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E D I T O R I A A L

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Reeds in het Bijbelboek Spreuken lezen we de 
‘Lofrede op de sterke vrouw’ (Spr 31,10-31) die 
begint met de vraag: 

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!

En toch weten we dat het al eeuwenlang duurt 
en heel wat strijd vraagt om de vrouw dezelfde 
rechten te geven als de man. Sinds het begin van 
de twintigste eeuw bestaat er een Internationale 
Vrouwendag (8 maart) om telkens weer de aan-
dacht te vragen voor de positie van de vrouw. 

Kerknet publiceerde op 8 maart een artikel waarin zeven grote 
spirituele vrouwen uit de christelijke traditie werden voorgesteld. 
Hun verhalen zijn stuk voor stuk inspirerend, het gaat om vrouwen 
die vanuit hun geloof de kracht tot verandering vonden. Zo is er 
Catharina van Siena, die zich inzette voor armen en zieken, maar 
ook structureel verandering nastreefde door bij de machthebbers te 
pleiten voor hervorming en vrede. 
Vanuit de recente geschiedenis kwam Dorothee Sölle aan bod. 
Monique Wolf schrijft over haar: “Haar theologie groeit in de con-
frontatie met de werkelijkheid. De theologie van Sölle is een theo-
logie waarin ervaringen uit het dagelijks leven en concrete maat-
schappelijke vragen en problemen een belangrijke rol spelen. Haar 
theologie komt voort uit haar passie voor mensen die nú leven. Een 
gesprek met haar buurman, een graffitikreet op een muur, een ont-
moeting met een vrouw in de krottenwijken van Latijns-Amerika; 
dergelijke ervaringen werden haar uitgangspunt van theologische 
reflectie. Sölle stelde de vraag naar God vanuit een grote betrokken-
heid bij de strijd tegen onrecht.” En verder: “Als vrouw heeft Sölle 
velen bemoedigd en geïnspireerd. Tijdens haar begrafenis in 2003 
zei de lutherse bisschop Elizabeth Wartenberg-Potter: Sölle was een 
ware profeet in onze tijd, omdat ze velen de ogen geopend heeft 
en mensen op een ander spoor heeft gezet.” (Streven, februari 
2004).

In een reactie op de website van Kerknet las ik het volgende: “Het 
zou interessant zijn, mochten nog heel veel mensen namen van 
spirituele vrouwen die hen inspireren en boeien vermelden. Op die 

manier kan een indrukwekkende namenlijst groeien waaruit Kerknet 
geregeld iemand kan voorstellen aan de bezoekers van deze site. 
(Gust Adriaensen).”

Ik wil graag een begin maken aan de realisering van deze oproep. Ik 
neem jullie eerst mee naar Hoogstraten, naar Miet Verhoeven, ook 
gekend als Miet Pauw. Zij werd geboren in 1898 en gedood in 1944. 
Tijdens Wereldoorlog I was Miet actief in het verzet. Vanuit haar 
geboorteplaats Hoogstraten bracht zij rekruten, brieven en spiona-
geberichten naar Nederland. Miet was amper zestien jaar oud toen 
ze hiermee begon. In 1918 werd ze opgepakt en zat ze maandenlang 
in Antwerpen in voorarrest. De Duitsers verdachten haar van brie-
vensmokkel en spionage. Ze ontsnapte aan de terdoodveroordeling 
door het einde van de oorlog op 11 november.  Na WO I ontving 
Miet de eremedaille voor politiek gevangene. Als dank voor haar 
bijzondere inzet kreeg ze hoogst uitzonderlijk al in 1937 stemrecht. 
Op dat moment mochten in België alleen mannen hun stem uitbren-
gen. Maar het verhaal gaat verder … Miet trouwde en verhuisde naar 
Baarle-Hertog. En tijdens Wereldoorlog II ging ze opnieuw in het 
verzet: ze werkte mee aan een pilotenvluchtlijn. Daarvoor werd ze 
op 10 september 1944 door de Duitsers gefusilleerd op de schietbaan 
van het Mastbos in Breda. Miet kreeg een standbeeld in 1949, dat 
door de vrije basisschool van Baarle-Hertog werd geadopteerd in 
1987. En dat is geen toeval, want de voormalige directeur Marc Van 
Haeren wil, vanuit zijn eigen gedreven strijd tegen onrecht, haar 
gedachtenis levend houden. 
Dit levensverhaal van Miet, een gewone vrouw in een dorp aan de 
grens, roept heel wat vragen bij me op. Wat drijft een jonge vrouw 
om in het verzet te gaan, met risico voor eigen leven? Wat voelt ze 
als ze op het nippertje ontsnapt aan de dood en haar leven uitbouwt 
als jonggehuwde? Wat maakt dat ze zovele jaren later opnieuw kiest 
voor de zwakste en daarbij zelf het leven laat? En ik, wat zou ik doen 
als ik toen geleefd had? Zou ik die sterke vrouw zijn? Zou mijn ge-
loof sterk genoeg zijn om, tot twee keer toe, zulke keuzes te maken? 

