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 De vele gezichten van Maria 
 
  

‘De vele gezichten van Maria’, dat is het thema van deze 
Pastorale Verkenningen. Directe aanleiding voor dit thema is 
het in 2021 verschenen boek Maria: Icoon van genade van 
professor Arnold Huijgen.  Als protestants theoloog verkent 
Huijgen de Bijbelse figuur Maria, de moeder van Jezus, 
vanuit verschillende invalshoeken. Voor de redactie was dit 
de reden om deze verkenning ook uit te voeren in het 
werkveld van justitiepredikanten en –pastores.  
 
Het is misschien geen vanzelfsprekend thema, maar in de 
stiltecentra van justitiële inrichtingen staat een Mariabeeld 
of hangt een icoon van Maria. Worden deze beelden van 
Maria gebruikt, of worden ze achter een gordijn geschoven 
dan wel op een andere manier onzichtbaar gemaakt? 
Dit raakt niet alleen aan de eigen geloofstraditie en –keuzes 
van justitiepredikanten en –pastores, maar ook aan de 
manier waarop ingeslotenen worden bijgestaan die zich tot 
Maria wenden voor troost en bemoediging.  
 
Maria is te kennen uit de Schriften en door de geschiedenis 
heen, onder andere via de beeldhouwkunst, de iconen en 
kerkelijke dogma’s.  
Maria maakt voor gelovigen onderdeel uit van het 
gebedsleven, zowel in gesproken woorden als bezongen in 
talloze composities van het Ave Maria. 
 
Maria is in het werk van justitiepredikanten en –pastores en 
in het leven van gedetineerden aanwezig op een wijze die 
over grenzen van denominaties heen reikt. Kortom: alle 
reden om tot verdieping te komen over Maria, moeder van 
de verlosser en moeder van de gelovigen. 
 
Namens de redactie,  
Renilde van Wieringen en Theunis Veenstra 
 
 
 

Het redactieadres: 
Dienst Geestelijke Verzorging 

Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 
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Mensen vragen immers 

zo vaak aan andere 

mensen om voor hen te 

bidden. 

THEMA 

Maria vereren en tot haar bidden? Een protestantse bijdrage 
door Arnold Huijgen 
 
 
Traditioneel zijn de scheidslijnen helder: waar rooms-katholieken 
vrijmoedig Maria aanroepen en haar vereren, doen protestanten dat heel 
beslist niet. 
Toch hoeft die tegenstelling niet zo scherp te zijn.  
 
In dit artikel luister ik naar twee protestantse stemmen die pleiten voor 
het aanroepen van Maria, verken ik de theologische vragen die hier liggen 
en bepaal ik uiteindelijk een standpunt. In grote lijnen loopt dit artikel 
daarmee parallel aan het betoog van mijn boek Maria: Icoon van genade 
(Utrecht, 2021). 
  

 
 
 
Twee protestantse stemmen 
De hervormde theoloog A. van de Beek bespreekt 
in zijn boek Lichaam en Geest van Christus 
(Zoetermeer, 2012) als een van de weinige 
protestantse theologen expliciet de vraag naar 
het bidden tot Maria. 
 
Hij haalt de Nederlandse Geloofsbelijdenis uit 
1561 aan, die stelt dat het niet nodig is tot 
Maria of tot een van de andere 
heiligen te bidden, 'want er is 
niemand onder de schepselen 
in de hemel of op aarde die 
ons meer liefheeft dan 
Jezus Christus.  
 
Indien wij een andere 
middelaar moesten 
zoeken, die ons gunstig 
gezind zou zijn, wie 
zouden wij dan kunnen 
vinden, die ons meer 
liefheeft dan Hij die zijn 
leven voor ons gegeven heeft, 
zelfs toen wij zijn vijanden waren? 
[...] Het is dus enkel gebrek aan 
vertrouwen dat geleid heeft tot de gewoonte 
om de heiligen te onteren [!] in plaats van hen te 
eren.' 

 
Toch neemt Van de Beek het op voor het 
aanroepen van Maria. Hij maakt onderscheid 
tussen het aanbidden van Maria, dat hij 
godslastering noemt omdat alleen God aanbeden 
mag worden, en het richten van een verzoek tot 
Maria.  
Mensen vragen immers zo vaak aan andere 

mensen om voor hen te bidden. Dat gebruik 
wordt door geen enkele protestant 

afgewezen op grond van 
Christus’ middelaarschap.  

 
Waarom zou Maria dan 
van zo'n verzoek zijn 
uitgesloten? Daarom kan 
een protestant gerust 
het Ave Maria 
meezingen, inclusief het 
ora pro nobis (bid voor 

ons). 
 

Van de Beek bespreekt ook 
een voor de hand liggende 

tegenwerping: je kunt gerust een 
medemens vragen om voor je te 

bidden, maar Maria is gestorven. Van de Beek 
stelt echter, onder verwijzing naar kerkvaders, 
dat de dood voor christenen geen fundamentele 
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scheiding meer maakt, omdat Christus de dood 
heeft overwonnen en de kerk aan beide zijden 
van het graf uiteindelijk één is. 
 
Wel noteert Van de Beek dat er geen verplichting 
bestaat om Maria aan te roepen. Het mag, maar 
het moet niet. 
 
Over dat laatste denkt de Amerikaans-lutherse 
theoloog Robert Jenson anders. Hij ziet Maria als 
profeet die enerzijds Gods Woord aan mensen 
verkondigt, maar anderzijds ook mensenwoorden 
aan God doorgeeft.  
Voor die eerste functie hoeven gelovigen Maria 
niet aan te roepen, want in de incarnatie heeft ze 
Gods Woord uniek en onherhaalbaar 
voortgebracht. Dat werk is af. Maria’s voorspraak 
voor de gelovigen bij God gaat volgens Jenson 
echter door. Zij doet daarbij meer dan ‘reguliere’ 
heiligen door voor de kerk in de bres te springen, 
zoals Mozes onder het Oude Testament. Daarom 
is volgens Jenson bidden tot Maria meer dan een 
optie. De kerk is het verplicht vanwege haar 
bijzondere taak en ambt. 
 
 
Theologische kwesties 
Theologisch speelt een aantal kwesties rondom 
de vraag naar het aanroepen van Maria en 
andere heiligen.  
Om te beginnen de vraag naar de aard van de 
scheiding die de dood maakt. Van de Beek heeft 
gelijk dat voor een christen de lichamelijke dood 
niet meer de fundamentele scheiding inhoudt die 
er vaak wel van wordt gemaakt. Inderdaad is de 
kerk één.  
 
 

 
 Toch is de vraag of daarmee voldoende 

grond is gegeven om gestorven heiligen 
aan te roepen. Houden zij zich nog wel 
bezig met voorbede? 

 

 

 
 
Zelfs wanneer dat zo zou zijn (en dat is nog maar 
de vraag), dan nog is de kortere 'route' om direct 
tot Jezus Christus te gaan. Dat is feitelijk ook wat 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt. Precies 

daarom kan het aanroepen van Maria geen 
verplichting zijn, zoals Robert Jenson wel meent. 
Verplicht is enkel het aanroepen van Jezus 
Christus als Heer en Verlosser. 
 
Belangrijker nog is de theologische vraag naar het 
onderscheid tussen het vereren (van Maria en 
heiligen) en aanbidden (van God). Johannes 
Calvijn heeft dit onderscheid beslist van de hand 
gewezen: hij vindt het een spel met woorden. 
Maar dat is het natuurlijk niet. Eer bewijzen is 
Bijbels gezien gepast bij mensen die deze eer 
waard zijn.  
 
 

 
 
 
Het Hebreeuwse woorden voor 'eren' betekent 
zoiets als: 'het gewicht geven dat hem / haar 
toekomt'. In de Tien Woorden staat het 
voorschrift om de ouders te eren. Dat is heel wat 
anders dan aanbidden. 
Wanneer het legitiem is om een koning te eren 
vanwege zijn ambt, ouders vanwege hun 
waardigheid en anderen vanwege wie ze zijn, 
geldt dat uiteraard ook voor Maria. Zelf heeft zij 
nota bene gezegd dat alle geslachten haar zalig 
zullen noemen (Lukas 1:48), dus het is nog Bijbels 
ook! 
 
 
Naar een standpunt (en een praktijk) 
Hoe zou Mariaverering er voor een protestant in 
de praktijk uit kunnen zien? Ik noem vier 
aspecten. 
 
Ten eerste kan een Mariabeeld (of een andere 
afbeelding) helpend zijn om Maria te gedenken 
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en te vereren. Zoals bekend hebben de kerken 
van de Reformatie radicaal afgerekend met 
beelden in de kerk. De reden was toen dat 
beelden golden als 'boeken voor de leken', en dus 
als middel om mensen bij het verstaanbaar horen 
van Gods Woord (in de volkstaal) en bij het leren 
zelf lezen vandaan te houden. 
Dat is tegenwoordig niet meer aan de orde. We 
leven in een beeldcultuur waarin allerhande 
beelden zich in de publieke ruimte melden. Een 
Mariabeeld helpt ons om ons te herinneren aan 
Gods genade in haar. 
 
In de tweede plaats verdient Maria's lied, het 
zogenaamde Magnificat, een herwaardering. 
Zowel in de Oosterse als in de Westerse traditie 
maakt het onderdeel uit van de dagelijkse 
liturgie: in het Oosten in de morgen, in het 
Westen in de avond. 
En juist in de huidige situatie met dreigende 
armoede en oorlog in het Oosten van Europa 
klinkt haar lied bevrijdend. Dat lied is het waard 
met haar mee te zingen. 
 
Ten derde lijkt het mij goed, geregeld stil te staan 
bij Maria's geloof. Zij zei 'ja' tegen God en liet God 
zo aan haar handelen. Die houding van 
ontvankelijkheid, van 'ja' zeggen tegen wat zich 
als woord van God aandient, is een tegengif in 
een wereld die eigen initiatief en maakbaarheid 
voorop stelt. In contexten waar mensen 
(noodgedwongen) beperkt worden in hun 
mogelijkheden, blijft de innerlijke mogelijkheid 
van dit 'ja' bestaan, als garantie van innerlijke 
vrijheid. 
 

 
 
 
Het vierde en laatste is het spannendste. 
Persoonlijk ga ik niet zo ver als Bram van de Beek 
en al helemaal niet zo ver als Robert Jenson: 
Maria aanroepen lijkt mij - en daarin volg ik een 
lange protestantse traditie - niet nodig vanwege 
de directe toegang tot Christus.  
Op dit punt bestaat het gevaar dat Maria en 
Christus in een concurrentiepositie worden 
gebracht. 
 
Intussen is duidelijk dat de intentie van vele 
rooms-katholieken zal zijn om door Maria tot 
Christus te komen. En om Christus ging het haar 
en gaat het de gelovigen vandaag.

 
 
 
Prof. dr. Arnold Huijgen 
hoogleraar systematische theologie 
aan de Protestantse Theologische Universiteit 
 

 
            foto uit eigen archief 
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Want Maria schetst in het 

loflied niet de wereld 

zoals die ooit was, of nu 

is, maar zoals hij eigenlijk 

bedoeld is, de wereld 

vanuit Gods perspectief. 

THEMA 

Maria: gerechtigheid en trouw  
door Peter Ben Smit 
 
 
Maria is een vrouw met vele gezichten – en veel mensen hebben 
ook een heel persoonlijke band met haar. 
 
In wat hier volgt, ga ik slechts in op twee aspecten van haar 
beschrijving in het Nieuwe Testament. Het gaat hierbij om haar 
optreden aan het begin van het Evangelie volgens Lukas en om 
haar rol aan het einde van het Evangelie volgens Johannes.  

 

 
 
 
 
Inleiding 
Deze teksten uit het Nieuwe Testament zijn 
teksten die zich op een noemer laten brengen als 
teksten over Maria’s verlangen naar Gods 
gerechtigheid en over haar trouw aan haar zoon, 
die God op aarde belichaamde. 
In beide gevallen gaat het om gedrag van Maria 
dat tegen de stroom ingaat, op een houding die 
niet zomaar accepteert dat de wereld zoals die 
zich aandient ook het laatste woord 
hoeft te hebben. In beide gevallen 
gaat het zo om een profetische 
Maria. 
 
 
Maria en Gods 
gerechtigheid  
Maria’s lofzang( Lukas 
1,46-55) is de eerste 
nieuwtestamentische 
tekst die hier centraal 
staat. De tekst is als volgt: 
 
46 Maria zei: ‘Mijn ziel prijst 
en looft de Heer, 47 mijn hart 
juicht om God, mijn redder: 48 Hij 
heeft oog gehad voor mij, zijn minste 
dienares.   Alle geslachten zullen mij voortaan 
gelukkig prijzen, 49 ja, grote dingen heeft de 

Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 50 
Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor 
al wie Hem vereert. 51 Hij toont zijn macht en de 
kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich 
verheven wanen, 52 heersers stoot Hij van hun 
troon en wie gering is geeft Hij aanzien. 53 Wie 
honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken 
stuurt Hij weg met lege handen. 54-55 Hij trekt 
zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij 

aan onze voorouders heeft beloofd: Hij 
herinnert zich zijn barmhartigheid 

jegens Abraham en zijn 
nageslacht, tot in eeuwigheid.’  

(Lukas 1,46-55, NBV21) 
 
 
Het zijn Maria’s 
bekendste woorden, 
vermoedelijk, nog 
afgezien van haar ‘mij 
geschiedde naar uw 

woord’ iets eerder in 
hetzelfde evangelie.  

Nu is de tekst makkelijk te 
lezen als een grootse lofzang van 

verlangen naar Gods gerechtigheid – 
en dat is hij ook – maar echt reliëf krijgt 

hij pas wanneer je meeneemt hoe hij vanuit de 
marge gezongen wordt. Het is een meervoudige 
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marge: een jonge vrouw, kwetsbaar in haar 
zwangerschap, deel van het marginale, 
onderworpen volk Israël, die zich ook nog eens 
heeft teruggetrokken in het heuvelland van 
Judea, in een nameloze stad, binnenskamers bij 
een familielid, de eveneens zwangere Elizabeth. 
Veel verder van het centrum van de wereld dan 
dit kun je niet afzitten.  
 
Juist in deze context zingt (of zegt) Maria haar 
lofzang die, wanneer je de politieke en 
maatschappelijke verhoudingen bekijkt, aan alle 
werkelijkheid voorbij lijkt te gaan. Dat “wie gering 
is” van God “aanzien” krijgt en dat wie “honger 
heeft” overladen raakt met gaven, is een 
werkelijkheid die voor Maria en Elizabeth, ook 
ondanks Maria’s woorden, wel eens ver weg 
geleken kan hebben. 
 
Tegelijkertijd schuilt precies daarin de kracht van 
het loflied. Want Maria schetst in het loflied niet 
de wereld zoals die ooit was, of nu is, maar zoals 
hij eigenlijk bedoeld is, de wereld vanuit Gods 
perspectief. In dat perspectief plaatst ze ook haar 
eigen leven, inclusief het leven dat ze in zich 
draagt en dat de aanleiding is voor het loflied. De 
belofte die verbonden is met haar kind, Gods 
toekomst bepaalt hoe ze de wereld ziet en 
zichzelf in de wereld. Want in the middle of 
nowhere, zwanger en kwetsbaar, durft ze over 
zichzelf te zingen dat God oog heeft gehad voor 
haar, “zijn minste dienares” en dat de Machtige 
“grote dingen” voor haar heeft gedaan.  
 
 

 
 Maria leeft zo vanuit de toekomst en 

wordt helemaal bepaald door Gods 
gerechtigheid die zich uit in 
barmhartigheid, het verheffen van de 
vernederde en het voeden van de 
hongerige. 

 

 

 
 
De toekomst van Gods gerechtigheid bepaalt 
haar leven nu al – en daarom kan ze zingen alsof 
de hele wereld al vervuld is van Gods 
werkelijkheid, een werkelijkheid die nog echter is 
dan de harde realiteit lijkt te zijn. 

Maria en haar trouw 
Een tweede vignet dat licht werpt op wat je het 
canonieke mozaïek van de figuur van Maria zou 
kunnen noemen – de teksten hebben relatief 
weinig met elkaar van doen, behalve dat ze in 
dezelfde canon terechtgekomen zijn – is de 
dramatische scene aan de voet van het kruis in 
het Evangelie volgens Johannes. Het verloop 
ervan is als volgt:  
 
     25 Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder  
     en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en  
     Maria van Magdala. 26 Toen Jezus zijn moeder  
     zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij  
     veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: ‘Vrouw,  
     dat is uw zoon,’ 27 en daarna tegen de  
     leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment  
     nam die leerling haar bij zich in huis.  
     (Johannes 19:25-27, NBV21) 
 
 

 
 
 
De intrigerende relaties die hier ontstaan tussen 
Jezus, zijn – nameloze – moeder (Maria wordt 
niet met name genoemd in dit evangelie) en de 
geliefde leerling (die ook niet met name genoemd 
wordt, ondanks een latere identificatie met 
Johannes de Evangelist) hebben tot veel 
theorieën geleid, zoveel zelfs, dat het meest 
opmerkelijke in deze hele perikoop wat 
ondergesneeuwd dreigt te raken. En dit meest 
opmerkelijke is dat de moeder van Jezus 
überhaupt aan de voet van het kruis staat, samen 
met haar zus, Maria de vrouw van Klopas en 
Maria van Magdala. Dit is opmerkelijk omdat 
toeschouwen bij een terechtstelling als die van 
een gekruisigde voor vrouwen zeker niet 
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vanzelfsprekend was en je publiekelijk blijven 
associëren met een veroordeelde crimineel of 
opstandeling ook bepaald een risico met zich 
meebracht. Wat Maria – en natuurlijk de 
vrouwen bij haar, als ook de geliefde leerling – 
hier kenmerkt, is een bijzondere vorm van trouw 
aan Jezus, zelfs nu hij gekruisigd is.  
Alle andere leerlingen zijn in de loop van Jezus’ 
arrestatie, zijn proces en zijn kruisiging allengs op 
de vlucht geslagen of anderszins afgedropen.  
 
Terwijl de scene snel en deels ook wel terecht 
gelezen kan worden als een intieme scene tussen 
een moeder en haar stervende zoon, is het voor 
het verstaan van het optreden van Jezus’ moeder 
hier van belang om te bedenken dat het alles 
behalve een privésituatie is: de context is een 
publieke en theatrale executie. Dit laadt de 
verbondenheid van de moeder met haar zoon 
ook politiek op: bij hem blijven is ook een 
statement dat deze dood niet alles vernietigt, dat 
er vormen van trouw, van relatie zijn die je bij 
een mens laten blijven, zelfs wanneer die op de 
meest gruwelijke wijze kapotgemaakt wordt. Dat 

de moeder van Jezus hiermee ook de kant van 
God kiest, die Jezus een hoofdstuk later van de 
doden zal laten verrijzen, weet de lezer op dit 
moment nog niet. 
Het is alsof Jezus’ moeder met haar trouw aan 
haar zoon al wat vooruitloopt op de trouw die 
God uiteindelijk ook aan zijn Zoon zal bewijzen. 
 
 
Slot 
Maria verschijnt in de twee hier besproken 
teksten als een profetische vrouw in woord en 
daad. In het Lukasevangelie spreken haar 
woorden van een werkelijkheid die er voor haar 
al is en die haar leven bepaalt, zelfs wanneer hij 
nog realiteit moet worden. Ze leeft nu al vanuit 
Gods toekomst. In het Johannesevangelie 
belichaamt Jezus’ moeder door haar daden, door 
haar trouw blijven aan de voet van het kruis, ook 
al Gods toekomst, waarin juist de gekruisigde 
nieuw leven geschonken wordt. Maria is een 
profetische gestalte omdat ze nu al leeft en 
spreekt vanuit Gods toekomst voor deze wereld 
en haar mensen. 

