere project kunt u 
overmaken op IBAN-rekening 
NL64INGB0005111738 van 
Stichting Steun Heilig Land onder 
vermelding van “ouderen”.

Wij danken u hartelijk voor uw 
financiële steun!

Erik Cornel
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Solidair met de ander

Precies 125 jaar geleden publi-
ceerde paus Leo XIII de eerste 
grote sociale encycliek die de 
kerk rijk is: Rerum Novarum. Dit 
werk zou de basis gaan vormen 
voor de latere katholieke sociale 
leer. Hij betoonde hierin zijn zorg 
over de maatschappelijke ver-
schuivingen die het industriële 
kapitalisme met zich meebracht. 
Al in de eerste paragraaf klaagt 
de paus het verschil aan tussen 
het enorme fortuin van enkele in-
dividuen en de extreme armoede 
van de massa’s. Mechanismen 

die leiden tot uitbuiting van arbei-
ders en tot een mensonwaardig 
bestaan worden, bijvoorbeeld 
in ’s pausen pleidooi voor het 
recht op voldoende privébezit, 
steeds weer aangeklaagd. Leo 
XIII breekt ook een lans voor de 
legitimiteit van vakbonden, ook 
omdat dit, zoals bij de gilden in 
de middeleeuwen het geval was, 
gebaseerd is op het principe van 
vrijheid van vereniging. Dit begin-
sel vond hij relevant omdat, juist 
in een markteconomie, door een 
bundeling van krachten kwets-

bare individuen minder kwetsbaar
in onderhandelingen waren en 
ook door een gerecht loon een 
menswaardig bestaan konden 
opbouwen. Zo werd de basis 
gelegd voor het principe van 
de solidariteit in de katholieke 
sociale leer. Als het gestalte 
krijgt, dan vormt dit principe een 
grondkracht die bijdraagt aan een 
menswaardig leven, juist voor de-
genen die in armoede verkeren.
 

De redactie

We kennen het verhaal van Jezus 
die een lijkstoet in Naïm staande 
houdt (Lc 7, 11-17). Het is een 
bijzondere ontmoeting: Jezus ziet 
een weduwe die geconfronteerd 
wordt met het einde van haar 
leven. Haar enige zoon is immers 
gestorven. Veel mensen gaan 
met haar mee, maar niemand 
komt haar echt te hulp. Niemand 
neemt de plaats in van haar zoon. 
Veel hulp en aandacht is blijkbaar 
vrijblijvend en weinig effectief. 
Het tafereel is tekenend voor
de situatie waar heel Israël in
verkeert: God is de grote onbe-
kende geworden en de toekom-
stige generatie gaat aan diezelfde 
God voorbij. De weduwe Israël 
blijft eenzaam en vruchteloos 
achter.

Is dat misschien een metafoor 
voor de situatie van onze kerk? 
Voelen wij ons als die weduwe 
die haar leven niet kan doorgeven 
aan de generatie na haar? Het 
is herkenbaar: zo kijkt de wereld 
vaak naar ons. Een menigte van 
mensen beziet de kerk en vindt 

daar iets van: het lijkt wel een 
lijkstoet. Zij hebben vaak kritiek 
vanwege de fouten die gemaakt 
zijn in de kerk en door mensen 
van de kerk. Andere mensen 
staan op een afstand te kijken: 
zij leven wel mee en zij vinden de 
kerk een mooie en interessante 
en misschien zelfs inspirerende 
organisatie, maar zij durven het 
niet aan echt betrokken te zijn. Er 
zijn ook veel mensen die wel bij 
de kerk horen en in haar gedoopt 
zijn, maar er niet meer warm voor 
lopen. Zij of hun ouders hebben 
ooit ja gezegd, maar de con-
sequenties willen zij niet meer 
aanvaarden. Zo wordt de tocht 
van de kerk een lijkstoet.