En dan is er Nelly, nog een spirituele vrouw op mijn lijstje. Vanuit 
haar gelovig engagement heeft ze zich meer dan 20 jaar ingezet voor 
de zieken tijdens de Antwerpse Lourdesbedevaart. Nelly stierf deze 
week, zij zal geen standbeeld krijgen. Maar net als vele vrouwen 
heeft zij een verschil gemaakt. Voor haar was haar geloof een kracht 
om er te zijn voor anderen. We kunnen er alleen maar dankbaar om 
zijn. Ze was een sterke vrouw, Hij had haar gevonden!

Vul jij de lijst mee aan?

Christa Damen
voorzitter

IPB-Transparant – Jaargang 19, nr. 3 – april 2016 
Driemaandelijks tijdschrift van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad
Guimardstraat 1 – 1040 Brussel – Tel. 02/507 05 87 – Fax 02/507 05 09 
E-mail ipb@interdio.be – Website www.ipbsite.be – Rek. BE94 7845 8328 8914  
BIC: GKCCBEBB
Verantwoordelijke uitgever: Christa Damen – Afgiftekantoor: Brussel 4



transparant

Tekenen van tederheid opvangen

Dit jubeljaar wil, volgens bisschop Lemmens, een ‘doorbraak-jaar’ 
zijn in de zachte revolutie die paus Franciscus promoot in de Kerk. 
Zoals de paus het aangeeft in zijn encycliek ‘De vreugde van het 
evangelie’, gaat het op de eerste plaats over een ommekeer bij de 
leden van de Kerk zelf. Hij hoopt dat iedere christen en alle christe-
nen samen veranderd uit dit Jaar van Barmhartigheid komen. Dat 
we ons laten raken door de barmhartigheid van de Vader en daar-
door zelf barmhartiger gaan leven. Door momenten van persoonlijke 
bezinning of door deelname aan activiteiten zoals pelgrimages of 
conferenties, kunnen we groeien in het besef dat God ons op vele 
manieren zijn tedere liefde laat ervaren. Als we ons laten omarmen 
door de barmhartige Vader, zullen we de vreugde van het evangelie 
ervaren en er bezielde getuigen van worden.

Voor paus Franciscus is het belangrijkste accent van het Tweede 
Vaticaans Concilie dat de Kerk Gods liefde moet zichtbaar maken. 
Hij schrijft in de bul waarmee hij het jubeljaar aankondigde: ‘Het 
inzicht dat de Kerk op een verstaanbaarder wijze over God moest 
spreken tot de mensen van hun tijd, werd door de concilievaders 
werkelijk als een adem van Gods Geest ervaren. Het werd tijd om het 
Evangelie op een nieuwe manier te verkondigen. […] De Kerk voelde 
zich verantwoordelijk om in de wereld het levende teken te zijn van 
de liefde van de Vader.’

Bisschop Lemmens benadrukte dat ieder van ons nood heeft aan de 
vernieuwing van haar of zijn hart en levenswijze. ‘We zijn te grijs, te 
triestig, te berustend, te passief, te koud. De revolutie van Franciscus 
betekent: nederig, belangeloos, blij, bevrijd uit de structuren en ver-
gaderingen en kleine kringen om de straat op te gaan.’