 
 
 
Prof. dr. Peter Ben Smit 
Hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek 
Seminarie 
 
 
 
 
 

 

 
               foto uit eigen archief 
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Maria wordt ons 

geschetst als dochter van 

Sion. Zij is een jonge 

joodse vrouw met de 

naam Mirjam. 

THEMA 
Maria in theologie en spiritualiteit 
Katholieke notities over de moeder van de Heer  
door Gerard de Korte 
 
 
Ik nodig u uit om met mij na te denken over de plaats van Maria 
binnen de geschiedenis van God en de mensen 
 
 In dit artikel sta ik in vier paragrafen stil bij de moeder van de Heer. 
Allereerst zet ik enkele Bijbelse gegevens op een rij. Vervolgens schetst 
ik de plaats van Maria in de katholieke traditie, toegespitst rond de 
mariale dogma’s.  
 
Daarna probeer ik meer helderheid te krijgen als het gaat om het 
dispuut over Maria tussen Rome en de Reformatie. Tenslotte schets ik 
de plaats van Maria in de katholieke vroomheid van vandaag. 

 

 
 
 
 
Bijbelse gegevens 
In het Nieuwe Testament vinden wij, verspreid 
over de evangelies, informatie over 
Maria. Gelukkig beseffen 
christenen, bijna zeker meer 
van vroeger, haar joodse 
achtergrond. Maria wordt 
ons geschetst als dochter 
van Sion. Zij is een jonge 
joodse vrouw met de 
naam Mirjam. En de 
evangelisten maken 
duidelijk dat zij een 
centrale rol speelt in 
Gods omgang met Israël 
en deze wereld. In Lucas 1 
horen wij de aankondiging 
van de geboorte van Jezus. 
Gods Geest zal Maria 
overschaduwen en zij zal een zoon ter 
wereld brengen. Het gaat om het geheim van de 
menswording van God in Jezus. Hij is de 

Immanuel, God met ons. Het heil van God komt 
vanuit Israël. Met een beeld uit het Oude 

Testament wordt Maria in de katholieke 
spiritualiteit  beschreven als de 

nieuwe ark van het Verbond. In 
haar schoot draagt zij  Jezus als 

de vleesgeworden Thora. De 
metafoor ark van het 
verbond  komen wij ook 
tegen in de Marialitanie 
die rooms- katholieken 
bidden tijdens het 
rozenkransgebed.  
 

Maria staat in de lijn van 
de profetische traditie als zij 

het Magnificat zingt. Zij 
bezingt een omkering van 

verhoudingen. Machtigen worden 
van hun troon gestoten en rijken met 

lege handen heen gezonden. Maar God ontfermt 
zich over de kleinen en de kwetsbaren van deze 
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wereld. Voortaan zullen alle geslachten haar zalig 
prijzen want de Machtige heeft grote dingen aan 
haar gedaan. 
 
Aan het begin van zijn openbaar leven, zoals 
beschreven in het evangelie naar Johannes, is 
Jezus met zijn moeder te gast tijdens een bruiloft 
in Kana. De wijn raakt op maar Maria grijpt in en 
zegt tot de bedienden, verwijzend naar Christus, 
dat zij moeten doen wat haar Zoon zal zeggen. Hij 
blijkt de ware bruidegom die de beste wijn 
schenkt.  Over de hoofden van de bedienden 
heen, kan iedereen de aansporing van Maria ter 
harte nemen.  
 
 

 
 Er zijn aanwijzingen dat Maria tijdens het 

openbaar leven van Jezus haar Zoon niet 
altijd begrepen heeft. Maar tegelijk 
maakt het evangelie duidelijk dat zij 
Christus ten einde toe trouw is gebleven. 

 

 

 
 
In Johannes 19 ontmoeten wij Maria en 
Johannes, staande bij het kruis. Maria ziet haar 
volwassen zoon op een afschuwelijke wijze 
sterven. 
 
 

 
 
 
Vanaf het kruis vertrouwt Jezus zijn vriend 
Johannes toe aan Maria en omgekeerd wordt 
Maria de moeder van Johannes en vanaf dat 
moment nam hij haar in zijn huis op. De woorden 
zie daar uw moeder worden in de katholieke 

traditie verbonden met de wording van de Kerk. 
Maria wordt de moeder van Johannes en in hem 
van alle gelovigen. Ook wij mogen Maria een 
plaats geven in onze eigen woning. De la Potterie 
noemt in dit verband Maria de moeder van het 
messiaanse Godsvolk. Na de opstanding en de 
hemelvaart van Christus ontmoeten wij Maria in 
Handelingen 1 in het Cenakel. Daar in de 
bovenzaal wacht  een biddende Maria, samen 
met de leerlingen, op de komst van Gods Geest. 
In het laatste Bijbelboek,  de Openbaring van 
Johannes., lezen wij in hoofdstuk 12 over een 
vrouw bekleed met de zon. Zij wordt door het 
kwaad belaagd maar tegelijk ook door God 
beschermd. De vrouw wordt verbonden met 
Maria als oerbeeld van de Kerk als bedreigde 
bruid, de eeuwen door.  
 
 
De mariale dogma’s in de katholieke traditie  
In de eerste eeuwen van de Kerk waren er felle 
debatten over Gods Drie eenheid maar ook over 
Christus. Parralel daaraan zijn ook de twee eerste 
mariale dogma’s geformuleerd. 
 
Het eerste dogma gaat over Maria als 
maagdelijke moeder. Dit dogma is nauw 
verbonden met de godheid en mensheid van 
Jezus Christus. De biologische dimensie van dit 
dogma blijft een geheim maar primair gaat het 
natuurlijk om een theologisch geheim: de komst 
van God in ons midden in Jezus, geboren uit een 
maagd. De maagdelijke ontvangenis heeft dus 
alles te maken met het geheim van de Incarnatie. 
God heeft ons opgezocht in de gestalte van Jezus. 
En de Kerk belijdt dat Jezus wordt geboren uit 
Gods scheppende kracht.  Jezus is uit God 
geboren. In de katholieke traditie is Maria altijd 
maagd gebleven. De broers en zusters waarover 
de Schrift spreekt zijn dan neven en nichten van 
de Heer.  
 
Het tweede dogma brengt ons naar de vijfde 
eeuw. Binnen de Kerk zijn er theologische 
disputen over de goddelijkheid en menselijkheid 
van Christus. Tegen die achtergrond is er ook 
discussie over Maria. Is het theologisch juist om 
Maria Theotokos d.w.z. de God barende te 
noemen? Of kan men beter spreken over 
Christotokos d.w.z. zij die Christus gebaard heeft. 
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Na het nodige heen en weer spreekt het Concilie 
van Efeze , gehouden in 431,over Maria als de 
Theotokos, de Godbarende.  
 
Over het derde dogma, dat in 1854 werd 
afgekondigd, is vele eeuwen discussie gevoerd. 
Het gaat over de onbevlekte ontvangenis van 
Maria ofwel haar zondeloosheid. Met het oog op 
de verdiensten van Christus is Maria gevrijwaard 
van de erfzonde. De titel gouden huis als titel 
voor Maria in haar litanie bij het rozenkransgebed 
wil dat verwoorden. In de Oosterse Kerken heeft 
Maria de titel Panagia ofwel de Alheilige 
gekregen als moeder van de goddelijke Zoon. Niet 
van huis uit zoals Christus, maar door 
uitverkiezing en genade. Het gaat derhalve om 
een geschonken zondeloosheid.  
 
Het jongste mariale dogma stamt uit 1950 en 
belijdt dat Maria ten hemel is opgenomen. Het 
dogma gaat terug op oude tradities uit in het 
westerse als oosterse christendom. Bekend zijn 
de iconen waarbij Maria na haar dood naar de 
hemel wordt gedragen.  
 
 

 
 Het is goed te weten dat op het 

Hoogfeest van Maria tenhemelopneming 
in de lezingen uit de Heilige Schrift de 
opstanding van Christus centraal staat. 
Het Paasgeheim vormt het fundament 
voor het belijden dat Maria in de hemel 
is opgenomen. 

 

 

 
 
Wij zullen niet als raketten opbranden in het 
heelal, maar mogen rekenen op de trouw van 
onze God. Het dogma zegt dat Maria, als eerste 
van de gelovigen, bij God is thuisgekomen. Waar 
de Zoon is mag ook de moeder zijn. En haar 
thuiskomen is een belofte voor alle gelovigen die 
met Christus verbonden zijn. 
 
Binnen de huidige Romana zijn er kardinalen en 
bisschoppen die pleiten voor een vijfde dogma 
over Maria als medeverlosseres. De laatste 
pausen hebben dit pleidooi steeds met kracht 
afgewezen. Nog recent maakte paus Franciscus 

zijn visie nog eens duidelijk. Voor de paus is 
Christus de Middelaar en de enige Verlosser. Er 
zijn geen medeverlossers naast Hem. Maria heeft 
in de heilsgeschiedenis een bevoorrechte plek 
maar altijd in relatie tot de Zoon en in functie van 
Hem.  
 
 

 
 Maria is volledig naar Christus gekeerd. 

Zij is de eerste leerling. 
 

 

 
 
Dit is de rol die Maria gedurende haar aardse 
leven heeft vervuld en die zij voor altijd zal 
behouden: de dienstmaagd van de Heer, niets 
minder maar ook niets meer. Maria wil onze 
moeder zijn maar geen godin en geen 
medeverlosseres. Over Maria en de andere 
heiligen mogen wij mooie dingen zeggen maar zij 
nemen niets weg van de verlossende uniciteit van 
Christus. Hij is de enige Verlosser.   
 
 
Maria tussen Rome en de Reformatie  
De Reformatoren hebben geen massieve 
afwijzing van Maria gekend. Uit zijn Tischreden 
weten wij dat Luther  tot het eind van zijn leven 
een beeld van Maria op zijn kamer had staan. In 
zijn kerkliederen besteedt hij veel aandacht aan 
Maria. Hoewel de reformatoren onderling 
accentverschillen kennen, wordt hun theologie 
bepaald door een concentratie op Gods 
verzoenend handelen in Christus. God heeft in 
Christus pro nobis gehandeld. Bekend zijn de 
verschillende sola’s: alleen genade, alleen het 
geloof, alleen de Schrift. Tegen die achtergrond is 
een relativering van de heiligen, waaronder 
Maria, in de relatie met God, goed te plaatsen.  
 
Ds. Van den Akker heeft gesproken over een 
mariaal vermageringsproces. Maria verliest een 
rechtstreeks soteriologische functie maar zij blijft 
een belangrijke figuur in de heilsgeschiedenis. Uit 
genade is zij moeder van Christus geworden, niet 
uit verdienste. Maria mogen wij loven om haar 
dienstbaarheid. Zij is een instrument in Gods 
hand en een voorbeeld van christelijk leven. Met 
andere woorden: Maria is een teken en een 
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getuige die naar Christus verwijst. Tegelijk is 
Maria ook representant van de Kerk. Voor Calvijn 
is Maria leermeesteres en voorbeeld in 
gehoorzaamheid. Zij valt te prijzen in geloof en in 
haar lofzang van God.  
 
Als ik het goed zie, denken de reformatoren, en 
zeker de latere generaties protestantse 
theologen, antithetisch. Anders gezegd: aandacht 
voor menselijke verdiensten, en dus ook van een 
heilige als Maria, gaat ten koste van Gods 
soevereiniteit. 
 
Maar zouden wij voor een meer ontspannen 
benadering van de verhouding tussen God en 
mens niet moeten luisteren naar de grote 
kerkvader Augustinus. Mooi vind ik zijn visie dat 
wanneer God onze daden kroont, Hij niets anders 
kroont dan zijn eigen gaven. Het lijkt een echo 
van wat Paulus schrijft in zijn brief aan de 
christenen van Efeze: Inderdaad, door genade 
bent u gered: door het geloof - en dat dankt u niet 
aan uzelf, maar is een gave van God.- niet door 
uw werken, opdat niemand kan roemen. Zijn 
maaksel zijn wij, geschapen in Christus Jezus om 
de goede werken te verrichten, die God heeft 
voorbereid opdat wij daarin zouden wandelen (2, 
8-10). Een mens kan in de ontmoeting met de 
onbaatzuchtige liefde van God komen tot een 
bevrijdende overgave van zichzelf en goede 
werken verrichten. Door zo te denken kunnen wij 
een onvruchtbare concurrentie tussen God en 
mens doorbreken. 
 
 
Mariadevotie vandaag  
Ik ben nu ruim vijf jaar bisschop van ’s-
Hertogenbosch. Nog steeds ben ik verwonderd 
over de omvang van de actuele Mariadevotie 
onder de grote rivieren. Er zijn ook processies en 
bedevaarten. Niet als teken van rooms 
triomfalisme naar veel meer van zelfbewust 
katholicisme. Geloof mag gezien worden, ook in 
de publieke ruimte. 
 
Persoonlijk pleit ik voor een middenweg tussen 
overdrijving en enghartigheid. Enghartig is een 
verzwijgen van Maria. Overdrijving is aan de orde 
als zij wordt vereerd los van haar diepe 
verbondenheid met Christus. En vanzelfsprekend 

wordt een grens overschreden als Maria wordt 
vergoddelijkt. Maria staat aan onze kant (tota 
creatura). Zij is mens, niet minder en niet meer. 
Maar wel een door God begenadigde vrouw als 
moeder van Christus.  
 
 

 
 
 
In mijn bisdom zie ik de Mariavroomheid als een 
warme onderstroom van het katholicisme. Als 
moeder die een gestorven zoon op haar schoot 
heeft gedragen, kan zij allen troosten die lijden 
onder groot verdriet.  
 
Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) 
heeft geen apart document over de moeder van 
de Heer geschreven. Zij komt ter sprake in het 
achtste hoofdstuk van de grote constitutie over 
de Kerk, Lumen Gentium. Maria wordt stevig 
verbonden met haar Zoon en met alle gelovigen.  
 
 

 
 In een evenwichtige vroomheid is Maria 

blijvend verbonden met Christus als de 
Immanuel, God  met ons. 

 

 

 
 
Maria is de eerste van de gelovigen. Maria en 
Christus hebben niet alleen een bloedband maar 
vooral ook een geloofsband. En tegelijk wijst zij 
altijd door naar Christus. Evenals op de bruiloft 
van Kana zegt zij ook tot ons, verwijzend naar 
haar Zoon, Doe maar wat Hij u zeggen zal. Als 
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eerste van de heiligen wil zij bij God ook onze 
voorspreekster zijn.  
 
De mariale deugden kunnen voor iedere christen 
tot voorbeeld zijn. Maria kent een unieke 
luisterhouding. Zij is gehoorzaam aan haar 
roeping en volkomen beschikbaar voor God. Mij 

geschiedde naar uw Woord. Zij is liefdevol en 
dienstbaar. Trouw tot bij het kruis. En vol 
verwondering verwacht zij de Pinkstergeest.  
 
Tegen die achtergrond mogen wij Maria een 
Adventsmens noemen. Zij is een waakzame 
vrouw die leeft aan alle onverschilligheid voorbij. 

 
 
 
 
Mgr. dr. Gerard de Korte is bisschop van ’s-Hertogenbosch  
 

 
               foto Bisdom 's-Hertogenbosch 
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Maria wordt er vereerd 

als zwarte Madonna en 

beschermster in moeilijke 

tijden. 

THEMA 
Een reis voor vrede waarin gaven van Maria worden belicht 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Al enige tijd ben ik van plan op bedevaart te gaan voor de broodnodige 
vrede. Wanneer tijdens een redactievergadering door collega Theunis het 
thema ‘de vele gezichten van Maria’ wordt ingebracht en ik op internet 
een pelgrimage tegenkom die gaat over ‘Maria’s met een bijzondere 
gave’1, is de beslissing snel genomen. 
 
Ik ga op pad voor de vrede en probeer -alhoewel er aandacht zal zijn voor 
meerdere Maria's- in ieder geval Maria, de moeder van Jezus, en haar 
bijzondere gaven tot me te laten komen. 
 
De reis is uitgestippeld door groepsleidster Margret Pater en haar team, 
en wordt spiritueel begeleid door onder andere Peter Wellen, vicaris 
generaal van het bisdom Groningen - Leeuwarden. 

 

 

 
                      Autobahnkirche Adelsried 
 
 
 
 
Maria als beschermster van de reizenden 
Een van de eerste gaven van Maria die met de 
pelgrims van deze tocht wordt gedeeld, wordt 
duidelijk gemaakt tijdens een viering 
in Autobahnkirche Adelsried. 
 
Autobahnkirchen zijn vlak bij 
de snelweg gelegen 
kapellen of kerken die de 
hele dag open zijn. Er 
zijn er verspreid door 
Duitsland meer dan 
veertig, en zo groot, dat 
er tenminste een 
busgezelschap een 
viering kan houden. In 
een muurnis aan de 
buitenkant van de voorgevel 
is een afbeelding te zien van 
Maria met het kind Jezus, zittende 
op een ezel, geleid door Jozef.  
 
De Autobahnkirche wordt ‘Maria Schutz der 
Reisenden’ genoemd, met daarbij de uitleg dat 

dit gebouw in oktober 1958 is ingewijd en onder 
de bescherming van Maria is gesteld, omdat 
Jezus, Maria, en Jozef, na een lange, lastige reis 

weer veilig in hun thuisland terug zijn 
gekomen. 

 
 

Maria die bijstaat in 
moeilijke tijden 
De volgende bijzondere 
gave van Maria die 
vervolgens wordt belicht, 
is in Altötting, de grootste 
bedevaartplaats van 
Beieren. 

 
Het aantal bedevaartgangers 

van alleen al de jaarlijkse 
jongerenbedevaart, zo wordt me 

door een gids verteld, is 4500. De 
huwelijken die daaruit voortkomen halen 

goud, diamant en zelfs meer. Maria wordt er 
vereerd als zwarte Madonna en beschermster in 
moeilijke tijden. Veel votiefborden, die gemaakt 
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zijn uit dankbaarheid, zijn te bewonderen in de 
zijruimten van het gebouwencomplex. 
De twee meest actuele zijn die naar aanleiding 
van de tsunami van december 2004 en die van de 
Coronatijd van de afgelopen paar jaar. Alle 
mensen uit Altötting die tijdens de zware 
zeebeving in Phuket ter plekke waren, hebben 
deze ramp overleefd. Tijdens de Coronacrisis zijn 
zwaar zieken op voorspraak van Maria tegen de 
dood beschermd. 
 
 

 
 
afbeelding uit de pocket guide 

  
 
Maria ten hemel opgenomen 
De volgende plek waar Maria op een bijzondere 
manier te ontdekken is, is op het schiereiland 
Maria Wörth te Oostenrijk. 
 
 

 

De parochiekerk heet ‘Maria Hemelvaart’. Het 
altaarretabel voorzien van de kleur goud, bevat 
een beeld van een gekroonde Maria met op haar 
schoot Jezus, die eveneens gekroond is. Maria is 
omgeven door de heiligen Primus en Felician en 
aan haar voeten branden lichten. 
Behalve de kunstuitingen in het kerkgebouw, 
maakt de oude pastoor Lucijan Ferenčić, die 
onlangs 87 jaar is geworden, diepe indruk op mij 
door zijn grote gastvrijheid, mooie verhalen en 
vloeiend Latijn. 
 
 
Maria met het vriendelijke moederhart 
In het heiligdom Maria Rosa Mistica te Fontanella 
(Brescia, Italië) is een bron en een kleine 
waterlooproute, waar pelgrims blootvoets door 
het koude water kunnen trekken en hun voeten 
kunnen wassen.  
Maria wordt afgebeeld met drie gekleurde rozen. 
De rode roos als teken van offer, de witte roos als 
teken van gebed en de goud gekleurde roos als 
teken van boetedoening. In een gebed tot de 
Maria Rosa Mistica wordt om hulp en genade 
gebeden zonder een beroep te doen op eigen 
verdienste, maar wel op de vriendelijkheid van 
het moederhart van Maria. Ze wordt er ook wel 
'Madre della Chiesa' genoemd. 
 