Maar Jezus houdt de stoet 
staande en verandert het in een 
processie ten leven. Die verande-
ring komt niet zozeer doordat de 
menigte in actie komt, maar de 
hoop komt van Christus die de 
lijkstoet stopt en die een Woord 
van leven spreekt. God grijpt in. 
Jezus raakt in het evangelie de 
baar aan en spreekt. Dat past bij 

Hem: Hij ís het levende Woord 
van God. Als we daadwerkelijk 
Gods stem verstaan, komt er 
weer nieuw leven.
 
Dat geldt voor ieder van ons 
persoonlijk: als we niet meer 
erop vertrouwen dat God tot ons 
spreekt, als we ons niet meer 
inspannen om open te gaan voor 
wat de Heer ons zegt, dan gaan 
we voorbij aan de waarde van 
wat we horen en zien en meema-
ken. Dan gaat ons leven voorbij 
en denken we dat er niets meer 
mogelijk is. Dan wordt ons leven 
een lijkstoet.

Dat geldt evenzeer voor onze 
kerk, onze geloofsgemeenschap 
en onze parochies. Als het daar 
niet meer over God gaat en over 
de roeping die God bij mensen 
neerlegt, dan wordt de processie 
een lijkstoet. Dan wordt alles wat 
we doen dood ritueel: we her-
halen oude gebruiken en geba-
ren en zijn bezorgd of alles wel 
volgens de rubrieken gaat, maar 
de ziel is eruit. 

Ter inleiding

Een lijkstoet of een processie? 

Het is ook protestanten niet      
ontgaan dat paus Franciscus 
een zogenaamd Heilig Jaar 
heeft afgekondigd. Een zeer 
gewaardeerde collega aan de VU 
vertrouwde mij toe dat het zien 
van alle folklore, waarmee de 
laatste ceremonie gepaard ging, 
hem toch de gedachte ingaf dat 
Rome en de Reformatie wel twee 
heel verschillende zusjes zijn: de 
een sober gekleed; de ander - 
ondanks dat de paus een uiterst 
sobere mantel droeg -  frivool. Ik 
begreep hem wel.

De meedogenloos ambitieuze, 
hoogst intelligente, ijdele en hard-
vochtige paus Bonifatius VIII riep 
in 1300 voor het eerst een ‘Heilig 
Jaar’ uit. De reden hiervoor was 
ook weer niet zo nobel als de 
theologische onderbouwing 
van dit Heilig Jaar in de decen-
nia hierna suggereert. De paus 
had geld nodig omdat Frankrijk 
weigerde een soort kerkbelasting 
te betalen; pelgrims konden hem 
daarvan voorzien. Bovendien wist 
hij dat de toestroom van pelgrims 
naar Rome geduid kon worden 
als een morele en politieke steun 
aan hem in zijn strijd tegen de 
Franse koning. Het eerste jubel-
jaar werd een daverend succes. 
Kroniekschrijver Villani schatte 
dat er wel 200.000 pelgrims naar 
Rome waren gekomen. Dit was 
een immens aantal, zeker als in 
ogenschouw genomen wordt dat 
de beide Amerika’s en donker 
Afrika nog niet ontdekt waren en 
Europa destijds 78 miljoen inwo-
ners kende: ongeveer een tiende 
van het huidige inwonertal. Nog 
nooit had Rome zoveel bezoe-
kers gehad. In dat jaar werd het 
organisatorisch talent van Bonifa-
cius ook echt goed zichtbaar: de 
catering was uitstekend geregeld 

en de prijs van het voedsel was 
laag gehouden. Maar een be-
paald percentage van de omzet 
ging wel naar de paus, die er 
naar eigen goeddunken over kon 
beschikken. In elk geval heeft hij 
daarvan een mooi graf voor zich-
zelf laten vervaardigen, dat nog 
steeds te zien is onder de Sint 
Pieter in Rome. Maar niemand 
brandt er een kaarsje zoals bij het 
graf van de vrome, aarzelende 
en lijdende paus Paulus VI even 
verderop.