Nood aan barmhartige medemensen

Het Vlaamse woord barmhartigheid is door de eerste evangelisatoren 
van de Germaanse volkeren gecreëerd als vertaling van het Latijn 
‘misericordia’. Het betekent een hart (cor) hebben voor wie ‘miser’ is, 
voor wie in de miserie zit, wie er erg aan toe is. Bisschop Lemmens 
vertelde over een aantal heel concrete situaties van mensen in nood. 
Wie is de barmhartige naaste voor de vele vereenzaamde bejaarden 
in rusthuizen? Waar is de huiseigenaar die wil verhuren aan vluch-
telingen eens ze een verblijfsvergunning hebben? Wie steekt de han-
den uit de mouwen voor de mensen van wie de asielaanvraag niet 
positief wordt beantwoord? Ieder van ons kan teken en instrument 
worden van Gods barmhartigheid.

Paus Franciscus heeft al meerdere keren in toespraken gewaar-
schuwd voor spitsvondige reflecties en redeneringen. Een gezonde 
spiritualiteit laat zich raken door de gewonde broeder of zuster en 
durft hen ook letterlijk aanraken en omarmen. In een toespraak die 
hij op 10 november 2015 in Firenze hield voor zo’n 4000 verant-
woordelijken uit de Italiaanse Kerk, zei de paus: ‘Wie niet in praktijk 
brengt, wie niet van het Woord naar de werkelijkheid gaat, bouwt op 
zand. Hij blijft hangen in het zuivere denken en verliest zich in inti-
mistisch vormen van spiritualiteit die geen vruchten voortbrengen.’

Het beeld van het veldhospitaal als metafoor voor de roeping en zen-
ding van de Kerk is de paus dierbaar. Hij vindt dat de dienaars van 
het evangelie het hart van de mensen moeten kunnen verwarmen. 
Dat ze ‘s nachts met hen in gesprek moeten gaan en afdalen in hun 
nacht. ‘Het volk wil herders’, zegt Franciscus, ‘en geen functionaris-
sen of staatsbedienden.’

Betekenis in de islam

Etymologisch is barmhartigheid in het Arabisch afgeleid van een 
woord dat verwantschap of familieband betekent. In een van de 
Hadith, - dat zijn de woorden en daden van Mohammed -, zegt de 
profeet over Allah: ‘Ik ben de meest Barmhartige. Ik heb verwant-
schap geschapen en vervolgens heb ik het mijn naam gegeven, na-
melijk Barmhartigheid.’

Een andere betekenis van barmhartigheid verwijst naar het Arabische 
woord voor moederschoot of baarmoeder. Een mens kan liefde en 
warmte schenken aan een ander zoals een moeder dat doet aan haar 
ongeboren kind. Uit deze twee betekenissen kan afgeleid worden 
dat barmhartigheid een sterke relatie inhoudt met de andere en dat 
tederheid daar een grote plaats in heeft.

I p b - n I E u w s 

barmhartig omwille van God, de barmhartige

Op zaterdag 5 maart kwam het Ipb-Forum een eerste keer bijeen onder het voorzitterschap van 
Christa Damen. De leden dachten er na en gingen in gesprek over het begrip barmhartigheid in het 
christendom en in de islam. Monseigneur Leon Lemmens vertelde in zijn inbreng vooral over de be-
tekenis die barmhartigheid heeft voor paus Franciscus en hoe het heilig jaar een oproep inhoudt voor 
ieder van ons. Daarna sprak brahim bouzarif, vervanger-imam te Kortrijk en lid van het platform 
Vlaamse Imams en Moslimtheologen. Dit jaar beëindigt hij zijn masteropleiding in de wereldreligies 
aan de Ku Leuven en start hij als islamconsulent in de brugse gevangenis. na de koffiepauze mode-
reerde Jonas slaats een uitwisseling tussen de twee sprekers en konden de Ipb-leden vanuit de zaal 
vragen stellen. sommigen onder ons kennen Jonas slaats als auteur van ‘soefi’s, punkers & poëten. 
Een christen op reis door de islam’, een boek dat in 2015 de prijs voor het Religieuze boek kreeg.