 
 
 
Maria die de opdracht tot innerlijke bekering 
geeft 
De meest bekende plaats die in de reisroute is 
opgenomen en waar Maria door velen wordt 
vereerd, is Lourdes.  
De jonge molenaarsdochter Bernadette 
Soubirous kreeg vanaf 11 februari tot en met 18 
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juli 1858 verschijningen van "een dame in het 
wit", die zich later aan haar in het streekdialect 
bekend maakte als "que soy era immaculada 
counceptiou". 
 
 

 
 
 
Maria gaf een aantal boodschappen aan 
Bernadette, zoals "bidt voor de bekering van de 
zondaars" en "boete, boete, boete". 
 
De meest bekende is misschien wel de opdracht 
van Maria om zich te gaan wassen aan de bron. 
Vele pelgrims hebben dit gedaan, hopende op 
genezing.  En velen komen om aan de grot van 
Massabielle de rozenkrans te bidden, te knielen, 
te vieren en om de rots te kussen die nat voelt 
van het bronwater. 
 
 
Maria die ons voorbeeld is 
Tijdens de reis leest de vicaris generaal een tekst 
voor die zijn moeder hem heeft toegestuurd: 
 
     "Titel 'Maria aller voorzichtigste Maagd'  
     de titel geeft aan dat Maria een vrouw is die  
     behoedzaam, voorzichtig en wijs handelt.  
     In moeilijke situaties handelt zij niet impulsief,  
     maar overweegt ...  
     probeert consequenties te overzien  
     en luistert vooral ook naar wat er in haar hart  
     omgaat.  
     In die zin leeft Maria vanuit een verborgen  
     kracht,  
     waardoor ze mild en bescheiden is, soms  
     eerder zwijgt dan spreekt.  
     Moge Maria ons ten voorbeeld zijn." 

 
 
 
Maria als een sterke vrouw 
In België wordt het heiligdom Beauraing, in de 
provincie Namen, aangedaan. 
 

 
 
Van de groepsleidster krijg ik de informatie dat 
op deze plaats naar aanleiding van de 
Mariaverschijningen een genadekapel is gebouwd 
onder leiding van architect Michel Claes.  
In de gekregen informatie lees ik onder andere 
dat de muren van het gebouw heel robuust zijn  
en daarmee als het ware een onneembare burcht 
vormen. Deze muren symboliseren Maria als een 
sterke vrouw, die de aanvoerster is van het leger 
van God tegen al het kwaad. 
 
 
Maria onze toevlucht 
De laatste plaats die in de reis is opgenomen en 
waar Maria, de moeder van Jezus centraal staat, 
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is Renkum. Er wordt zelfs gesproken over ‘Onze 
Lieve Vrouw van Renkum’. Het Mariabeeld stamt 
uit de Middeleeuwen en heeft een grote 
aantrekkingskracht op zieken en andere mensen 
die hopen op een wonder. Naast de kerk ligt een 
heel Mariapark. 
 

 
 
 
Maria in kunstuitingen 
Tijdens de reis ben ik steeds in souvenirkraampjes 
en kunstwinkels geweest. Ook daar heb ik vele 
gezichten van Maria leren kennen. 
Mijn kunsthart ging open bij afbeeldingen die 
bijzondere momenten verbeelden uit de 
(mogelijke en niet altijd in de Bijbel terug te 
vinden) levensweg van Maria. 
 
 
Voorbeelden hiervan zijn: 
 
een ansichtkaart 
met de opdracht van Maria in de Tempel 
 

 

Zowel van links en als van rechts wordt de 
kijkrichting getrokken naar de jonge Maria in het 
heldere blauw. Er is vanaf de linkerkant een 
aflopende lijn van hoog naar laag tot de kijker in 
Maria uitkomt. Vanaf de rechterkant verwijst 
Simeon met zijn buigende houding en rechterarm 
naar Maria. 
 
 
een bedrukte doek 
van de zwangere Maria die haar zwangere nicht 
Elisabeth bezoekt 
 

 
 
De ontmoeting van de twee zwangere vrouwen 
komt dichterbij, door de in elkaar gekruiste 
armen en de aureolen die  overlappen. Daarbij is 
de lichtkrans van Maria op de voorgrond en 
neemt het gezicht van Elisabeth hierin op.  
In de schoot van zijn moeder buigt de al in 
kameelhaar geklede Johannes voor zijn neef 
Jezus, die hem met zijn rechterhand zegent. 
 
 
een reliëf 
van Maria en haar Kind als jonge jongen 
 
Ze zouden zo op weg kunnen zijn naar de sjoel, 
de winkel of naar huis.  
Maria en Jezus dragen dezelfde kledingkleuren. 
Jezus' onderkleed is de kleur van Maria's 
bovenkleed. En andersom.  
Moeder en Kind zijn letterlijk daarmee met elkaar 
verweven. Ze komen uit hetzelfde gezin. Maria 
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geeft de mogelijkheid aan haar Kind om haar 
hand vast te houden. 
 

 
 
Beiden dragen in de andere hand een attribuut. 
De een tilt een zware tas, de ander een licht 
takje. 
 
 
een houten beeld 
van Maria met Jezus en Jozef lezend in een 
boekrol 
 

 
 
Gedrieën, vader, moeder en Kind lezen uit de 
Schriften. Maria houdt haar Zoon vast. Jozef en 
Jezus de boekrol en Jezus wijst naar de tekst. Het 
is het Sjema, de centrale bede in het ochtend- en 
avondgebed: שמע  ישראל  יהוה  אלהינו  יהוה  אחד 

Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is Eén. 
(Deut. 6:4)  
 
 
een corporale  
met een piëta van Maria en Jezus 
 

 
 
De dode en de levende. De gesloten en de 
geopende ogen. De naakte en de geklede. Het 
lichaam van de Heer, die zich heeft overgeleverd 
in brood en wijn en in de handen van de mensen 
om de kruisdood te ondergaan, en het lichaam 
van de moeder die haar dode Zoon nog kan 
omhelzen.  
Dat alles verbeeld op textiel dat tijdens de 
eucharistieviering wordt gebruikt. 
  
 
 
Maria achter de tralies 
Alle voorafgaande gaven van Maria ben ik 
tegengekomen op mijn vredesreis. Maar wat 
betekenen deze vele gaven van Maria voor 
mensen die in een justitiële inrichting moeten 
verblijven?  
De justitiabelen in de PI Nieuwersluis waren op 
de hoogte van mijn bedevaart. Alleen al het 
woord 'bedevaart' bleek een weldadige 
uitwerking te hebben. "Bid u voor mij?" "Neemt u 
voor mij een rozenkrans uit Lourdes mee?" 
"Steekt u voor mij een kaars op?" 
 
Ik weet gedetineerden die dolgraag naar Lourdes 
zouden willen gaan. Het verhaal over Bernadette 
Soubirous maakt elke keer weer indruk. Een 
eenvoudig mens die niet is gegaan voor bling 
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bling en allerlei materie, maar voor de eenvoud 
van hart. Ze maakte zelfs van textiel een paar 
harten, omdat ze had gehoord dat het de mensen 
daaraan ontbrak. 
 
Ook het woord 'vrede' roept veel op. Een 
vredesreis. Op weg gaan voor de vrede. Stappen 
zetten. Heel concreet. "Wilt u voor mij bidden dat 
ik vrede in mijn hart mag ervaren?" "Kan ik als 
gebedsintentie opgeven dat mijn kinderen in 
vrede met elkaar mogen leven?" "Ik vraag u te 
bidden voor iedereen van wie hun kinderen en 
geliefden een oorlog worden ingestuurd." 
 
 
Maria wordt door veel vrouwelijke gedetineerden 
gezien als een voorbeeldvrouw. Ze heeft van alles 
moeten doorstaan. Al vanaf het begin was het 
niet eenvoudig: als hoogzwangere moest ze een 
lange niet comfortabele reis maken, om 
uiteindelijk op een niet gewenste plek te 
bevallen. 
 
 

 
 Meteen al in het geboorteverhaal (zie 

Lukas 2) wordt zichtbaar hoe krachtig 
Maria is. 

 

 

 
 
Ondanks de ongemakkelijke geboorteplek in de 
nacht, breekt er licht door.  
 
 

 

Dat stelt de lezers / hoorders van het verhaal 
voor de vraag hoe donker en licht zich verhouden 
in het eigen leven? Waarvoor is een mens 
geboren? Om tot menselijke ontplooiing te 
komen? 
In de zelveloze liefde die in het geboorteverhaal 
door het Kind en Maria worden getoond, kan een 
antwoord worden gevonden voor ieder die 
hongert naar vrede. Maria heeft haar Kind niet 
voor niets in een voederbak gelegd. Het 
pasgeboren Kind als voedsel voor ieder die 
gehoor wil geven aan de opdracht "eer aan God 
in den hoge en vrede op aarde".2 
Hiermee verwijst Maria steeds door. Het gaat niet 
om haar, hoe vele gaven zij ook heeft of aan haar 
worden toegeschreven, en hoe groot haar 
voorbeeldfunctie ook is. 
 
 

 
 Een beeld in een grot, een bron met 

stromend water, een lichtprocessie met 
brandende kaarsen, een menigte 
pelgrims, wonderbaarlijke genezingen ... 
dat alles staat in het teken van: eer aan 
God in den hoge en vrede op aarde. 

 

 

 
 
Tijdens de bedevaart werd op aanraden van 
medepelgrims het lied gezongen 'Een rivier vol 
van vrede in mijn hart' (Jesaja 66:12). 
 
 
De afbeelding van Maria met Jezus, haar Kind, is 
voor sommige gedetineerde vrouwen moeilijk om 
naar te kijken.  
Het gaat dan over gedetineerden die vertellen 
dat zij door toedoen van hun (meestal volwassen) 
kinderen in een Huis van Bewaring of een 
gevangenis terecht zijn gekomen. Zo kan het zijn 
dat het kind drugs had verstopt in het huis van 
moeder en dat moeder vervolgens in de zaak 
wordt meegenomen en achter de tralies komt te 
zitten. 
  
Soms gaat het ook over slechte relaties tussen 
moeders en kinderen. Dan is een afbeelding 
waarin een hechte band wordt getoond tussen 
moeder Maria en haar kind Jezus pittig om naar 
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te kijken. Van de andere kant kan die liefdevolle 
Moeder - Kind band als voorbeeld dienen ter 
opening naar vrede in de relatie en in het eigen 
hart. 
De vele gaven van Maria kunnen een uitwerking 
krijgen voor gedetineerden, zeker ook voor de 
vrouwelijke justitiabelen in de PI Nieuwersluis.  
Iedere gedetineerde vrouw kan naar wens een 
gave van Maria als voorbeeld nemen om 

voortgangsmogelijkheden te openen op de eigen 
levensweg. 
Als dat gebeurt is de bedevaart geen op zichzelf 
staande reis, maar gaat die door in het leven van 
anderen.  
 
Of zoals de vicaris generaal het in zijn slotpreek 
formuleerde: "Dat de vele gaven van Maria 
opgaven mogen worden om uit te delen".

 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
kunstenaar en pastoraal theoloog 
secretariaat Pastorale Verkenningen 
 
 
 
1 https://kro-ncrv.nl/bedevaart-bisdom-gl-door-zeven-landen 

2 Zie: van Wieringen, R. (2018). Licht in je leven, Christelijke meditatie,Tilburg, ISBN 978-90-828500-0-0 
  

https://kro-ncrv.nl/bedevaart-bisdom-gl-door-zeven-landen
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Tot de laatste dag van 

haar aardse leven zorgde 

zij ervoor dat ze het 

Koninkrijk van haar Zoon 

waardig was. 

THEMA 
De Theotokos in de Orthodoxe traditie 
door Ioannis Psomas 
 
 
Vanaf apostolische tijden en tot in onze dagen vereren allen die Christus 
werkelijk liefhebben haar die hem gedragen heeft, hem gebaard heeft en 
hem heeft beschermd in de dagen van Zijn jeugd. 
 
De Moeder van God, de Allerheiligste, heeft een speciale plaats in het hart 
van de orthodoxe christenen. 
 
Als God de Vader haar uitkoos, als God de Heilige Geest op haar neerdaalde 
en als God de Zoon in haar woonde, zich aan haar overgaf in de dagen van 
Zijn jeugd, bezorgd om haar was toen hij aan het kruis hing - zou dan niet 
iedereen die de Heilige Drievuldigheid vereert ook haar vereren?  
 
 
 
 
 
De nieuwe Eva 
De Moeder van God wordt beschouwd als de 
ware moeder van de hele mensheid. Toen de 
volheid des tijds kwam, in haar en door haar, 
werd de mensheid geacht gereed te zijn om de 
Heiland en Verlosser te ontvangen, namelijk 
degene die door de profeten was beloofd. Op 
dat moment vertegenwoordigde zij 
de hele schepping, omdat ze de 
beste vrucht ervan was door 
haar eigen bereidheid de 
genade van God te 
ontmoeten. "Zie de 
dienstmaagd van de 
Heer; mij geschiede naar 
uw woord". (Lucas 1,38) 
 
Door haar volledige 
gehoorzaamheid aan de 
wil van God herstelde ze 
de mogelijkheid van directe 
communicatie tussen de 
Schepper en zijn schepping, 
verbroken door zonde en 
ongehoorzaamheid. Zo werd zij een "brug 
van de aarde naar de hemel" (The Akathistos 
Hymne). In feite - door de misdaad van de eerste 

Eva te corrigeren - werd Maria de tweede of de 
nieuwe Eva die de mensheid terugbracht tot 
Christus, de nieuwe Adam: "Gij, vermaard, hebt 
de oude schuld van Eva terugbetaald door de 
nieuwe Adam die voor ons verschijnt" 
(zondagsmetten, toon 1). 

 
 

Uitdrukking van verering 
De Maagd Maria eiste tijdens 

haar aardse leven de 
heerlijkheid die Haar 

toekwam als Moeder van 
de Heer, niet op. Ze 
leefde liever in stilte en 
bereidde zich voor op het 
vertrek naar het eeuwige 
leven. Tot de laatste dag 

van haar aardse leven 
zorgde zij ervoor dat ze het 

Koninkrijk van haar Zoon 
waardig was, en voor de dood 

bad Ze dat Hij haar ziel zou 
verlossen van de boosaardige 

geesten die menselijke zielen ontmoeten op 
weg naar de hemel en ernaar streven om ze te 
grijpen en om ze mee te nemen naar Hades. De 
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Heer verhoorde het gebed van Zijn Moeder en in 
het uur van Haar dood kwam Hij zelf uit de hemel 
met een menigte engelen om Haar ziel te 
ontvangen. 
De orthodoxe verering van de Theotokos komt 
het meest volledig tot uitdrukking in liturgische 
en devotionele literatuur en in iconografie en niet 
zozeer in specifieke theologische verhandelingen. 
De orthodoxe theologie wijst erop dat deze 
verering een fundamentele christologische 
oriëntatie heeft. 
 
 

 
 
 
Op enkele uitzonderingen na beelden bijna alle 
orthodoxe iconen van de heilige Maagd Maria 
haar uit met het kind Jezus. 
 
 

 
 
 
De christologische oriëntatie van de orthodoxe 
mariologie met haar bijzondere nadruk op het 
mysterie van de menswording is rechtstreeks 
gebaseerd op het derde Oecumenische Concilie 
van Efeze, 431 na Christus. Dit concilie noemde 
Maria de ware Theotokos, de Moeder van God. 
Dit werd verwoord  in de beraadslagingen over de 

aard van Christus, de tweede persoon van de 
heilige Drie-eenheid, de eniggeboren Zoon van 
God, consubstantieel met de Vader.  
 
 

 
 De naam Theotokos benadrukt het feit 

dat het kind dat Maria baarde geen 
'eenvoudige man' was, geen menselijke 
persoon, maar de eniggeboren Zoon van 
God, een van de heilige Drie-eenheid, 
maar toch vleesgeworden. 

 

 

 
 
Dit is duidelijk de hoeksteen van het orthodoxe 
geloof. De verering van de Theotokos is dus 
onlosmakelijk verbonden met de verheerlijking 
van Christus, de vleesgeworden God, het Woord. 
 
 
De mensheid vertegenwoordigen 
De dogmatische besluiten van het derde 
Oecumenische Concilie werden uitgebreid door 
het vierde Concilie in Chalcedon in 451 na 
Christus, waarin werd benadrukt dat Christus de 
ware God en de ware mens is, dat Christus, 
geboren uit de Maagd Maria, de mensheid 
volledig aannam die "werd gered en vergoddelijkt 
door zijn vereniging met de goddelijke natuur van 
de Logos in de eenheid van zijn hypostase"1. De 
hierboven genoemde rijke orthodoxe hymnologie 
is voornamelijk gebaseerd op en afgeleid van de 
leer van de kerk over de menswording zoals 
gedefinieerd door die oecumenische concilies, 
waardoor ze in poëtische vorm zijn weergegeven. 
 
     “Volgens de aanbiddende leden van de Kerk  
     krijgt de Theotokos de betekenis van een  
     levende getuige van de authenticiteit van het  
     mysterie van de Menswording, en in het  
     bijzonder van de zekerheid ervan. In  
     werkelijkheid is de Moeder van God, als de  
     menselijke, aardse Moeder van onze Heer door  
     haar vleselijke moederschap, een  
     onbetwistbare getuige van de realisatie van de  
     Menswording van het Woord en van de  
     eenheid van de goddelijke hypostase van de  
     Logos die het goddelijke en het menselijke met  
     elkaar verbond. Naturen zonder verandering,  
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     zonder verwarring, zonder verdeeldheid of  
     scheiding.”2 
 
In het Orthodoxe bewustzijn en de theologie is de 
vrije en vrijwillige aanvaarding door Maria van 
haar speciale roeping onlosmakelijk verbonden 
met haar delen met de mensheid in 
omstandigheden van natuurlijke geboorte, met 
inbegrip van de erfzonde. Zij is dus een echte 
vertegenwoordiger van de mensheid, zij het de 
beste.  
 
 
Gevolgen erkenning en ontkenning 
Het Orthodoxe oosten kent het dogma van de 
Onbevlekte Ontvangenis niet. Wat betreft de 
Hemelvaart van Onze-Lieve-Vrouw, in het oosten 
bekend als 'Dormition' of 'in slaap vallen', heeft 
de Orthodoxe Kerk deze niet in formele 
theologische termen onderzocht. Het bevestigt 
met geloof en liefde dat, 
      
     je bij het baren, o Theotokos, je maagdelijkheid  
     hebt behouden, en door in slaap te vallen heb  
     je de wereld niet verlaten” (de Dormition  
     troparion). 
 
     Het wonderbaarlijke aan haar is niet dat ze,  
     omdat ze geen erfzonde had, niet hoefde te  
     sterven, maar dat haar dood zelf gevuld was  
     met leven in God, en dus veranderd in  
     "gezegende aanname".3 
 
De gevolgen van het niet erkennen van de 
betekenis van de Theotoko's in het leven van 
christenen zijn ernstiger dan men zou denken. 
Orthodoxe theologie dringt aan op de twee 
volmaakte naturen van onze Heer Jezus Christus; 
Hij was waarachtig God en waarachtig mens. 
 
 

 
 De Maagd Maria deelde de 

menselijkheid van de vleesgeworden 
God. 

 

 

 
 
De verlossing van het menselijk ras was mogelijk 
door de vereniging van God en de mens in 

Christus. Het niet erkennen van de zondeloosheid 
van de moeder van Christus, de aanname van het 
krijgen van andere kinderen van Jozef (wat niet 
kan worden aangetoond door het Nieuwe 
Testament), en het niet erkennen van haar 
aandeel in de geschiedenis van de redding van de 
mensheid, hebben bijgedragen tot een algemeen 
misverstand over de menswording in al zijn 
volheid en kracht.  
Zeer nauw verwant aan de bovengenoemde 
zaken is de ontkenning van de maagdelijke 
geboorte van Christus, een nogal populair 
kenmerk van de hedendaagse liberale theologie. 
Na de maagdelijke geboorte is de volgende 
basisleer die wordt aangevallen de goddelijkheid 
van Christus en Zijn opstanding, en daarmee de 
Heilige Drie-eenheid zelf. 
 