In latere tijden werd de instel-
ling van het Heilig Jaar niet meer 
herleid tot de machtspolitiek van 
de paus maar in verband ge-
bracht met het jubeljaar, zoals dit 
is beschreven in het Bijbelboek 
Leviticus 25. Ieder zevende jaar 
was een zogenaamd sabbatsjaar: 
een jaar waarin de akkers braak 
bleven liggen en men leefde van 
wat het land zonder cultivering 
opbracht. Als zeven sabbatsjaren 
gevierd waren, volgde een jubel-
jaar; dit vond dus eenmaal in de 
vijftig jaar plaats. Ook dan mocht 
het land niet worden bewerkt; 
men leefde van wat in de vorige 
jaren was verzameld. Ook werden 
schulden kwijtgescholden om te 
verhinderen dat bepaalde groe-
pen in voortdurende armoede 
zouden moeten leven; slaven 
werden vrijgelaten en onteigend 
bezit kon weer worden terug-
gekregen. De onderliggende 
overtuiging was dat mensen hun 
leven in een zo groot mogelijke 
vrijheid gestalte moesten kunnen 
geven: zij dienden zo vrij en heilig 
(‘heel’) als God zelf te worden.

Het dient opgemerkt te worden: 
de bijbelse onderbouwing van 
het Heilig Jaar volgde de instel-
ling ervan. Zo doorwrocht was 
de schriftkennis van Bonifatius 
niet, al was hij een briljant kerk-
rechtgeleerde. Zijn daden in 
ogenschouw nemende, kunnen 
de principes achter het joodse 
jubeljaar onmogelijk de zijne zijn 
geweest. Maar de katholieke 
kerkgeschiedenis lijkt altijd weer 
bepaald door een wonderlijke 
dynamiek: er groeien goede 
vruchten aan slechte bomen. 
Paus Franciscus roept een uit 
onheilige drijfveren van een 
voorganger voortgekomen ‘Heilig 
Jaar’ uit omdat hij de deugd van 
de barmhartigheid als leidend 
principe in de hoofden en harten 

van iedereen op aarde ingang wil 
doen vinden: vooral ten opzichte 
van de armsten. Dat is warempel 
toch een deugd, die Christus in 
het Nieuwe Testament bij uitstek 
gestalte geeft. Op kromme regels 
wordt in kerk en wereld soms door
gewoon weer recht geschreven.

Heilig jaar

Jeruzalem
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Steun Heilig Land. De brief 
verschijnt in een oplage van 6000 en 
wordt verspreid om voorlichting te 
geven over de situatie van met name 
Christenen in het Heilig Land en om 
gelden in te zamelen voor hulp aan 
projecten op het gebied van scholing, 
vorming, huisvesting en gezondheid in 
het Heilig Land. Het project dat in deze 
Nieuwsbrief is voorgesteld, is slechts 
een van de projecten die wij steunen.

Website: www.heilig-land.nl. 

Adreswijziging of opzegging aan:  
info@heilig-land.nl, of aan:  
Postbus 4727, 4803 ES, Breda.

Giften zijn van harte welkom op reke-
ningnummer: NL64 INGB 0005111738 
ten name van Stichting Steun Heilig 
Land.

Stichting Steun Heilig Land is door de 
belastingdienst erkend als ANBI en  
ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41193470.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag worden vermenigvul-
digd, opgeslagen in een geautoriseerd 
bestand of openbaar gemaakt, tenzij 
met bronvermelding of voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever. Zoveel mogelijk is geprobeerd 
eventuele rechthebbenden van beeld 
en tekst te achterhalen. Degene die 
desondanks menen rechten te kunnen 
doen gelden, kunnen zich alsnog wen-
den tot de uitgever, via: secretariaat@
heiligland.nl
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