Tafel van Barmhartigheid

Aan de IPB-leden werd gevraagd om de eigen initiatieven in 
het kader van het Jubeljaar kenbaar te maken en boeken, bro-
chures, folders en ander materiaal mee te brengen. Zo konden 
we elkaar inspireren en verrijken. De deelnemers ontvingen 
ook een overzicht van de initiatieven van de verschillende 
bisdommen. Deze zijn terug te vinden op www.kerknet.be
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Alle hoofdstukken van de Koran op één hoofdstuk na beginnen met 
de woorden: ‘In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest 
Genadevolle.’ En als een moslim vijf keer per dag bidt, herhaalt hij 68 
keer dat God barmhartig is. Dat is een uitnodiging aan de bidder om 
na het gebed ook zelf barmhartig te zijn tegenover anderen. Gebed 
in de islam is geen doel maar een middel om vanuit het geloof te 
gaan leven.

Met volgende twee Hadith van de profeet Mohammed wordt duide-
lijk dat barmhartigheid een inclusief begrip is. ‘Allah is niet barm-
hartig met diegene die niet barmhartig is met zijn medemensen.’ 
‘Wees barmhartig met al wat leeft op aarde en je zal barmhartigheid 
uit de hemel ontvangen.’ Brahim Bouzarif stelde dat het hier gaat 
om alle medemensen en niet enkel om de geloofsgenoten. En de 
tweede uitspraak van Mohammed verbreedt dit zelfs naar alles wat 
op aarde leeft. 

Dialoog tussen christenen en moslims

Barmhartigheid is een common ground die de dialoog tussen chris-
tenen en moslims mogelijk maakt. Het begrip maakt deel uit van de 
essentie van de islam. Er zijn heel wat gelijkenissen en raakvlakken 
met het christendom maar er zijn ook ‘onenigheden’, zei Brahim 
Bouzarif. Het zijn juist de onenigheden die de dialoog zinvol maken. 
Want in de dialoog kan het eigen inzicht groeien en aangevuld wor-
den. Onze eigen visie kan erdoor veranderen. En daarom heeft God 
de onenigheden gewild. De Koran zegt: ‘Als jouw Heer God had 
gewild, dan had hij de mensen tot één gemeenschap gemaakt maar 
ze blijven verschillen. En daartoe heeft Hij hen geschapen.’ (11, 118)
 
Barmhartigheid in de islam is niet enkel op de zwakkeren gericht 
maar gaat uit naar iedereen. Ze is een middel tot rechtvaardigheid 
en rechtvaardigheid is een middel tot een vredevolle wereld, het 
hoogste doel van de islam.

In Vlaanderen gaat het initiatief tot dialoog tussen christenen en 
moslims heel vaak uit van de christenen. Dit heeft waarschijnlijk ook 
te maken met het socio-economisch statuut van de moslims in onze 
samenleving. In een land als Jordanië bijvoorbeeld, vertrekt het ini-
tiatief vanuit de moslimgemeenschap. Maar naast de interreligieuze 

dialoog is het belangrijk om over de grenzen van de religies heen 
met elkaar om te gaan en vriendschap te sluiten. We leven nog veel 
te veel naast elkaar. Paus Franciscus’ oproep om uit onze comfort-
zone te treden, is ook tot ons gericht.

Gematigde moslim, gematigde christen?

Jonas Slaats opende het gesprek met de provocerende vraag aan 
bisschop Lemmens hoe hij het zou vinden om als gematigde chris-
ten bestempeld te worden. We spreken inderdaad gemakkelijk over 
gematigde moslims zonder goed te beseffen dat we dan eigenlijk 
gewoon ‘moslims’ bedoelen. Zowel christenen als moslims proberen 
op een radicale of diepgaande manier hun geloof te beleven. Dat be-
tekent dat we de eigen teksten lezen en interpreteren in hun context. 
Dat vraagt een vorming en dus onderricht. Brahim Bouzarif geeft 
zelf les aan jonge moslims over de inhoud van hun geloof omdat hij 
ervaart hoe slecht ze de islam kennen. 