De Maagd Maria wordt in de Orthodoxe visie niet 
beschouwd als middelares of medeverlosser. 
Maria heeft een verheven en bijzondere plaats in 
de Kerk vanwege haar nederigheid, 
gehoorzaamheid aan God en haar vermogen om 
lief te hebben. Zij is een bemiddelaar voor ons. 
De inhoud van het gebed dat tot haar is gericht, is 
een verzoek om haar voorspraak. Het Orthodoxe 
concept van de kerk is de fundamentele reden 
voor het aanroepen van de Theotokos en alle 
heiligen. De Strijdbare Kerk op aarde en de 
Zegevierende Kerk in de hemel zijn nauw met 
elkaar verbonden in liefde.  
 
 

 
 Als het gepast is voor een zondaar om 

een andere zondaar te vragen voor hem 
te bidden, hoeveel passender moet het 
dan zijn om de heiligen die al verheerlijkt 
zijn en dichtbij de troon van God zijn te 
vragen voor ons te bidden? 

 

 

 
 
Ze weten zeker iets van wat hier gebeurt, want 
hoe zou er anders vreugde in de hemel kunnen 
zijn over de bekering van één zondaar? (Lukas 
15:10) De heiligen in de hemel zijn gelijk aan de 
engelen (Lukas 20:36), die door God worden 
gebruikt om Zijn doel te bereiken (Handelingen 
12:7). 
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Tegelijkertijd moet Maria niet worden 
beschouwd als 'medeverlosser' en/of de 'enige 
hoop' te beschouwen. De verrezen Heer is onze 
Verlosser en onze enige hoop. Maar de 
gezegende Theotokos is de sterkste en de 
zuiverste schakel van de mensheid met hem. 

Bovendien is zij altijd het volmaakte voorbeeld 
geweest van nederigheid, geduld en 
gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Wat de 
mensheid ook uit het paradijs heeft verdreven, ze 
“annuleerde” het met haar totale toewijding om 
de wil van God in Haar leven uit te voeren. 

 
 
 
 
Ioannis Psomas 
Orthodox priester en geestelijk verzorger 
 

 
                              foto uit eigen archief 

 
 
 
 
1 Kniazeff, Alexis.: 'The Great Sign of the Heavenly Kingdom and its Advent in Strength', in St Vladimir's Theological 
Quarterly, Vol. 13, no 1-2 (1969), p. 55. 
2
 Ibid., p. 55. 

3 Schmemann, A.: 'Mary in Eastern Liturgy', loc. cir., p. 82. 
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Op die kruisweg ontmoet 

Jezus een aantal keren 

Zijn moeder. Maria is deel 

van de weg. Deel van 

Jezus’ weg. 

THEMA 
Van mens tot God en van cel tot hemel 
door Herman de Vries 
 
 
Van het onvolmaakte tot het volmaakte komen. Vanuit mijn tijdelijke 
onvrijheid zijn wij op zoek naar de eeuwige vrijheid. De plaats waar ik 
woon perkt mij in en de last die ik draag is zwaar. De mens is 
onderweg in de tijd en zoekt een betere toekomst, terwijl voor 
vandaag al op verlichting wordt gehoopt.  
 
Mensen herkennen dit verlangen; zij delen deze reis, zoeken hulp en 
schenken die bijstand ook aan elkaar. God is wel heel ver weg en een 
uiteindelijk doel. Soms echter nog te hoog gegrepen en daarom 
beginnen wij dichterbij. Bij onszelf. Mijn eigen situatie.  
 

 
 
 
Titus en Maria 
Onlangs, mei 2022, werd Titus Brandsma in Rome 
heilig verklaard. Als Karmeliet en priester leidde 
hij een biddend leven, maar wel midden in de 
wereld. Hij was ook journalist, kwam op voor de 
arbeider, en zocht gerechtigheid voor elk mens. 
Daarom stond hij op tegen de bezetter in de 
Tweede Wereldoorlog. Hij leek verslagen door 
deze menselijke vijand. Maar hij 
overwon toch in zijn lijden en in zijn 
sterven door Hem Die groter is 
dan onze menselijke vijanden.  
 
In Dokkum was Titus 
betrokken bij het ontwerp 
van de Bonifatiuskapel en 
het Bonifatiuspark, waarin 
de kruisweg een belangrijke 
plaats inneemt. De 
kruisweg bestaat uit een 
aantal staties/afbeeldingen 
die de weg van Jezus 
verbeelden in Zijn lijden en naar 
Zijn sterven toe. Op die kruisweg 
ontmoet Jezus een aantal keren Zijn 
moeder. Maria is deel van de weg. Deel van 
Jezus’ weg. Hij is immers ook haar Zoon en zij is 
Zijn moeder. Jezus is ook Kind van God. Als ik 

mijzelf mag kennen als kind van God, dan is Jezus 
mijn broeder en Maria door Hem ook mijn 
moeder. God is onze Vader. Maria is onze 
moeder. Schrijf dit gerust met een hoofdletter! 
Omdat zij ons aller moeder is. Maria als Moeder 
dus. Niet Moeder zoals de Vader vader is. Zij zijn 
onderscheiden. Maar wel verbonden. 

Uitzonderlijk zijn zij die wij ontmoeten op 
Jezus’ kruisweg. 

 
Naast Maria bijvoorbeeld is 

er ook Simon van Cyrene. 
Hij helpt Jezus om Zijn 
kruis te dragen. Terwijl 
honderden, en 
misschien wel 
duizenden, en dus 
eigenlijk iedereen zich 
tegen Jezus keert, 

staat deze ene man op, 
knielt neer, dient Jezus 

en helpt Hem. Wij zoeken 
ook in onze tijd en in onze 

omstandigheden dergelijke 
helpers. Heilig zijn zij. Titus 

Brandsma was zo’n mens. Hij wordt door de 
vijand in de Tweede Wereldoorlog gevangen 
gezet.  
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 In zijn cel geeft hij niet op, maar gaat hij 

op zoek. Hem is immers geleerd, en het 
is zijn geloof, dat God overal en altijd te 
vinden moet zijn. 

 

 

 
 
Hij wandelt door zijn cel. Een paar meter die kant 
op, en een paar meter de andere kant op. 
Biddend zoeken in de duisternis van zijn tijd. 
Wonderlijk is het hoe hij God vindt.  
 
Titus heeft er een prachtig gedicht over 
geschreven, met onder andere deze woorden: 
     O, Jezus als ik U aanschouw dan leeft weer, dat  
     ik van U hou. ...  
     Ik ben gelukkig in mijn leed, 
     omdat ik het geen leed meer weet.  ...  
     O, laat mij hier maar stil alleen,  
     het kil en koud om mij heen,  
     en laat geen mensen bij mij toe.  
     't Alleen zijn word ik hier niet moe,  
     want Gij, o Jezus, zijt bij mij. 
      Ik was U nimmer zo nabij.  
     Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,  
     Uw bijzijn maakt mij alles goed.  
 
Vanuit zijn cel in Scheveningen wordt Titus naar 
Dachau gebracht en sterft daar. Eigenlijk wordt 
hij vermoord door de mensen en de situatie. 
Maar ten diepste wordt Titus bewaard. Zijn ziel is 
veilig. Zijn wezen is verbonden met zijn 
Bewaarder.  
 
 

 
 Wie eenmaal door God gevonden is, is 

altijd en overal veilig. 
 

 

 
 
Dergelijke mensen, als Simon van Cyrene en Titus 
Brandsma, zijn uitzonderlijk bijzonder, dus heilig. 
Voorbeelden die wij nodig hebben. Herkenbaar 
en nabij. Het menselijke is ons eigen en het 
heilige wordt daarin mogelijk. Maria was ook 
mens. Geen godin.  

 
 

 
  
foto: Jan-Gerd Heetderks 

  
 
Maria wordt niet aanbeden, maar geëerd en 
vereerd. Zij is alle eer waardig door haar steun en 
eerbied voor de mens die lijdt. Goden worden 
aanbeden. Maar omdat Maria geen godin is, 
wordt zij niet aanbeden. Wel wordt er tot Maria 
gebeden, maar dat is wat anders dan aanbidding. 
Alleen God wordt aanbeden.  
 
Het bidden is een mijmering. Het is denken aan 
en spreken tot. In het pastoraat kom ik mensen 
tegen die mij toevertrouwen dat zij dagelijks even 
bij de foto van een overleden dierbare stil staan 
en daar gedachten neerleggen. Soms wordt er in 
de stilte van een woonkamer hardop gesproken. 
Een gebed kan immers in stilte worden gezegd, 
maar ook hardop. Een dergelijk spreken tot een 
foto leidt tot verlichting en troost, waardoor 
iemand rustig kan gaan slapen. Natuurlijk 
verwacht men geen stem terug vanuit het 
fotolijstje, en toch antwoordt de foto door de 
troost die als zegen wordt ontvangen. Dit bidden 
werkt en helpt. Een gelovig mens bij een 
heiligenbeeld ervaart het ook zo. Het beeld troost 
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niet, maar God Die achter het beeld schuil gaat 
en Zich via foto of beeld openbaart. Ons denken 
aan Titus Brandsma, Simon van Cyrene, en Maria 
helpt en troost. Zij zijn er niet en zijn er toch. Zij 
zijn geen goden, maar mensen.  
 

 
 
 
Vrienden kunnen ons bijstaan. Hulpverleners, 
goede mensen, helpen. Levenden. Maar ook 
doden dus. Zij zullen dan toch niet dood zijn, 
maar heengegaan. De pelgrimsreis heeft hen daar 
gebracht waarheen ik nog op reis ben.  
 
 

 
 Titus Brandsma zit gevangen in zijn cel, 

maar vindt toch de weg. Maria zit 
gevangen in haar leed en verdriet om 
haar lijdende en later gestorven Zoon, 
maar zij volhardt toch. In haar 
volharding, haar geloof en gebed, zal zij 
overwinnen. 

 

 

 
 
Dergelijke mensen hebben wij nodig om vanuit 
onze cellen, plaatsen en situaties nog te geloven 
en hoop te behouden. Wat uitzonderlijk bijzonder 
is, wil ook ons gegeven worden. 
 
 
Niet zonder zonde 
Of Maria nu zonden had begaan of niet, laat ik in 
het midden. Wel is het zo dat Jezus haar minstens 
twee keer terechtwijst. Protestanten halen dit 
soms als argument aan om het heilige voorbeeld 

van Maria te nuanceren. Ik vind haar 
onvolmaaktheid juist mooi. Geen mens is zonder 
zonde. Toch kunnen we heilig worden. Wij 
worden en zijn heilig als God ons wil kennen. 
Jezus hield van Zijn moeder. Door onze liefde 
voor Jezus zijn Zijn vrienden onze vrienden en is 
Zijn moeder ook onze moeder. Het zou zonde zijn 
om Maria te negeren. Daarmee doen wij onszelf 
tekort.  
 
 
Ave Maria 
Hoe bid je dan tot Maria? Bidden is spreken met 
God, leren ook protestantse gelovigen. Nu is God 
van andere orde dan de mens, maar als mens 
spreek ik hoe dan ook, of het nu tot God is of met 
een mens. De mensen aan wie ik denk kunnen 
leven of gestorven zijn. Mijn denken aan is een 
spreken tot. Ik denk dan aan Titus, Simon, Maria 
en aan zo veel meer heilige mensen. Mijn vader is 
al jaren geleden overleden, maar mijn denken 
aan mijn vader kan net als een gebed heilzaam 
werken. Wel vinden wij het gemakkelijk of 
misschien veilig dat ons woorden voor een gebed 
aangereikt worden, omdat wij soms nog aarzelen 
om de heiligen te naderen. Zo is het Onze Vader 
geliefd geworden om je op God te richten en het 
Ave Maria om je tot Maria te wenden.  
 
 
 

 
 
 
Bovendien weet je je dan verbonden met 
duizenden en miljoenen die op één en dezelfde 
dag ergens in de wereld hetzelfde gebed bidden. 
Een protestant kent echter het Onze Vader wel, 
maar bidt het Ave Maria van huis uit niet. Bij een 
oecumenisch huwelijk ontstaat soms enige 
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verlegenheid als de ene familie wel het Ave Maria 
van harte bidt en de andere familie aarzelt of 
zwijgt. Om verlegenheid te ontstijgen heb ik een 
oecumenisch Ave Maria geschreven:  
 
     Gegroet, Maria, U bent begenadigd, de Heer is   
     met U. De meest gezegende van alle vrouwen!   
     Gezegend is de vrucht van uw schoot.  
     Maria, moeder van Jezus, wees met ons in de  
     stilte van vandaag en tot in het uur van ons  
     heengaan. Amen.1 
 
Dit gebed pretendeert niets, maar kan voor de 
één of andere mens toch alles zijn. Precies zoals 
Maria is.  
 
 

 
 Zij dringt zichzelf niet op, maar kan toch 

de belangrijkste mens zijn in die 
eenzame situatie waarin iemand tijdelijk 
verkeert. 

 

 

 
 
Goede momenten kunnen van 
eeuwigheidswaarde blijken te zijn. Zo kan het één 
of andere gebed troostrijk, helend of zelfs 
levensreddend blijken te zijn. Woorden die ons 
heilig zijn leggen wij neer bij heilige mensen. 
Gods antwoord is van andere en hogere orde. 
Maar via mensen kan dit goddelijke antwoord tot 
 ons komen. Wij vragen immers ook aan de 
dominee of priester in de kerkdienst of mis om 

voor ons te bidden. De troost en zegen die 
daardoor tot ons komt, is niet van de pastor, 
maar van God. De verbondenheid wil ik 
benadrukken, niet het verschil. De Geest maakt, 
wat in statische geloofsuitspraken en dogma’s 
vaak nog is afgegrensd en vastgelegd, beweeglijk 
en vloeiend en daardoor uiterst voedzaam. 
 
 
Overwinning en bevrijding 
In mijn studeerkamer staan een aantal 
Mariabeelden. Ze staan niet in de weg, maar 
wijzen de weg. Zij vullen de ruimte waarin ik leef, 
dit artikel schrijf, en adem. In onze kerkzalen is 
dat precies zo. Maria gaat haar weg. Een weg van 
tranen, maar ook een heilige weg. Ik kan mij van 
haar afwenden, maar ik kan mij ook toewenden.  
 
Door mijn toewending raak ik verbonden met wat 
heilig is en wie heilig zijn. In mijn cel vind ik vrede, 
vrijheid en bevrijding. Maria valt niet, maar blijft 
staan. Maria wijst mij niet op zichzelf, maar op 
haar Zoon. Maria wijst mij op God. Zoals Titus 
Brandsma dat in Dokkum doet als ik de kruisweg 
ga. Simon van Cyrene hielp Jezus om Zijn weg te 
gaan naar Zijn sterven toe. Maar Zijn sterven 
werd een overwinning.  
Heiligen helpen elkaar en helpen ons om God te 
vinden. Elk mens kan in zijn of haar situatie een 
heilige vinden, Maria eren, beginnen met bidden, 
en hierdoor en door hen het tijdelijke leed 
doorstaan én overwinnen.

 
 
 
Ds Herman F. de Vries 
predikant in de Protestantse Kerk in Nederland  
te Dokkum, Aalsum, Wetsens, Lioessens en Morra 
 

 
              foto uit eigen archief 

 
 
1 Uit: Zangen van zoeken en zien, lied 666  
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Door het herhaald bidden 

van het Onze Vader en de 

(vele) Weesgegroeten 

worden gedachtes tot 

zwijgen gebracht en daalt 

de bidder af tot het hart. 

THEMA 
Mag ik een ketting met een kruisje? 
door Violette van Liebergen 
 
 
De rozenkrans is een veelgevraagd artikel bij veel gedetineerden. Na 
bijna elke kerkdienst zijn er wel vragen om een rozenkrans te mogen 
ontvangen. Verder staat er regelmatig op een sprekersbriefje de vraag 
naar een ketting met kruisje. 
  
Dit laatste wijst erop dat niet altijd even bekend is waarvoor de 
rozenkrans eigenlijk bedoeld is. Vaak wordt de rozenkrans gezien als een 
bescherming of iets wat geluk brengt.  

 
 
 
 
In allerlei kleuren 
Als ik de rozenkrans niet direct kan geven en zeg 
dat ik het later zal komen brengen, hoor je 
regelmatig: “Ja, maar volgende week moet ik 
naar de rechtbank.” De rozenkrans is dan 
blijkbaar een belangrijk attribuut voor een 
mogelijk gunstig rechtsproces. In de 
vrouwengevangenis werd het ook wel gezien als 
een leuk sieraad. Vooral als er rozenkransen in 
meerdere kleurtjes voorradig waren. Dus bij elke 
outfit weer een andere kleur. Soms zag 
ik de rozenkransen op rij hangen in 
hun cel. Ik hield niet zo heel erg 
goed bij hoe vaak ze mij al om 
een rozenkrans hadden 
gevraagd. Ook controleerde 
ik niet echt goed of ze 
werkelijk kapot waren, 
zoals mij toch regelmatig 
gezegd werd. 
 
 
Gebedssnoer 
Maar de rozenkrans is meer 
dan dat. Het is bedoeld als een 
gebedssnoer, en kan een middel 
zijn om je hart te verheffen tot God, 
samen met Maria. Door het herhaald 
bidden van het Onze Vader en de (vele) 
Weesgegroeten worden gedachtes tot zwijgen 

gebracht en daalt de bidder af tot het hart, de 
plaats waar God verblijft. Hierdoor kan het 
rozenkransgebed een moment worden van rust 
en van daaruit van een ontmoeting met God.  
Maria als goede moeder van Jezus en van ons 
mensen, staat iedereen bij op deze weg, want ze 
bidt voor ons en met ons mee. 
 
 
Op Christus gericht 

De rozenkrans zelf is niet terug te 
vinden in de Bijbel, maar de 

gebeden zijn Bijbels. Steeds bij 
elke herhaling van het 

Weesgegroet, dat 
opgebouwd is uit de 
groet van de engel 
Gabriel en de groet van 
Elizabeth aan Maria, 
wordt gebeden; 
“Heilige Maria, Moeder 
van God, bid voor ons 

zondaars”.  
Nog Bijbelser wordt het als 

tijdens de ‘tientjes’ - de 
groepjes van tien kralen 

waarop de Weesgegroeten 
worden gebeden - de meditaties 

overwogen worden, die geput zijn uit de 
evangelies om het leven van Jezus en Maria te 
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bemediteren. Door de meditaties krijgen de 
levens van Jezus en Maria ook zin en betekenis 
voor bidder zelf. Dan kan er worden 
doorgedrongen tot in het mysterie van Christus. 
De rozenkrans is zodoende een op Christus 
gerichte devotie. 
 
 
Hulpmiddel 
De zintuigen worden bij dit gebed betrokken; de 
vingers voelen de kralen, de stem wordt gebruikt, 
en de geest tot meditatie aangezet. Hierdoor 
wordt lichaam en ziel aangezet tot bidden. De 
hele persoon is er bij betrokken, wat rust brengt 
en ontvankelijkheid. Deze ervaring van rust en 
stilte krijg ik vaak terug te horen als iemand de 
stap heeft gezet tot het bidden van de 
rozenkrans. 
 
 

 
 Zonder afbreuk te willen doen aan de 

verschillende waarden die binnen de 
gevangenismuren gehecht worden aan 
de rozenkrans, vind ik het een uitdaging 
de mannen en de vrouwen bekend te 
maken met de mogelijkheid de 
rozenkrans te gebruiken als een 
gebedssnoer, als een hulpmiddel tot 
gebed en rust. 

 

 

 
 
Sommigen van hen kennen het van vroeger, maar 
meestal is het niet bekend en zijn ze vaak 
nieuwsgierig om het uit te proberen.   
 
 
Samen bidden 
Dikwijls heb ik in de vrouwengevangenis in 
Nieuwersluis, waar ik een aantal jaren heb 
gewerkt, na de kerkdienst een oproep gedaan om 
samen de rozenkrans te bidden. Daar was altijd 
veel belangstelling voor. Na een korte uitleg 
baden we dan samen de rozenkrans. Bij het begin 
van elk tientje en na het noemen van het 
mysterie gaf ik de vrouwen de gelegenheid 
intenties op te geven om voor te bidden. 
Doorgaans waren deze intenties voor dierbaren: 
kinderen, zieke ouders, oma’s of andere 

familieleden en bekenden. Alle zorgen werden bij 
Maria neergelegd, erop vertrouwend dat zij al die 
zorgen bij Jezus haar Zoon neerlegt. Na afloop 
was de reactie vaak dat het samen bidden rust, 
vrede en verlichting bracht.  
 
 
Praktijkvoorbeeld 
Regelmatig nam ik vrouwen mee naar het 
stiltecentrum om individueel het bidden van de 
rozenkrans uit te leggen, en vervolgens een stukje 
samen met hen te bidden. Eenmaal begonnen 
verlangden zij vaak verder te bidden. Ik herinner 
mij een jonge vrouw, die zeer onrustig was en 
wanhopig in haar situatie. Ze had het verlangen 
de rozenkrans te bidden. Na een korte uitleg, 
stelde ik voor samen een tientje te bidden. Ik bad 
voor, want de gebeden waren voor haar te 
nieuw, maar gaandeweg zag ik vanuit mijn 
ooghoeken dat zij helemaal rustig werd. Na het 
eerste tientje vroeg ik hoe het voor haar was. 
“Heel fijn”, zei ze. Ik vroeg of ze verder wilde 
bidden, spontaan knikte ze “ja”.  En zo hebben 
we de hele rozenkrans samen gebeden. Het gaf 
haar stilte en rust.  
 
 
Hij vertelde daarover 
Het rozenkransgebed is niet alleen weggelegd 
voor vrouwen, maar ook mannen vinden hun rust 
in dit gebed.  
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Ik vroeg aan een van hen wat het 
rozenkransgebed voor hem betekende. 
     “De rozenkrans brengt mijn gedachten tot    
     rust”, zei hij. 
 
Verder vertelde hij: “Het maakt  
     me kalm vanbinnen. Daardoor komt  
     dankbaarheid tot God naar boven. Dat Hij voor  
     mij zorgt, dat Hij mij een dak boven mijn hoofd  
     geeft, dat ik te eten heb. Maar ook mijn  
     zonden word ik me bewust. Tijdens het bidden  
     van de rozenkrans komt ook naar boven waar  
     ik voor moet bidden. Dat kunnen allerlei  
     intenties zijn: voor mijn familie, de gelovigen,  
     de regering…. De rozenkrans geeft kracht voor  
     de dag. Als ik de rozenkrans bid, is het een  
     rustpunt in de dag!” 
 
 
 
 
Violette van Liebergen 
Rk justitiepastor DC Zeist en PI Nieuwegein 
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Nadenken over Maria is 

niets anders dan 

nadenken over wat 

mensen, de grootste en 

vooral de kleinste, ten 

diepste bezighoudt. 

THEMA 
Levend godsbeeld 
Titus Brandsma over Maria 
door Inigo Bocken 
 
 
In het leven van de recentelijk heiligverklaarde karmeliet en hoogleraar filosofie 
Titus Brandsma (1881-1942) speelde Maria een belangrijke rol. 
 
Niet alleen cultiveerde hij een levenslange devotie tot Maria – wat voor een 
karmeliet niet geheel verrassend is – hij schreef ook talloze teksten waarin hij in 
meer theoretische zin nadacht over de devotie tot Maria. 
 

 
 
 
 
 
Nadenken over Maria 
In de bibliografie van Brandsma komen meer dan 
130 artikelen en artikeltjes voor die deze devotie 
tot Maria betreffen. En alsof dat nog niet genoeg 
is, richtte hij in 1912 het maandblad Carmelrozen 
op dat uitsluitend aan Maria-devotie gewijd was. 
Het blad bevatte deels 
populariserende, deels 
wetenschappelijke artikelen 
die het brede spectrum én 
de lange geschiedenis van 
de menselijke toewijding 
tot Maria in beeld 
brachten. 
 
In zekere zin is de 
geschiedenis van de 
Maria-devotie met haar 
onoverzichtelijke veelheid 
aan vormen in de ogen van 
Brandsma niets minder dan 
een spiegel van de menselijke 
devotie. Nadenken over Maria – 
wie zij is en wat zij voor mensen te 
betekenen heeft – is niets anders dan nadenken 
over wat mensen, de grootste en vooral de 

kleinste, ten diepste bezighoudt. In dit essay wil ik 
laten zien hoe Brandsma niet alleen van mening 
is dat het de mensen in hun meest concrete 
noden zijn die steeds andere beelden van Maria 
maken – maar dat hij daaruit verrassend genoeg 
afleidt dat het Maria is die als een levende spiegel 

het hart van de mensen laat zien, die 
zichtbaar maakt welk verlangen 

daarin leeft.  
 

In de gevangenis is de 
uitwendige menselijke 
speelruimte voor het 
verlangen tot het uiterste 
minimum beperkt. Het 
ontvouwen van het 
verlangen lijkt daar een 

afgesloten mogelijkheid. 
Zou het kunnen dat de 

verwijzing naar Maria voor 
mensen die daar leven juist 

perspectief biedt omdat zij in 
alles wat haar overkwam toch haar 

eigen verlangen bleef volgen? Voor 
Brandsma is het Maria die het verlangen van 
ieder mens in zich opneemt en ernstig neemt, 
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hoe feilbaar en twijfelachtig dit ook mag zijn. 
Deze omkering is in de geest van de moderne 
mens op zijn zachtst gezegd nogal verrassend en 
voor velen zelfs een onmogelijke projectie die 
door de kritische en seculiere rede gemakkelijk 
ontmaskerd kan worden. Een vorm van 
compensatie dus om de realiteit niet onder ogen 
te moeten zien, waarbij het subject zichzelf 
probeert te beschermen. Toch is het de moeite 
waard om de zienswijze van Brandsma 
intellectueel ernstig te nemen.  
 
 

 
 
 
Een aanwijzing daartoe kan zeker in zijn 
dramatische biografie gevonden worden – zijn 
gevangenschap en uiteindelijk zijn gewelddadige 
dood in het concentratiekamp Dachau – waarin 
dit opmerkelijke vertrouwen in Maria’s handelen 
tot het uiterste op de proef gesteld werd. 
 
 
De rozenkrans van Kamp Amersfoort  
Vanaf 12 maart 1942 verbleef Titus Brandsma in 
het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, 
nadat hij eind januari door de Gestapo 
gearresteerd was. Als hoogleraar had hij groot 
maatschappelijk aanzien genoten, zijn 
kloosterleven had hem veiligheid geboden en een 
levensritme dat hem in staat stelde veel te 
schrijven en na te denken, maar ook actief te zijn 
in de meest uiteenlopende maatschappelijke 
verenigingen. Nu, in gevangenschap, bleef er 
weinig over van al die uitwendige houvasten die 
zijn leven zin hadden gegeven. In Kamp 
Amersfoort restte helemaal niets meer van de 
uitwendige vormen die het hem mogelijk 
maakten het leven te leiden dat voor hem zinvol 

was. Zijn gezondheid liet te wensen over. 
Afbeeldingen uit die tijd laten een gevangene zien 
in een streepjespak, met slordig kaalgeschoren 
hoofd. Toch zijn er uit die tijd opvallend veel 
getuigenissen over de wijze waarop Titus 
Brandsma juist in deze fase van zijn leven rechtop 
bleef, en hij zijn medegevangenen een hart onder 
de riem stak. 
 

 
 Uit de getuigenissen over die periode 

blijkt duidelijk dat de rozenkrans voor 
hem het laatste houvast was in een 
sombere wereld zonder perspectief – 
voor sommigen het laatste station voor 
het executiepeloton, voor anderen de 
onzekerheid over wat komen ging. 

 

 

 
 
Daarbij ging het echter niet om zomaar een 
rozenkrans. Zij was door een medegevangene, 
Piet Hoefsloot, gemaakt uit bijeen geraapte 
houtsplinters. Voor Brandsma vormde deze krans 
van rozen een beeld van de gemeenschap van de 
meest uiteenlopende mensen die door het 
sombere toeval in Kamp Amersfoort op elkaar 
aangewezen waren. 
Mensen waren daar van alle politieke en 
religieuze toebehoren, uit verschillende sociale 
klassen en met verschillend intellectueel niveau. 
Gemeenschappelijk was slechts de menselijke 
uitzichtloosheid, de ervaring van mensen die alles 
wat hun leven vorm had gegeven verloren 
hadden. Juist daar kwam de ook al met zijn 
gezondheid worstelende Titus Brandsma naar 
voren als een mens die hierin het 
gemeenschapsgevoel uitdroeg en zich daarbij 
door zijn zelfgemaakte rozenkrans op Maria 
beriep. Eén van Brandsma’s jongere 
medegevangenen, de verzetsman Dirk Willem 
Folkerts (1909-1944) schreef niet toevallig in zijn 
later gepubliceerde herinneringen:  
 
     “Vanavond heb ik mijn troost gezocht bij Titus  
     Brandsma. Ik vertelde hem over mijn  
     problemen en het deed alleen al zo goed om  
     zijn stem te horen. Wat heeft die man toch  
     een ongelofelijk kalmerende invloed! Zou dat  
     nou een soort magnetisme zijn? Kon ik deze  
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     man later nog maar eens ontmoeten.”1 
In één van zijn clandestiene lezingen voor zijn 
medegevangenen, over de bekende 
laatmiddeleeuwse Franciscaan Johannes 
Brugman (1400-1473), bracht Brandsma dan ook 
Maria naar voren als de mens die overweldigd 
werd door wat haar overkwam, de indringende 
boodschap namelijk dat het goddelijke in haar 
geboren zou worden.  
 
 

 
 
 
Dit was volgens Brandsma een boodschap 
waarvan zij de draagwijdte niet kon inschatten, 
die haar onzeker maakte over haar eigen lot en 
duidelijk maakte dat zij de regie over haar leven 
niet langer in handen kon houden. Zij ging daarin 
niet ten onder, in tegendeel.  
 
 

 
 Zij werd geheel zichzelf door ja te zeggen 

tegen wat het leven voor haar in petto 
had, al was dat niet geheel volgens haar 
eigen plan. Zo werd wat haar overkwam, 
geheel van haar.  

 

 

 
 
Juist hierin kon Brandsma zijn medegevangenen 
duidelijk maken dat zelfs in de meest uitzichtloze 
situatie, waarin al het vanzelfsprekende 
weggevallen was, juist de mogelijkheid vrijkwam 
geheel zichzelf te zijn, te ontdekken wie men 
eigenlijk is – niet in de ogen van de mensen, maar 
gewild door God. 

In Kamp Amersfoort werd door Brandsma in de 
praktijk gerealiseerd wat hij in de jaren voordien 
als hoogleraar achter zijn schrijftafel bedacht had. 
De beproevingen, die hem tot in de dood zouden 
voeren, waren het die deze gedachten levend 
maakten.  
 
 
‘Meer dan een voorbeeld alleen…’ 
In de duisternis van Kamp Amersfoort was Maria 
voor Brandsma niet alleen een historische 
gestalte van wie men veel kan leren of die in een 
bepaald opzicht voor dezelfde uitdagingen had 
gestaan als de gevangenen in 1942. In 
Brandsma’s belangrijkste filosofische tekst, zijn 
veel geciteerde ‘Diesrede’ onder de titel 
Godsbegrip was Brandsma tien jaar eerder al op 
de betekenis van Maria als levend beeld ingegaan. 
In die tekst had Brandsma het vooral over de 
spirituele crisis waarin de cultuur volgens hem 
verkeert. Hij beschrijft die crisis in termen van 
‘godsbeelden’ die de samenleving bepalen. 
Immers ook de moderne ideologieën zoals het 
liberalisme, het fascisme en het socialisme 
hebben, hoewel ze atheïstisch beweren te zijn, 
toch een eigen godsbeeld. Maar het is een 
abstract godsbeeld. In termen van Brandsma een 
‘zwak’ godsbeeld. Het zijn beelden van hoe de 
samenleving in elkaar zit. Het liberalisme 
reduceert de menselijke werkelijkheid tot een 
individu, terwijl het socialisme juist een abstract 
collectief voorstaat. Maar deze beelden zijn te 
eenzijdig. In de mystieke traditie schuilt een 
ander godsbeeld, dat een uitweg kan bieden uit 
de heilloze crisis waaraan zoveel mensen 
opgeofferd worden. In de mystiek staat immers 
juist de relatie tussen mens en God centraal. De 
contouren van een nieuw godsbeeld kondigen 
zich aan, maar zijn nog niet gerealiseerd, juist 
omdat het door elkeen gerealiseerd moet 
worden:  
 
     Wij moeten allereerst God zien als den  
     diepsten grond van ons wezen, verholen in het  
     meest innerlijke onzer natuur, maar daar toch  
     te zien en te aanschouwen (…) zoodat wij ons  
     zien in voortdurende aanschouwing Gods en  
     Hem niet slechts aanbidden in ons eigen wezen  
     maar evenzeer in alles, wat bestaat, allereerst  
     in den medemensch, maar dan ook in de  
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     natuur, in het heelal, alomtegenwoordig en  
     alles doordringend met het werk zijner handen.  
     Die inwoning en inwerking Gods moet niet  
     enkel het voorwerp van intuïtie wezen, maar  
     zich in ons leven openbaren, in onze woorden  
     en daden tot uitdrukking komen, uitstralen uit  
     heel ons wezen en optreden.2 
 
Dit komt volgens hem bij uitstek in de concrete 
gestalte van Maria naar voren. Zij is het die God 
in zich geboren laat worden, die het goddelijke in 
zichzelf ontdekt en tot volle ontwikkeling laat 
komen – al weet ze niet precies wat haar 
overkomt. Zo is het eigenlijk met iedere mens 
gesteld.  
 
 

 
 Iedere mens is in feite een levend beeld 

van God en kan zich bij uitstek aan Maria 
spiegelen. 

 

 

 
 
Wat bij Maria in concrete zin gebeurd is, kan bij 
ieder mens gestalte krijgen. Ieder mens moet de 
mogelijkheden in zichzelf ontdekken en daarmee 
boven zichzelf uitstijgen. Het is niet voldoende 
om zich achter het beeld van Maria te 
verschuilen. Maria is niet zomaar een voorbeeld, 
want dan zou zij een beeld zijn waarachter men 
zich kan verschuilen. Maar haar leven getuigt niet 
van de keuze zichzelf te verschuilen. In tegendeel: 
zij is in de ogen van Brandsma daadwerkelijk 
handelend, ze is, zoals hij zegt, meer dan een 
voorbeeld alleen. Zij biedt troost juist omdat ze 
ook in de gebeurtenissen die ze niet in de hand 
had, niet alleen trouw bleef aan zichzelf, maar 
ook haar eigen middelpunt ontdekte. Ze liet zich 
niet door de omstandigheden insluiten, maar 
kwam tot bloei waar de omstandigheden haar tot 
het uiterste uitdaagden.  
In een tekst uit 1936, Carmelite mysticism 
verwijst Brandsma naar een beeld dat Johannes 
van het Kruis gebruikt om deze rol van Maria te 
verduidelijken.3 Zij is als een doorzichtig glasraam 
dat het licht in zich opneemt dat op haar afkomt.  
Zij wordt zelf bijna onzichtbaar in dit opgenomen 
licht, maar toch is zij het die het licht opneemt en 
laat stralen. 

Aldus is Maria effectief werkzaam in de mens die 
ja zegt tegen de onverwachte mogelijkheden, 
zelfs wanneer het er naar uitziet dat hij/zij 
verloren gaat, alles kwijt lijkt te zijn. 
 
 

 
 
 
Haar oriëntatiepunt ligt voorbij de 
omstandigheden die haar in bezit dreigen te 
nemen. Haar blik blijft gericht op het bloeien van 
de mens, voorbij aan de uitwendige 
gebeurtenissen die haar te overweldigen en in 
het niets dreigen te laten opgaan. In dit opzicht 
blijft zij radicaal kritisch, onderscheidend in de 
stormen van het leven staan.  
 
 
Besluitende opmerkingen  
Voor Brandsma laten de beelden van Maria, in al 
hun verscheidenheid, iets zien van de wezenlijke 
kern van het menselijke, een wezenlijke kern die 
duidelijker naar voren komt in situaties die men 
niet zelf gekozen heeft, die, zoals in het Kamp 
Amersfoort, dramatisch zijn en waarin alles wat 
van betekenis was, verdwenen lijkt te zijn. Door 
ja te zeggen tegen wat haar overkomt, zonder dat 
ze daarvan de betekenis kon beheersen, was 
Maria geheel zichzelf, onherleidbaar. Door zelfs 
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de meest ontluisterende omstandigheden te 
beamen, kan ieder mens zoals Maria het 
goddelijke in zich geboren laten worden. De 
toewijding aan Maria is dus niet zomaar een 

gemakkelijk hulpmiddel om de realiteit niet onder 
ogen te hoeven zien of beschermd te worden. In 
tegendeel: de toewijding aan Maria bestaat er 
juist in om zelf voor die weg te kiezen.  

 
 
 
 
Inigo Bocken, wetenschappelijk medewerker Titus Brandsma 
Instituut, hoogleraar Mystieke Theologie aan de KU Leuven.  

 

 
                foto uit eigen archief 

 
 
 
1 Zie Dirk Willem Folmer, Dagboek uit Kamp Amersfoort 1942, Zutphen (Walburg Pers), 2005, p.40. 
2
 Zie Titus Brandsma, Godsbegrip. Zie Titus Brandsma Writings: https://titusbrandsmateksten.nl/godsbegrip/ 

3 Zie Titus Brandsma, Carmelite Mysticism. Historical Sketches, lecture 7, ‘The Marian Doctor’, Zie Titus Brandsma 
Writings https://titusbrandsmateksten.nl/carmelite-mysticism-historical-sketches-vii/ 
 

https://titusbrandsmateksten.nl/godsbegrip/
https://titusbrandsmateksten.nl/carmelite-mysticism-historical-sketches-vii/
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De ‘Voedsterling’ Gods, 

liefste gezellin, zijn 

lieveling, meisje Thora, 

Vrouwe Wijsheid. De 

vrouw naast God. 

THEMA 
De moeder van Jezus 
door Huub Oosterhuis 
 
 
Mijn ziel maakt groot de Heer. 
Mijn Geest juicht voor God, mijn bevrijder. 
Omdat Hij mij heeft gezien  
in mijn diensthuis, in mijn vernedering. 
 

 
 
 
 
Hulp en toeverlaat 
Een stevige, zelfbewuste vrouw is hier aan het 
woord. Een vrouw die weet hoe deze wereld 
bedoeld is, zou moeten zijn. Zij herneemt de 
oude woorden van het bevrijding-uittocht lied 
van Mirjam.  
 
Daarmee staat zij in de lange traditie van de oude 
joodse bronnen waarin Mirjam wordt herkend en 
de ‘Voedsterling’ Gods, liefste gezellin, genoemd, 
zijn lieveling, meisje Thora, Vrouwe 
Wijsheid. De vrouw naast God.  
 
Ook zij wordt daarmee het 
tegenbeeld van godin 
Astarte die, naast haar 
God-Baäl-Heer en 
Meester-Bezitter, zich 
een plaats had veroverd 
in de tempel van 
Jeruzalem – zesde eeuw 
voor onze jaartelling – 
en tegen wie de profeten 
Jeremia en Ezechiël 
tekeergingen.  
 
Astarte en Baäl staan voor alle 
denkbare slavernijsystemen. God-Ik 
zal en de vrouw naast hem, meisje Thora, zijn 
hulp en toeverlaat, staan voor uittocht-
bevrijding- gerechtigheid. Vrouwe Thora, zij is de 

oer-oermoeder van Jezus van Nazaret. Beiden 
hebben hetzelfde visioen voor ogen: het verhaal 
van uittocht-bevrijding-gerechtigheid-nieuwe 
wereld. Zo worden zij in de evangeliën getekend 
en met Kerstmis vieren wij de geboorte van deze 
‘zoon van de Thora’. 
 
 
Naar het licht van het begin 
Mirjam-Maria was een meisje dat binnen de toen 

heersende verhoudingen niet over zichzelf 
beschikken kon: “Een meisje dat nog 

maagd was maar al wel beloofd 
aan een man: Jozef heette die 

man.” Een vrouw over wie 
beschikt werd en die dat te 
nemen had – zoals zovelen 
tot op vandaag. 
 
‘En het geschiedde in die 
dagen 
dat van Godswege de 

engel Gabriël 
naar een stad in Galilea 

werd gezonden, 
Nazaret, naar een meisje -’ 

 
Wat zegt de engel tot het meisje? “Jij 

hebt genade gevonden bij God.” De oudste 
uitbeeldingen van dit verhaal tonen haar 
knielend, met gesloten ogen, ingekeerd, biddend.  
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Bidden is: genade zoeken bij God. “Jij zult 
ontvangen in je schoot en baren een zoon”, zegt 
de engel. “Kan niet”, zegt het meisje, “ik heb niets 
met een man”. “En toch”, zegt de engel: “Heilige 
geest zal over jou komen”.  
 
 

 
 Gabriël spreekt de taal van de profeten 

van Israël, taal van Mozes en Jesaja. 
 

 

 
 
Heilige geest, de adem van in den beginne; de 
kracht waarmee de allereerste woorden ‘licht’ en 
‘mens’ gesproken zijn; de lichtkracht waarmee 
het begin begonnen is, “kracht van de 
Allerhoogste” zal je overschaduwen, koesteren, 
doordringen, groot maken. De engel tilt het 
meisje op naar het licht van het begin. 
 
 
Belichaming 
Schriftgeleerden leggen ons uit dat de schrijver 
van dit verhaal het meisje Maria tot de 
belichaming hebben gemaakt van het in die 
dagen diep vernederde, uitzichtloze Israël. Het 
volk Israël is in de dagen van het meisje Maria als 
een vrouw zonder toekomst, in een leeggeroofd 
land, in de macht van de keizertiran van Rome. 
Weduwe en weeskind tegelijk. Dit toekomst-loze 
Israël wordt opgetild naar het licht van een nieuw 
begin: jij zult ontvangen in je schoot en baren een 
zoon. En die zoon zal het gerechtigheidsvisioen 
van de Thora, van het woord-in-den-beginne, 
opnieuw verstaanbaar maken en volbrengen. 
Jezus, zoon van de Thora. 
 
 
Meisje van zestien,  
voor zij wilde allang beloofd  
aan een man die Jozef heette 
met gebogen hoofd  
bidt zij in haar binnenste kamer.  
Zij wil ontvangen, weten.  
 
“Geef mij één uur genade  
in deze lege stilstaande tijd,  
één uur genade en waarheid.”  

 
Haar gekleineerde ziel kruipt,  
verheft zich, knielt,  
probeert rechtop te staan 
iets, of iemand, onhoorbaar  
bij haar binnen geschreden,  
kijkt haar met vuurvogelogen aan.  
 
“Geef mij één uur genade  
in deze lege stilstaande tijd,  
één uur genade en waarheid.”  
 
Radeloos helder licht,  
duizelingen van honger en dorst,  
huiver van inzicht  
door haar hart als een zwaard.  
Voor wie, voor welke toekomst  
heb ik mijzelf bewaard, vraagt zij,  
nu zij de woorden spelt  
van psalmen en profeten:   
 
“Waarom ten dode vernederd,  
waarom leeg geroofd  
het geslacht van mijn vader,  
waarom als een graf gesloten  
Israëls schoot?  
 
Geef mij één uur genade  
in deze lege stilstaande tijd,  
één uur genade en waarheid.”  
 
“Genade voor jou, jij vol van genade,”  
of in gewone taal  
maar evengoed adembenemend:  
“Dag meisje, wees gegroet.”  
 
Het spreken dat toen begon kan niet.  
Maar het kon.  
Zoals in den beginne Eén  
aarde en hemel riep en licht 
en licht verscheen en licht bestaat,  
licht duurt voort.  
Zo ook geschiedde dit woord,  
 
“Geef mij één uur genade  
in deze lege stilstaande tijd,  
één uur genade en waarheid.” 
 
Toen heeft haar ziel gehoord 
dat Hij niet slaapt maar waakt, 
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Israëls Behoeder, dat Hij maakt 
nieuw begin, nieuwe aarde, - 
dat niet uit man en macht 
uit vlees en bloed, uit kracht van wet 
maar om niet, vanuit zo’n plek als Nazareth 
het leven wordt volbracht 
 
dat in tranen en ternauwernood 
het mensenkind wordt geboren  
uit een onvruchtbare schoot. 
 
Weer roept Hij “licht”. 
Zie Ik kom haastig. Uw bevrijder. 
Er zal een koninkrijk van recht zijn 
over alle grenzen heen. 
Er zal een troon staan van genade. 
Ik zal de kringloop breken van uw lot. 
Zoals Ik ooit aan Abraham beloofde. 
Niets is onmogelijk bij God. 
 
Goed dan; het meisje heft haar hoofd 
en zegt: Laat zo gebeuren. 
Ik wil Hem zien. Ik geloof. 
En die ongeacht was, 
sjofel, zonder stem, 
stond op, uit kracht van Hem 
en is gegaan. 
Werd lied en lach. 
Mirjam Maria was haar naam 
Het werd avond. Het werd morgen. 
Nieuwe dag. 
 
 

 
 
 
Maar: hoe kon het gebeuren dat dit 
onaanzienlijke Joodse meisje Maria, uit een 

onbekend gehucht, wereldwijd vereerd, 
bezongen en schier aanbeden wordt als koningin 
des hemels, moeder van God (God-barende, 
theotokos), Sterre der Zee?  
Hoe kwam deze duizelingwekkende carrière tot 
stand? 
 
 
Geschiedenis 
In de eerste eeuwen van onze jaartelling – en al 
heel lang daarvoor – werden in het Midden-
Oosten twee godinnen vereerd: de Egyptische 
Isis, aan wie tot in Rome een tempel was gewijd, 
en de Griekse Artemis, die in het Klein-Aziatische 
Efeze resideerde. Beiden werden zij koningin van 
de hemel, maagd, moeder van God, sterre der 
zee genoemd – als ‘sterre der zee’ werden zij 
vooral aanbeden in het milieu van zeevaarders. In 
de vele havensteden van de Middellandse Zee die 
ook toen al ontelbaar veel drenkelingen eiste.  
 
 

 
 In de eerste eeuwen van wat wij nu ‘het 

christendom’ noemen, waren deze Isis-
Artemis-religies een bedreiging van het 
nieuwe geloof in een Godvader en zijn 
gekruisigde en verrezen goddelijke zoon: 
twee mannelijke goden, daar moest een 
vrouw bij! 

 

 

 
 
Nee, niet twee goden. De ‘kerkvaders’ van die 
eeuwen hebben er voor gevochten de Ene God 
van het Jodendom te vertalen en te behouden in 
het concept van de Drie-eenheid, een god in drie 
personen: de Vader die ‘gezien en gehoord’ 
(Exodus 2:24- 25) heeft hoe zijn mensen worden 
vernietigd, de Zoon die gekomen is om te zoeken 
en te redden wat verloren is; de geest van 
uittocht en bevrijding die in mensen werkt naar 
een nieuwe wereld. 
 
Maar Maria? Die werd ingezet tegen de macht 
van de Isis-Artemis-cultus. En, geheel tegen haar 
Joodse herkomst en wezen in, werd zij, tijdens 
het concilie van Efeze, in de Artemisstad, in 431, 
uitgeroepen tot de ‘God-barende-theotokos’, 
moeder van God. Ene Nestorius, patriarch van 



42 
 

Constantinopel, was daar fel tegen; hij wilde haar 
hooguit ‘Christus-barende’ noemen (‘God was 
geen baby van twee of drie maanden’, schreef 
hij). Hij werd op datzelfde concilie onverbiddelijk 
als ketter veroordeeld. 
 
 
Tot in onze tijd 
De carrière van het Joodse meisje, dochter van de 
Thora, is tot in onze dagen voortschrijdend. In 
1870, tijdens het Eerste Vaticaans Concilie, werd 
haar Onbevlekte Ontvangenis, die al eeuwen in 
volksvroomheid werd vereerd, tot dogma 
verklaard. In 1954 evenzo haar 
Tenhemelopneming met ziel én lichaam. In 
Lourdes en Fatima verscheen zij goddelijk mooi 
en jong aan onmondige kinderen. 
 
Alle jongetjes in katholieke gezinnen ontvingen 
tot voor kort als derde of vierde doopnaam de 
naam Maria; de Poolse paus Johannes Paulus II 
stelde vele malen de rooms-katholieke kerk 
onder haar speciale voorspraak en bescherming.  
 
 

 
 Sinds haar verschijningen in de 

parochiekerk van mijn jeugd, de Thomas, 
in de Rijnstraat, wordt er in het bisdom 
Haarlem-Amsterdam vurig geijverd voor 
haar erkenning als ‘Vrouwe van alle 
volkeren’. Lieftallige toeverlaat, bid voor 
ons zondaars, nu en in het uur van onze 
dood. 

 

 

 
 
En in Oosters-Orthodoxe mythen, doorwerkend 
in de romans van Dostojewski, daalt zij af in de 
hel om de verdoemden te troosten. Onze 
verbeeldingskracht is grenzeloos. 
 
 
Begrijpende Maria 
Onze verbeelding van de werkelijkheid en het 
mogelijke; wij dwingen onze verbeelding ons te 
troosten. Wij bedenken mythen en rituelen van 
vergeving, vertrouwen, solidariteit en hoop. Wij 
scheppen de mythe van het meisje Thora én van 
de koningin des hemels die de maan bestiert en 

de loop der sterren ten goede leidt – wij kunnen 
niet zonder, blijkbaar, zomin als wij zonder 
sportheldinnen kunnen en zingende sterren. En 
dan zijn we als mensheid heel wat beter af met 
de mythe van een onvoorwaardelijk liefhebbende 
en vooral begrijpende Maria, dan met de mythe 
van Artemis – die was niet zo lief, die kon naar 
willekeur wreed en meedogenloos zijn. En dus 
schuilen we, met tientallen tegelijk, soms even in 
de kapel van de Sterre der Zee in Maastricht, en 
steken een kaarsje op. 
 
 

 
 
 
Pover in het zwart 
Ook mij verscheen de maagd. Bij een wake, na de 
Schipholbrand van 26 oktober 2005, waarbij elf 
asielzoekers om het leven kwamen – op een 
veldje, vlak naast het detentiecentrum, ‘aan de 
rand van de beschaving’.  
 
 

 
 Wake in gure wind. Wij zongen ‘Scheur 

toch de wolken weg en kom’. 
 

 

 
 
Daar stond zij, pover, in zwart, en wenkte: wij 
zagen vluchtelingenkampen, drenkelingen 
aangespoeld op alle stranden. Keken heel de 
wereld over, met haar mee. En ik wist dat jij het 
was, Sterre der Zee. 
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 Niemand dan jij. Geen van de Goden werd mijn bevrijder. 
Niemand heeft dit kind van slaven ook maar gezien. 
Ziel van mijn hart. Mijn weg. Adem die in mij ademt. 

Liedje dat ik niet kan laten onder het gaan. 
 

Nieuw lied een oud verhaal van knechting en ellende, 
Van erbarming en redding, ooit, en opnieuw, en nog. 

Hij die temde de oerzee, temt de trotsen der aarde. 
Overmachtigen slaat Hij als strovuur uit elkaar. 

 
Sleuren van hun tronen zal Hij die bezeten moordenaars. 

In de diepte als stenen vallen zij. 
Die hun slachtoffers waren zoekt en vindt en omhelst Hij. 

Hemel, aarde en afgrond geven hun doden terug. 
 

Rijke geeuwend van leegte, plotseling blijf je nergens. 
Geen zilverling meer over, geen gouddraad aan je lijf. 

Maar arme, jij zal leven. Recht vinden, Eindelijk rust. 
Voor jou brood wijn land rozen liefde opgaande zon. 

 
Hoor Israël mijn moeder, mijn zusje diep vernederd, 

Versteende schoot geschonden aarde tot op vandaag; 
In droefheid dragen wij die ooit wil zijn geboren. 

Wij moeten zijn in weeën tot alles is volbracht 
 

 
 
 

Huub Oosterhuis 
dichter en theoloog 

Ekklesia - Amsterdam 
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Het is aannemelijk dat 
veel gedetineerden 

eerder en vaker in hun 
leven met racisme en 

discriminatie te maken 
hebben gehad. 

ONTWIKKELINGEN 
 
Advies Racisme en discriminatie in detentie 
Samenvatting 
 
 
De Afdeling advisering van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
(hierna: RSJ) heeft een advies uitgebracht over racisme en discriminatie in detentie. De 
RSJ benadrukt hierin het belang van aandacht voor dit thema en doet enkele 
aanbevelingen om de bespreekbaarheid van dit thema te vergroten. 
 
 
 
 
Gedetineerden bevinden zich in een bijzondere 
situatie 
Gedetineerden bevinden zich in een dubbele 
afhankelijkheidspositie, zij zijn afhankelijk 
van het inrichtingspersoneel en van hun 
medegedetineerden. Door de afhankelijkheid van 
anderen binnen detentie komt het voor dat 
gedetineerden zich geremd voelen in het 
aankaarten van de door hen ervaren racisme en 
discriminatie.  
 
Naast deze afhankelijkheid 
hebben gedetineerden door het 
gesloten en gedwongen karakter 
van detentie nauwelijks 
mogelijkheden zich aan 
situaties waarin zich 
racisme dan wel 
discriminatie voordoen, 
te onttrekken. 
 
Een groot deel van de 
detentiepopulatie 
bestaat uit (jonge) 
mannen met een 
migratieachtergrond. Het is 
aannemelijk dat veel 
gedetineerden eerder en vaker 
in hun leven met racisme en 
discriminatie te maken hebben gehad. 
 
Ervaringen met racisme en discriminatie kunnen 
ernstige nadelige gevolgen met zich mee brengen 

en leiden kunnen ook leiden tot zwaardere 
detentiebeleving. 
 
 
De mogelijkheden voor gedetineerden schieten 
te kort 
Gedetineerden hebben feitelijk verschillende 
mogelijkheden om racisme en discriminatie 
aan te kaarten. Aan de werking en effectiviteit 
van deze mogelijkheden kan echter worden 
getwijfeld. Gedetineerden zijn voor hun 
detentietraject afhankelijk van het 

inrichtingspersoneel, wat hen ervan kan 
weerhouden om een 

bemiddelingstraject te starten. 
Ook zal de gedetineerde, door 

de inrichting van het 
beklagrecht, in beginsel 
niet-ontvankelijk worden 
verklaard.  
 
Daarnaast hebben 
gedetineerden dezelfde 
mogelijkheden als aan 

iedere andere burger. De 
RSJ vindt het echter niet 

aannemelijk dat 
gedetineerden vanuit de PI 

aangifte doen en dat de politie 
hierop een onderzoek zal instellen dat 

ook daadwerkelijk tot vervolging zal leiden. Ook 
de civiele weg die feitelijk gezien open staat, lijkt 
de RSJ geen realistische mogelijkheid. 
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Los van deze belemmeringen vormt de 
bewijsbaarheid van racistische bejegening en 
discriminatie een fors obstakel. 
 
De RSJ doet onder andere de aanbeveling om de 
formele bemiddelingsmogelijkheid te 
evalueren en gedetineerden in de gelegenheid te 
stellen met een vertrouwenspersoon te 
spreken. 
 
 
De huidige situatie binnen DJI rondom racisme 
en discriminatie 
DJI heeft oog voor de thema’s racisme en 
discriminatie. In de opleiding van 
inrichtingspersoneel wordt hieraan aandacht 
besteed en ook in de voor hen geldende 
Gedragscodes is opgenomen dat ongewenste 
omgangsvormen zoals discriminatie niet 
worden getolereerd. Verdere invulling van het 
integriteitsbeleid wordt echter aan de PI’s 
zelf overgelaten wat resulteert in (grote) 
verschillen in beleid per inrichting. Juist de 
organisatiecultuur binnen PI’s is van invloed op 
de alertheid en de bespreekbaarheid van 
racisme en discriminatie. Diversiteit in het 
personeelsbestand lijkt hierop een positieve 
werking te hebben. 

De RSJ acht het van groot belang dat 
inrichtingspersoneel goed wordt geschoold op 
geloofs- en culturele aspecten en seksuele en 
gendergerichtheden. Door bewustwording, 
(bij)scholing en het bespreekbaar maken en 
houden van deze onderwerpen kan de 
problematiek rondom racisme en discriminatie 
worden verminderd. 
 
Hiertoe heeft de RSJ onder meer aanbevolen om 
te streven naar diversiteit in het 
personeelsbestand. Daarnaast wordt aanbevolen 
om vanuit het hoofdkantoor van DJI 
beleid te voeren op de bestrijding van racisme en 
discriminatie en hiermee te zorgen voor 
meer eenheid binnen de PI’s. Om racisme en 
discriminatie beter in beeld te krijgen en 
hierop specifiek beleid te kunnen maken, heeft 
de RSJ verder aanbevolen om in de 
Leefklimaatonderzoeken gerichtere vragen 
rondom dit thema op te nemen. 
 
Hoewel uit de door de RSJ gevoerde gesprekken 
niet is gebleken van structurele 
misstanden, stelt de RSJ dat de bijzondere 
situatie waarin gedetineerden zich bevinden 
extra en permanente alertheid op dit thema 
vereist.

 
 
 
 
 
Het hele advies is te vinden op de website van de RSJ. 
 

 
 

https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2022/06/07/advies-racisme-en-discriminatie-in-detentie
https://www.rsj.nl/documenten/rapporten/2022/06/07/advies-racisme-en-discriminatie-in-detentie
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Hierin delen we relevante 

inhoud van de 

denominatieve 

studiedagen met alle 

collega’s. 

ONTWIKKELINGEN 
In vertrouwen 
door Bikram Lalbahadoersing 
 
 
Het idee voor een DGV bundel begon ergens in het voorjaar van 2021, op een 
van de zeldzame dagen waarop ik wel naar Den Haag ging om een aantal 
noodzakelijke werkzaamheden vanaf het kantoor aan de Bezuidenhoutseweg 
20 te doen. 
 
Daarbij moest ik voor de beantwoording van een mail enkele stukken uit ons 
archief pakken. En toen ik later de documenten weer op hun plaats terug 
zette viel mijn oog op een stapel boeken. 

 
 
 
 
 
Doorstart 
Het bleek uitgaven te zijn van de studiedagen van 
de protestantse en katholieke denominaties. 
Boeiende onderwerpen verteld vanuit ervaringen 
van, maar ook reflecties op de dagelijkse praktijk 
van het werk van geestelijk verzorgers. Ik nam 
enkele jaargangen mee naar huis en heb deze 
uitgaven de dagen erna met heel veel 
belangstelling gelezen.  
 
Twee weken later informeerde ik bij 
Ryan van Eijk of deze bundels 
nog steeds werden 
uitgebracht, want ik miste 
de meest recente 
jaargangen. Hij vertelde 
me de historie van de 
serie en de redenen van 
het stopzetten ervan. 
Ergens in dat gesprek 
kwamen we op het idee 
om een doorstart maken 
en dan met alle 
denominaties! De andere 
hoofden werden gepolst en 
we namen het besluit dat we 
jaarlijks een DGV bundel zullen 
uitgeven. Hierin delen we relevante 
inhoud van de denominatieve studiedagen met 

alle collega’s. Middels deze bundels laten we aan 
onze collega’s  binnen DJI en andere 
maatschappelijke partners zien wat wij als DGV 
doen vanuit de geestelijke verzorging. De serie 
kreeg de naam ‘In Vertrouwen’ en het thema van 
de eerste bundel werd ‘Geestelijke verzorging en 
nieuwe perspectieven voor herstel’.  
 
De reekstitel is gekozen omdat vertrouwen het 

centrale kernwoord bij uitstek is in de 
geestelijke verzorging bij Justitie. 

Zonder vertrouwen van zowel 
gedetineerden als organisatie 

kan de geestelijk verzorger in 
de justitiële context immers 

niet functioneren. Tegelijk 
werkt de geestelijke 
verzorger in en vanuit het 
vertrouwen dat er 
verandering mogelijk is. 
 

 
Interdenominatief 

Op het moment dat dit plan 
werd vastgesteld was nog niet 

duidelijk dat Thea Bogers, de 
directeur van de DGV, de dienst na 16 

jaar zou verlaten. Toen dat echter bekend 
werd, leek het de redactie gepast om de eerste 
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vrucht van deze interdenominatieve 
samenwerking aan de vertrekkende directeur bij 
haar afscheid aan te bieden, niet in de laatste 
plaats omdat haar directeurschap getekend is 
door haar voortdurende streven de 
denominatieve diversiteit van de dienst te 
relateren aan interdenominatieve verbondenheid 
en samenwerking. Daarom dat deze bundel 
begint met een afscheidswoord van 
plaatsvervangend hoofddirecteur bij DJI, mr. dr. 
Michel Groothuizen, aan Thea Bogers, gevolgd 
door een interview met haar.  
 
 
De denominatief-inhoudelijke hoofdstukken 
1. De bundel opent met een bijdrage van de 
Hindoe geestelijk verzorger Jaggan. Hij vraagt 
vanuit zijn praktijkervaring en denominatieve 
achtergrond aandacht voor de familierelaties van 
gedetineerden. Het betrekken van familierelaties 
is volgens Jaggan nu nog te vaak een braakliggend 
terrein en zijn bijdrage wil handvatten bieden om 
het netwerk van familie te kunnen benutten.  
 
2. Daarna laat rabbijn Shimon Evers in zijn artikel 
aan de hand van enkele details van de viering van 
Pesach, de viering van Sjawoe’ot en enkele 
persoonlijke praktijkervaringen als Joods 
geestelijk verzorger bij justitie zien hoe vooral de 
symbolenrijkdom van die feesten kunnen helpen 
om Joodse gedetineerden beter te begeleiden, 
juist op het moment dat zij opgesloten zijn en 
min of meer van de buitenwereld afgesloten.  
 
3. In de bijdrage onder de titel Orthodox 
pastoraat bij demonische beïnvloeding gaat 
psychiater Bart Sonnenschein in op een lastig en 
gevoelig, maar tegelijk relevant vraagstuk: de 
verhouding tussen de verschillende hulp- en 
zorgdisciplines wanneer er in de beleving van de 
cliënt/justitabele sprake is van demonen.  
 
4. Bart van den Bosse neemt ons in zijn artikel 
mee in de ‘wortelingsgeschiedenis’ van 
mindfulness in het westen en in detentie. Via een 

gang door de geschiedenis en het weergeven van 
verschillende kritische perspectieven wil hij zo 
een bijdrage leveren aan kennis over - en inzicht 
in de verschillende contexten van mindfulness.  
 
5. De laatste jaren is uit onderzoek duidelijk 
geworden dat vele gedetineerden op LVB-niveau 
functioneren. Dorothé Rutten beschrijft dat veel 
methoden en vormen van hulpverlening niet 
aansluiten op de vermogens van deze mensen, 
met name omdat ze zijn gebaseerd op 
asymmetrische relaties van hulpverlener en 
hulpvrager. Om als geestelijk verzorger niet in 
dezelfde val te trappen is het volgens haar van 
belang om te werken vanuit een fundamenteel 
dialogische houding, zoals ontwikkeld door 
Martin Buber en bij te dragen tot hun groei naar 
positieve vrijheid, zoals beschreven door Carlo 
Leget.  
 
6. Het artikel van Van Eijk richt de aandacht op de 
diverse crises waar DJI en DGV mee 
geconfronteerd worden: de identiteitscrisis in de 
Nederlandse samenleving, de vertrouwenscrisis 
met betrekking tot de rechtsstaat en de crisis ten 
gevolgen van de corona-pandemie. De auteur 
probeert een tussenbalans op te maken en kijkt 
naar de (mogelijke) bijdrage vanuit de geestelijke 
verzorging om deze crises enigszins in goede 
banen te leiden.  
 
7. En ten slotte, in de bijdrage van De Vries e.a. 
geven de auteurs antwoord op de vraag wat 
deelname aan het wetenschappelijk Case Studies 
Project heeft opgeleverd voor de geestelijke 
verzorging bij justitie. Op basis van de praktijk 
kunnen uitspraken gedaan worden over het 
eigene van geestelijke verzorging bij justitie 
(zogenaamde practice-based evidence).  
 
 
De bundel is heel positief ontvangen en inmiddels 
zijn we de uitgave voor volgend jaar aan het 
voorbereiden.

 
 
 
Bikram Lalbahadoersing 
hoofd hindoeïstische geestelijke verzorging  
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Ook is het bijzonder dat 

veel gedetineerden en 

personeel elkaar kennen; 

Bonaire is een zeer klein 

eiland waar bijna 

iedereen elkaar kent. 

ONTWIKKELINGEN 
Geestelijke verzorging in JICN Bonaire 
door Jan-Gerd Heetderks 
 
 
Lang is er vanuit de zendende instanties op aangedrongen en 
uiteindelijk kon het vorig jaar na veel gesprekken en meerdere 
onderzoeken gerealiseerd worden: de geestelijke verzorging in de 
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland op Bonaire. 
 

 

 
 
 
 
Het project ‘Geestelijke verzorging in JICN’ had 
wel wat voeten in de aarde. 
In de gevangenis werden er wel diensten 
gehouden door de plaatselijke r.k. pastoor en 
door kerkelijke groepen, maar er was geen 
geïnstitutionaliseerde geestelijke verzorging.  
De zendende instanties drongen daarom bij de 
leiding van DJI en van JICN jarenlang erop 
aan één en ander goed te 
organiseren. Bonaire is immers 
een Nederlandse gemeente en 
zodoende hebben de 
gedetineerden hetzelfde 
recht op geestelijke 
verzorging als de 
gedetineerden in de rest 
van Nederland.  
 
Uiteindelijk werd er een 
stuurgroep ingesteld waarin 
de hoofddirectie van DJI, de 
directie van JICN en Ryan van 
Eijk en Jan-Gerd Heetderks als 
hoofdaalmoezenier en 
hoofdpredikant zitting hadden.  
Er werd voor gekozen om voor een bepaalde 
periode twee geestelijk verzorgers aan te stellen; 

één van r.k. huize en één van protestantse huize, 
waarbij één van de geestelijk verzorgers ook de 
taak zou hebben goed contact te onderhouden 
met de andere kerkelijke groeperingen op 
Bonaire en ook bemiddelend zou moeten 
optreden als een gedetineerde een geestelijk 
verzorger van een andere religie of 

levensbeschouwing zou willen 
spreken. Na deze periode – zo 

werd besloten – zal een 
evaluatie plaats moeten 

vinden en een definitief 
besluit met betrekking 
tot de geestelijke 
verzorging in JICN 
moeten vallen. 
 
 
Geestelijk verzorgers 

Sinds begin vorig jaar 
werken twee geestelijk 

verzorgers in de inrichting 
op Bonaire: Marc Hooijschuur 

en Ronald Lakhichand. Marc 
werkte daarvoor als pastoor op 

Curaçao en Ronald was predikant in Den Haag. 
Ronald had vanuit een andere functie ervaring 
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met het gevangeniswezen maar kende het 
Caraïbisch gebied nauwelijks en Marc had 
weliswaar geen ervaring in de gevangenis maar is 
vertrouwd met de cultuur van de Antillen en 
spreekt vloeiend Papiaments. Beiden vormen dus 
een mooie aanvulling op elkaar. 
De start van beide geestelijke verzorgers was niet 
eenvoudig omdat ze midden in de Corona-tijd 
aan hun werk begonnen. Toch lukte het ze de 
geestelijke verzorging op te bouwen en diensten 
en gespreksgroepen te organiseren. 
Met Ryan van Eijk en Jan-Gerd Heetderks als 
leidinggevenden was er in deze opstartperiode 
regelmatig digitaal contact. Maar er ontstond 
toch ook behoefte ter plekke met elkaar in 
gesprek te gaan. Daarom bezochten Ryan van Eijk 
en Jan-Gerd Heetderks van 23 tot 30 juni Bonaire 
om enerzijds ter plaatse nader kennis te maken 
met JICN en de (zendende) kerken en anderzijds 
een eerste evaluatie van de sinds 2021 
ingevoerde structuur en praktijk van de 
geestelijke verzorging met alle betrokkenen te 
houden.  
 
 
Bijzondere situatie 
De situatie van de inrichting is een bijzondere. 
Verschillende regimes hebben hier in een relatief 
kleine inrichting een plek Daarnaast is de 
inrichting bestemd voor gedetineerden van de 
drie Nederlandse Bovenwindse Eilanden: Saba, 
Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Dat heeft 
gevolgen voor de mogelijkheid om bezoek te 
ontvangen maar ook voor het verlof; je kunt 
immers niet in de toegestane tijd ‘even’ naar één 
van de andere eilanden. 
 
Ook is het bijzonder dat veel gedetineerden en 
personeel elkaar kennen; Bonaire is een zeer 
klein eiland waar bijna iedereen elkaar kent.  
Het bezoek was een intensieve kennismaking met 
de situatie ter plekke. Verschillende gesprekken 
werden gevoerd: met Marc en Ronald, met de 
directeur en personeel van de inrichting, met een 
nazorgorganisatie, met de zendende kerken, met 

vertegenwoordigers van kerkelijke groeperingen 
en met – last but not least – gedetineerden. In die 
gesprekken werd informatie gegeven en werden 
de uitdagingen benoemd.  
 
Opvallend was dat er eenstemmige tevredenheid 
was over de geestelijke verzorging.  
 
 

 
 De gedetineerden waren blij met de 

wijze waarop de geestelijk verzorgers 
werkten.  

 

 

 
 
De directeur gaf aan dat de geestelijke verzorging 
boven verwachting functioneerde en dat de 
geestelijke verzorging een vaste waarde 
geworden is in de inrichting en ook heel veel rust 
brengt. Ook Marc en Ronald trokken een 
positieve conclusie na ruim een jaar werken als 
geestelijk verzorgers in JICN. 
De twee geestelijk verzorgers bekleden in zekere 
zin een eenzame positie.  
 
 

 
 Een aandachtspunt van de gesprekken 

was dan ook zeker de verbinding met de 
twee korpsen in Nederland. 

 

 

 
 
Hoe kun je meedoen aan 
(na)scholingsactiviteiten, intervisie of andere 
vormen van contact. Dat zal zeker nog nader 
uitgewerkt moeten worden. 
 
Ryan van Eijk en Jan-Gerd Heetderks hebben 
inmiddels een verslag van het werkbezoek bij DJI 
ingeleverd met daarin het voorstel de huidige 
opzet van de geestelijke verzorging in JICN qua 
organisatie en invulling in te bedden en definitief 
te verankeren in de organisatie.  

 
 
 
Jan-Gerd Heetderks, hoofdpredikant (mede namens Ryan van Eijk, hoofdaalmoezenier)  
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COLUMN 
Stad van God 
door Martijn Hollinger 
 
 
 

 
 
 
 
een rustige, vriendelijke jongen.  
Het geloof was voor hem zo vanzelfsprekend  
dat ik het gevoel kreeg dat ik maar weinig in te brengen had.  
Ik hoefde geen vragen te beantwoorden,  
geen advies te geven,  
ik hoefde alleen maar te luisteren naar hoe hij het leven met God ervaarde.  
 
 
Hij vertelde me eens  
hoe hij bijna zijn hele leven  
in pleeggezinnen had gewoond.  
De ene inrichting uit, de andere weer in.  
 
 
Het is een verhaal dat helaas vaak te horen is.  
Jongeren die al een aanzienlijk deel van hun leven ver van huis zijn. 
Ze stralen een zekere gelatenheid uit,  
alsof het ze niet meer uitmaakt waar hun bed staat.  
Hoeveel hulpverleners hebben zich al over hun dossier gebogen  
en hoeveel hebben zich al geïnteresseerd in hun levensverhaal?  
Tientallen waarschijnlijk, misschien meer.  
 
 
Maar uiteindelijk was blijkbaar niemand in staat  
om hun leven een andere kant op te sturen.  
Alsnog zitten ze nu in de gevangenis,  
dus waarom zou de pastor of de dominee dan anders zijn? 
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Het deed me denken aan het antieke boek ‘De Stad van God’ van Augustinus.  
Hierin wordt de wereld beschreven als een speeltuin  
waarin zielen hun relatie met God beleven, als kinderen bijna.  
 
 
Volgens Augustinus waren mensen van nature geneigd  
om tijdens hun leven al de hereniging met God op te zoeken.  
Om die reden moesten ze zonder onnodige restricties op aarde kunnen zijn.  
Het was dan ook niet de bedoeling  
dat machthebbers op de stoel van God gingen zitten  
door onnodig bij te sturen of invloed uit te oefenen.  
 
 
In het Oude Testament werden rechtvaardige leiders  
daarom vaker afgebeeld als herders dan als koningen.  
Maar omdat mensen zwak zijn en geneigd zijn tot zonde,  
verliezen ze op sommige punten de controle over zichzelf.  
Dit lokt de heerschappij van anderen uit,  
wat ten doel heeft de oorspronkelijke relatie met God te herstellen. 
 
 
In een jeugdinrichting  
waarin mentoren, logen en gogen  
kritisch met de jongeren bezig zijn,  
is het misschien moeilijk om deze vrijheid nog te ervaren.  
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Wat tegelijk laat zien dat 

je, als je wilt, heel wat 

kunt bereiken, ook al ziet 

je omgeving in je jeugd 

dat somber in. 

CULTUUR 
Het zijn mensen 
recensie door Trudy Vester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frans Douw 
Uitgeverij Atlascontact, 2021 
ISBN: 978 90 450 4240 4  

 
 
 
Wat had je dan verwacht? 
Een van de koorleden die ooit bij mij voor het 
eerst in een dienst in de PI Lelystad kwam zingen, 
reageerde na afloop met de opmerking ‘het zijn 
gewoon mensen?!’.  Waarop ik dacht ‘wat had 
je dan verwacht?’. 
 
Maar goed, het geeft precies aan 
waarom ik de titel van dit boek 
zo treffend vindt. De 
maatschappij staat bol van 
vooroordelen ten aanzien 
van gedetineerden en daar 
worden wij als Geestelijk 
Verzorgers ook regelmatig 
mee geconfronteerd.  
 
Laten we het echter niet 
alleen buiten de gevangenis 
plaatsen, binnen de gevangenis 
zijn deze vooroordelen net zo hard 
te vinden. Wat mij daarvan in de 
afgelopen jaren het meest is bijgebleven, is de 
opmerking van een afdelingshoofd dat tegen ons, 
het GV-team, bij een overleg zei: "Dat is het 

verschil tussen jou/jullie en mij: 99 % van wat ze 
zeggen geloof ik niet." We waren allemaal met 
stomheid geslagen. 
 

 
Het zijn mensen 

Het boeiende van het boek van 
Frans Douw (1955) is dat hij 

je meeneemt door de 
wondere wereld van 

justitie en wat hij daar 
tegenkomt, maar ook 
door zijn eigen 
ontwikkeling. Wat 
tegelijk laat zien dat je, 
als je wilt, heel wat 

kunt bereiken, ook al 
ziet je omgeving in je 

jeugd dat somber in. Dat 
je altijd bij kunt leren en je 

kunt ontwikkelen. En dat het 
goed is daarbij steeds de ruimte te 

zoeken en je niet te laten inperken door 
het oordeel van de ander. 
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Na een contrastverhaal in een observatiecel, 
waar hij door de knieën gaat om te praten met 
een zeer verwarde vrouw, vallen we midden in 
zijn middelbare schooltijd waarbij de 
schooldirecteur weinig inlevingsvermogen toont 
ten aanzien van de jonge puber Frans.  
 
Afkomstig uit een gezin met 9 kinderen heeft 
Frans een drang om zich te laten gelden en 
erkend en gezien te willen worden. ‘Ik kon geen 
dingen doen waar ik niet achter stond’,  zo schrijft 
hij. Ook niet als anderen tegen hem schreeuwen 
of de klas uit dreigen te zetten. Of van school 
willen sturen. Wat hem twee keer ook 
daadwerkelijk gebeurt. 
 
 

 
 
 
Daar begint de vorming van deze bijzondere 
directeur die gelooft in herstel voor iedereen, in 
verandering en een zekere ‘maakbaarheid’. Die 
gelooft dat de diepste kern van ieder mens 
onuitwisbaar is. 
 
 
Jeugd 
Frans is een puber die naar aandacht hunkerde 
en zich eenzaam voel. In zijn drang zich te laten 
gelden, heeft hij tevens het gevoel nooit goed 
genoeg te zijn. Dat resulteert op zijn veertiende in 
drinken, een verdwaalde fietsendiefstal, een 
vechtpartij en enkele nachtjes in de cel, tot hij 
zich realiseert dat dit niet het leven is dat hij wil. 
Opgroeiend in de Schilderswijk ziet hij veel 
ellende om zich heen, ook wat betreft het 
onderling gedrag van mensen. Hij haalt, na wat 

strubbelingen, zijn Mavodiploma en gaat aan het 
werk in de fabriek, tot hij met een vriend naar 
Londen vertrekt.  
 
 

 
 Daar beseft hij, slapend tussen zwervers 

en backpackers, dat wie en wat hij was, 
goed genoeg was om te overleven, waar 
dan ook. 

 

 

 
 
Het is het moment dat hij volwassen wordt, maar 
ook het moment van zijn overtuiging dat ieders 
unieke eigenheid onuitwisbaar is. Ook die van 
hen die de vreselijkste dingen doen of geestelijk 
ernstig ziek zijn. Het wordt de basis van zijn 
werken bij justitie, waarbij altijd ‘de ander als 
mens’ zijn uitgangspunt is.  
 
 
Volwassen geworden 
Terug in Nederland gaat hij, met ondertussen zijn 
Havodiploma (1974) op zak, werken bij het GAK. 
Maar dat bevalt niet vanwege de hiërarchische en 
autoritaire verhoudingen, iets waar hij zijn leven 
lang tegen aan blijft lopen, maar tegelijk ook 
altijd de ruimte in probeert te vinden. Hij besluit 
dat hij iets met mensen wil gaan doen en gaat 
aan de slag als groepsleider in een 
Jeugdinrichting. Daar neemt hij ons mee door de 
beschadigde levensverhalen van de bewoners.  
 
 
Vastere grond 
Zijn leven komt geleidelijk in een stabieler 
vaarwater en hij besluit een deeltijdopleiding 
HBO-inrichtingswerk te volgen. Tijdens deze 
opleiding vindt hij werk als groepsleider in het 
Pieter Baan Centrum. Hij ontwikkelt zich steeds 
verder en klimt op tot leidinggevende. 
Ondertussen blijft oog voor de ander, de context, 
de achtergrond, altijd zijn uitgangspunt. Evenals 
zijn strijd met het systeem. Een systeem waar hij 
deel van uitmaakt, maar ook mee worstelt in zijn 
eeuwige zoektocht het goede te doen. Het idee 
uit zijn jeugd dat het immers nooit goed genoeg 
is, is hij nooit helemaal kwijtgeraakt. Volhouden 
lukt enkel door de grenzen op te zoeken, 
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eroverheen te gaan en steeds opnieuw de 
confrontatie met zichzelf aan te gaan. Een 
eeuwige reflectie op denken en doen om te 
blijven leren.  
 
 
Leidinggevende 
Als leidinggevende komt hij in een andere positie 
terecht. De verhoudingen worden anders en wat 
hij zegt en doet komt meer onder een 
vergrootglas te liggen. Tevens moet hij zich 
verhouden tot de veranderingen in de 
maatschappij en de ideeën over strafhoogtes en 
gevangenissen.  
 
 

 
 Was er eerst nog ruimte voor eigen 

invulling, langzamerhand worden de 
straffen strenger en wordt er steeds 
meer geprotocolleerd. 

 

 

 
 
Werknemers bij justitie, ook de directie, worden 
meer en meer gezien als uitvoerders van 
opdrachten in plaats van zelfstandig denkende en 
handelende vakmensen. Ondanks deze soms 
knellende veranderingen, blijft hij trouw aan zijn 
overtuigingen met aandacht voor de ander. Dat 
laat hij zien door zichtbaar te zijn in de 
inrichtingen waar hij werkt, door aanwezig te zijn 
op de werkvloer en in gesprek te blijven met de 
mensen om hem heen, ook de gedetineerden. 
 
 
Een mens is meer dan zijn gedrag 
Het onderscheid tussen de mens wie hij is en wat 
hij gedaan heeft, blijft voor Frans altijd bestaan. 

Evenals zijn overtuiging dat ieder die wil, kan 
veranderen. En dat het daarbij van belang is de 
negatieve gevolgen van detentie zoveel mogelijk 
te beperken. 
Vertrouwen in de ander is daarbij cruciaal, vooral 
voor degene die moet terugkeren in de 
samenleving. En dit vertrouwen verdienen 
gedetineerden veel meer dan ze doorgaans in de 
gevangenis krijgen.   
 
 
Afsluiting 
Frans is tijdens zijn carrière bij justitie veel meer 
geweest dan directeur van een Penitentiaire 
Inrichting, dat is wel duidelijk. 
 
Eigenlijk staat de gevangenis voor alles wat hij 
haat en juist dat maakt hem tot een goede en 
gedreven directeur. Hij heeft tijdens deze carrière 
veel mensen geïnspireerd, van alles 
georganiseerd en dingen aan de kaak gesteld, in 
binnen- en buitenland. Zijn werk stond altijd in 
het teken van een ‘menswaardige detentie’. Hij is 
nog steeds actief met zijn stichting Herstel en 
Terugkeer.  
 
 

 
 Ik had hem graag gehad als directeur en 

portefeuillehouder. 
 

 

 
 
Zijn overtuigingen sluiten wat mij betreft goed 
aan bij ons werk als Geestelijk Verzorger. Dat 
maakt dit boek boeiend, leerzaam en herkenbaar, 
ook wat betreft ontwikkelingen binnen DJI zoals 
velen die van ons zelf meemaken of hebben 
meegemaakt

 
 
 
Trudy Vester 
RK justitiepastor 
Oostvaarderskliniek Almere 
Pieter Baan Centrum 
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In de hier te bespreken 

bundels komen 

(ervarings)deskundigen 

aan het woord die op een 

andere wijze kijken naar 

psychose. 

CULTUUR 
Filosofie als hulp voor geestelijke verzorging 
recensie door George Scholte 
 
 
Filosofie bij herstelondersteuning, Opnieuw denken over geestelijke gezondheid, 
Kenniscentrum Phrenos, Stichting Psychiatrie en Filosofie, Utrecht, 2018 → 
 

 

 

 

 

  

←Impressies uit het grensgebied van psychiatrie en filosofie, Acht essays van de 
Van Helsdingen prijsvraag 2020-2021, Stichting Psychiatrie en Filosofie, 
Reeuwijk, 2022 
 

 
 
 
Inleiding 
Twee bundels met artikelen over het grensgebied 
van psychiatrie en filosofie. Het grote voordeel 
van dergelijke bundels is dat het gaat om leesvoer 
dat een behapbare omvang heeft en bovendien 
veelal de kern van het denken van de 
auteurs weergeeft dat soms eerder 
in de vorm van (dikke) boeken is 
gepubliceerd. 
 
 
Dilemma's 
In ons werk als geestelijk 
verzorger in penitentiaire 
inrichtingen ontmoeten 
wij regelmatig 
gedetineerden met 
psychische of 
psychiatrische problemen, 
zeker wanneer je werkterrein 
een EZV, PPC of BPG-afdeling 
omvat. Op dergelijke afdelingen, 
maar ook op veel ‘gewone’ HvB en 
gevangenisafdelingen heerst voor een belangrijk 

deel de logica van de psychiatrie, en dan nog die 
van de DSM. Het is een logica waarin 
gedetineerden gediagnosticeerd en 
gecategoriseerd worden aan de hand van lijsten 
van symptomen en op basis daarvan (meerdere) 

labels krijgen. 
Omdat het in deze context gaat om 

mensen die meestal delicten 
hebben gepleegd, spelen 

criteria om te komen tot 
risicotaxatie in het omgaan 
met hen vaak ook een 
grote rol. Als geestelijk 
verzorgers worden wij 
geconfronteerd met deze 
logica en op bepaalde 
momenten brengt deze 

logica ook dilemma’s met 
zich mee in ons eigen 

contact met die 
gedetineerden. Bijvoorbeeld 

wanneer het gaat om vragen 
omtrent het al of niet melden van 

bepaald gedrag of bepaalde uitlatingen van 
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gedetineerden in onze contacten met hen als 
geestelijk verzorger. Het zijn dilemma’s die raken 
aan de eigenheid van ons werk als geestelijk 
verzorger: aan onze specifieke professionaliteit 
en aan het vertrouwelijk karakter van de 
gesprekken die wij met gedetineerden voeren, 
waaraan wij voor hen een belangrijk deel van ons 
belang voor hen ontlenen.  
 
 
Andere kijkwijze 
In de hier te bespreken bundels komen 
(ervarings)deskundigen aan het woord die op een 
andere wijze kijken naar psychose, waanzin en 
andere uitingen van psychiatrische problemen. 
Deze uitingen worden door hen meestal geplaatst 
in de context van het leven van de mens 
tegenover hen en niet alleen bekeken vanuit de 
gezichtspunten van ontsporing en (mogelijk) 
gevaar.  
 
 

 
 De auteurs wijzen wegen om op een 

open wijze contact te maken met de 
ander.  

 

 

 
 
Zo stelt filosoof en psychoanalyticus Paul 
Moyaert blijkens de titel van zijn artikel dat er 
‘gezondheid zit in de waanzin’. Een mogelijkheid 
om die op het spoor te komen is de volgende 
gedachte en diagnostische vraag. Een mens 
wordt niet van het ene op het andere moment 
waanzinnig; waanzin is het tot uitbarsting komen 
van een crisis die reeds (lang) sluimerde. Door de 
vraag te stellen: ‘Hoe heb je dat al die weken, 
maanden, jaren, gedaan? Hoe ben je al die tijd 
omgegaan met die sluimerende waanzin in 
jezelf?’, kun je als psychiater de gezonde kant in 
die ander op het spoor komen. Daarmee kun je 
dus wellicht ook komen tot een andere insteek in 
de behandeling, die meer recht doet aan, en 
beroep doet op de eigen kracht van de zieke 
mens.  
 
De filosoof Gerard Visser komt in zijn artikel met 
als ondertitel ‘Over herstel als erkenning van de 
zielsdimensie’ wel zeer uitdrukkelijk op ons 

terrein als religieus gewortelde geestelijk 
verzorgers terecht. In zijn stuk gaat Visser 
uitdrukkelijk in op het onderscheid tussen 
genezing en herstel. Het gaat bij genezing om een 
terugkeer naar de toestand vóór de aandoening. 
Herstel gaat over terugkeren naar een toestand 
waarin het nog wel leefbaar was. Kortom: herstel 
wil zeggen dat je leert leven met je aandoening. 
Dit gaat over het accepteren van grenzen en 
beperkingen enerzijds en het zoeken naar 
onvermoede mogelijkheden anderzijds. Dit lijken 
mij vragen die zeker ook op het terrein van de 
geestelijk verzorger liggen. 
 
 
Eigenheid respecteren 
Met name in de bundel: ‘Filosofie bij 
herstelondersteuning’ komen enkele andere 
auteurs eveneens uit op deze thematiek. Wouter 
Kusters wijst vanuit zijn ervaringen op het 
bestaan van een ‘vierde dimensie’ die wezenlijk is 
bij het komen tot een vorm van herstel die de 
eigenheid van de mens die psychisch lijdt 
respecteert. Daarin vormt een ‘presentie-
benadering’ volgens hem de beste uitdrukking 
van deze vierde dimensie. Dienke Boertien vertelt 
hoe juist de uitnodiging om controle los te laten 
en te leren luisteren naar ‘dat wat in mij gehoord 
wilde worden’ tijdens lotgenotencontact haar 
richting gaf om anders met zichzelf om te gaan. 
Binnen ditzelfde thema wijst Awee Prins 
uitdrukkelijk op ‘de broosheid van het bestaan’. 
Broosheid is uitdrukkelijk iets anders dan 
kwetsbaarheid. ‘Kwetsbaarheid’ laat de 
mogelijkheid van het tegendeel open. Je kunt niet 
‘on-broos’ zijn. Hij vat dit samen in de zinsnede: 
‘de medische situatie is twee sterfelijken in één 
kamer, waarvan de een iets sterfelijker is dan de 
ander’.  
 
 
Diepgaand filosoferen 
In de bundel ‘Impressies…’ komen meer diverse 
thema’s op het snijpunt van psychiatrie en 
filosofie aan de orde. Enkele auteurs filosoferen 
diepgaand over de inhoud en betekenis van 
waanzin en psychiatrische problemen.  
Maar er zijn ook auteurs die een uitdrukkelijk 
maatschappijkritische kant inbrengen in hun 
beschouwingen over psychische problemen van 
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mensen. Zo bespreekt Karlijn Roex grondig het 
gevaarscriterium als uitgangspunt van veel 
psychiatrisch en politioneel denken en handelen. 
Zij maakt duidelijk dat ‘verwarde personen’ op 
grond van (voor)oordelen bij psychiatrisch en 
politiepersoneel een groot risico lopen als 
‘gevaarlijk’ beoordeeld te worden, hetgeen hen 
zelfs het leven kan kosten omdat hun reacties al 
snel als dreigend worden geïnterpreteerd.  
 
Aan de hand van ‘depressie’ stelt Marc Calmeyn 
dat psychopathologie uitdrukkelijk deel uitmaakt 
van de menselijke conditie en erin gegrond is. Op 
basis van deze constatering zet hij zich 
uitdrukkelijk af tegen de vorm en het 
functioneren van de GGZ op basis van de DSM. 
De DSM is, aldus Calmeyn, een amalgaam van 
mentale stoornissen, waarbij de term ‘amalgaam’ 
precies het probleem uitdrukt: ‘een mengsel van 
vreemdsoortige bestanddelen’.  
 
In een samenvatting van haar bekroonde 
proefschrift gaat Tine Molendijk in op de 
problemen van veteranen van uitzendingen op 
buitenlandse vredesmissies, mensen die af en toe 
ook in detentie raken. Vanuit het begrip ‘morele 
verwonding’ verheldert ze hun psychische 
problemen en maakt duidelijk dat deze 
uitdrukkelijk ook een maatschappelijke en 
politieke context kennen.  
 
Deze drie laatstgenoemde auteurs gaan 
uitdrukkelijk in tegen een trend die door de 
socioloog Jan Willem Duyvendak als volgt wordt 
omschreven: 
     We leven in ‘onsociologische tijden’.  
     Maatschappelijke kwesties veranderen op  
     miraculeuze wijze in psychologische  
     problemen. Die manier om naar de  

     werkelijkheid te kijken vormt een enorme rem  
     op sociale verbetering.1 
 
 
Eigen vakgebied 
Lezing van essays uit deze beide bundels kunnen 
geestelijk verzorgers in de context van justitie, 
zeker degenen die werken op units en afdeling 
met veel gedetineerden met psychiatrische 
aandoeningen, helpen hun eigen vakgebied 
scherp voor ogen te houden tegenover de 
dominante lijnen van classificatie en risicotaxatie 
in.  
Uiteraard wil ik niet zeggen dat de geestelijk 
verzorger zich af moet zetten tegen de 
psychiatrie. Waar het volgens mij echter om gaat 
is dat de in deze bundels aangereikte gedachten 
rond herstel en de kritische kanttekeningen bij de 
eenzijdig  psychologiserende houding in deze 
samenleving geestelijk verzorgers kunnen 
inspireren in de contacten met gedetineerden 
andere vragen te stellen en andere thema’s aan 
te reiken. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld ervaren dat 
het spreken over beschadigingen in en aan het 
leven in plaats van aandoeningen ten gevolge van 
traumatisering voor een aantal gedetineerden 
een groot verschil maakten. Dan komen vragen 
over hoe om te gaan en te leven met dergelijke 
beschadigingen bijna vanzelfsprekend op, terwijl 
spreken over een aandoening eerder leidt tot een 
beleving van slachtofferschap bij hen.  
 
Ooit werd filosofie getypeerd als ‘de dienstmaagd 
van de theologie’. Deze verhouding ligt gelukkig 
reeds lang achter ons. Dat filosofische inzichten 
de theoloog en geestelijk verzorger kunnen 
helpen bij de uitoefening van ons mooie vak lijkt 
me, blijkens deze essaybundels, het intrappen 
van een open deur. 

 
 
 
George Scholte 
Gepensioneerd justitiepastor 
 
 
 
1 Duyvendak, J.W. (2015) We leven in ‘on-sociologische tijden’ – Sociale Vraagstukken 
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Zijn geestelijk verzorgers 
telkens bereid om in elke 

ontmoeting en in elk 
gesprek door de 

weerstand heen opnieuw 
een reis naar binnen te 

maken? 
 

UIT HET VELD 
Ik net als jij 
door Albèr Giezen  
 
 
Predikanten, pastores, geestelijk verzorgers willen zich graag naast de 
pastorant stellen in de gesprekken en ontmoetingen die we met hen 
hebben. We zijn niet méér dan zij en willen ons niet groter of beter 
voordoen.  
 
Toch is er verschil.  
 
Kunnen we dat verschil overbruggen? Kunnen we hoe dan ook wel 
werkelijk naast de pastorant staan? Kunnen we wel zijn als de pastorant?  
 
 
 
 
Thema 
Op het afscheid van Jeannette Westerkamp als 
Protestants Christelijk geestelijk verzorger bij 
Justitie sprak Philip Troost, theoloog en therapeut 
van ‘Spectrum, organisatie voor bewustwording, 
creativiteit en zingeving’. Hij nam de toehoorders 
mee in voornoemde gedachtegang rondom het 
thema 'Ik net als jij'. 
In het kader van dit thema stelde hij de vraag of 
het te beleven valt, te ervaren valt te zijn ‘ik net 
als jij’?  Ik als zondaar, als 
schulddrager, als veroordeelde. En 
dan niet slechts in algemene 
zin, maar specifiek:  ‘ik’ als 
verkrachter, dief, 
overvaller, moordenaar, 
pedo? Is dit werkelijk in 
te voelen? Hoe dicht 
kunnen predikanten, 
pastores bij hun 
pastorant komen? En 
houdt dit ergens op?  
 
 
Van hoofd naar hart 
Philip Troost is van mening dat 
deze innerlijke houding niet mág 
ophouden, want anders staat de pastor 
niet meer naast de pastorant. Het begrip 
‘zondaar’ mag volgens Troost niet tot een 

cognitief begrip in de attitude beperkt blijven, 
maar zou moeten komen tot een beweging van 
het hoofd naar het hart. Het is deze innerlijke 
beléving van de geestelijk verzorger als zondaar 
die maakt of die écht naast de gesprekspartner 
kan staan.  
 
 
Bereidheid en mogelijkheid 

Noch de vraag of geestelijk verzorgers het 
moeten willen, noch de vraag of 

geestelijk verzorgers dit kunnen, 
moeten zij dit voor zichzelf niet 

te snel of te gemakkelijk 
beantwoorden. Het vergt 

het voeren van een 
innerlijke dialoog en 
overweging. Zijn 
geestelijk verzorgers 
telkens bereid om in elke 
ontmoeting en in elk 

gesprek door de 
weerstand heen opnieuw 

een reis naar binnen te 
maken? 

 
Niet alleen gaat het om de 

bereidheid om deze reis naar binnen te 
maken, maar ook de mogelijkheid hiertoe. 
Geestelijk verzorgers kunnen zich daarbij 
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afvragen: ken ik daadwerkelijk de schuld zoals 
onze gesprekspartners die in de gesprekken naar 
ons toe verwoorden? Ken ik die vanuit mijn eigen 
leven? Raakt het aan mijn verhaal, aan mijn 
ervaringen? En hoe? Wat hebben deze ervaringen 
dan met mij gedaan als mens? En wat doet dat 
met mij als pastor? Hoe is deze pastorant, deze 
mens, zo geworden en hoe zou die kunnen 
worden? Zijn er situaties te bedenken waarin de 
mogelijkheid zou kunnen bestaan dat ik net zo 
handel als mijn gesprekspartner? 
 
 

 
 
 
Voor een rechter staan 
Zondaar zijn betekent ‘schuldig’ zijn. Wordt dat 
door de pastor zo beleefd? Om dat te oefenen 
nam Troost de toehoorders mee in een 
ervaringsoefening. Een oefening waarbij men zich 
moest voorstellen voor een rechter te staan; 
hetzij wachtend op het vonnis, hetzij net 
veroordeeld. 
 
 

 
 De status daarbij is: ik zit vast, 

opgesloten, eindeloos rondcirkelend met 
mijn eigen gedachten. Wat ik gedaan 
heb, wordt openbaar. Wie ik ben, wordt 
openbaar. 

 

 

 
 
Dan zal het vonnis worden gehoord, gezien, 
gevoeld: ‘ik ben schuldig, slecht, fout, mislukt’. 
 

Het uitgangspunt van troost is dat in iedere 
pastor zo’n rechter zit. Zo’n innerlijke stem die 
keer op keer beschuldigt, aanklaagt, veroordeelt.  
De pastor begeleidt de pastorant om te leven met 
zichzelf. De vraag die de pastor daarbij kan stellen 
is hoe om te gaan met die innerlijke rechter? Wat 
zegt die tegen ons? Wat zegt die innerlijke stem? 
En wat betekent dit voor het eigen leven?  
 
 
Oefening 
Het zijn deze vragen die kort werden geoefend in 
tweetallen. Daarbij werd de situatie voorgesteld 
waarin de innerlijke rechter het oordeel over de 
mens zelf uitsprak en deed voelen. In de oefening 
werd dit gedeeld met de gesprekspartner, die 
daarna in één zin het vonnis over de ander 
uitsprak. Na het horen van deze stem ‘van 
buitenaf’ in plaats van binnenuit kon men zelf 
ervaren hoe het was om dit vonnis van een ander 
te horen. 
Hoe valt er met dit vonnis te leven? Wat doet 
deze ‘rechter’ in het leven van de toehoorder? Is 
er vervolgens een reactie van boosheid, 
schaamte? Of is er een fysieke ervaring in 
verhoogde hartslag, zweten? Wat doet de stem 
van de rechter met degene over wie het vonnis 
wordt uitgesproken? Wat deze stem met de een 
doet, doet het mogelijk ook met die ander: ‘Ik, 
net als jij’.  
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Na het plenair delen van enkele persoonlijke 
voorbeelden sloot Troost de workshop af met de 
uitspraak dat we mogen accepteren dat we deze 
persoon zijn over wie van alles wordt  

uitgesproken en over wie het oordeel is geveld.   
 
En daarbij mogen we, deze persoon zijnde, weten 
geliefd te zijn door God. 

 
 
 
Albèr Giezen  
PC-geestelijk verzorger 
 
beeldwerken bij dit artikel en de foto's daarvan zijn van Anneke Bijleveld 
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