Wanneer christenen de evangelies lezen, leren ze hoe Jezus leefde en 
in woord en daad een beeld is van de barmhartige Vader. Het gebed 
is zowel voor de christen als voor de moslim een oefenschool om 
te groeien in barmhartigheid. Ook het vasten in de veertigdagentijd 
of de ramadan is geen doel op zich maar moet leiden tot daden. 
Slechts in de ontmoeting met de gebroken medemens kunnen we 
iets zichtbaar en tastbaar maken van wat we zelf van God hebben 
mogen ontvangen.

Carine Devogelaere

Mijn hart staat open voor alle vormen van religie: 
een weide van gazellen en een monniksklooster,
een tempel voor idolen, 
Kaäba voor pelgrims,
de Thora’s stenen tafelen, 
bladen van een Koran – 
Liefde is mijn religie, waar zij zich ook wendt:
liefde is mijn godsdienst, mijn geloof.

Ibn ‘Arabî (begin 13-de eeuw) 

Video van de paus, januari 2016

van links naar rechts op de eerste rij: mgr. Lemmens, 
Brahim Bouzarif en Jonas Slaats
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Kan je nog iets meer zeggen over de vraag wie centraal staat 
in de gemeenschapsopbouw?
Á la Levinas: ‘De ogen van de ander roepen me/ons op.’ Niet 
alleen de nabije en bekende ander, maar ook de anonieme an-
dere aan de andere kant van de wereld. Zo zetten de inheemse 
volkeren me al sinds mijn jeugdjaren in beweging. De india-
nen van Wounded Knee in de VS, even goed als de Guarani 
in Brazilië. Ik ben dan ook altijd ontroerd, als iemand van de 
Kerk het opneemt voor deze vergetenen van de geschiedenis. 
Bisschop Pedro Casaldáliga bijvoorbeeld in Mato Grosso, of 
onlangs nog paus Franciscus in Mexico.

In de loop van de jaren kwamen daar nog groepen bij. Zo 
begonnen we 30 jaar geleden in de abdij met weekends voor 
mensen met incestervaring.

Het gaat ook niet alleen om een caritatieve invulling van 
bv. geld geven aan een bedelaar. Nee, daarom organiseerden 
we eind jaren ‘80 dagen rond ‘geld’, met aparte dagen voor 
religieuzen, oversten en economen. Dat was de aanloop naar 
het latere Oever: ‘Overleg Ethisch Vermogensbeheer’ van con-
gregaties en ordes.

Of eten geven, als iemand honger heeft? Ja, acute nood leni-
gen, maar ook politiek-structureel mee zorgen dat volkeren 
hun eigen landbouw- en voedselsysteem kunnen uitbouwen. 
Voedselsoevereiniteit dus.

Zo komen we bij Wervel terecht. Kan je dat letterwoord even 
toelichten?
Wervel betekent voluit: ‘Werkgroep voor een rechtvaardige 
en verantwoorde landbouw’. Begin jaren ‘90, toen Wervel 
vanuit een weekend met Herman Verbeek ontstond, werd er 
nogal versnipperd en naast elkaar gewerkt. Ofwel waren be-
wegingen met natuur bezig, ofwel met Derde Wereld, ofwel 
met landbouw hier, ofwel met opkomende consumentenbe-
langen. Wervel probeert die verschillende dimensies en bewe-
gingen samen te zien. Onze naam is dan ook ons programma: 
er is geen ecologisch-verantwoorde landbouw mogelijk, als 
hij niet sociaal-rechtvaardig is.

Hoe doen jullie dat concreet? Jullie zijn een beweging?
Inderdaad, het is een open beweging, oorspronkelijk volledig 
gedragen door vrijwilligers. Gaandeweg werd deze groep ver-
sterkt door enkele betaalde krachten. Sinds we als beweging 
erkend zijn, komt een deel van onze werkingsmiddelen van 

het Ministerie van Cultuur, maar de maandelijkse of jaarlijkse 
steun van individuen, gezinnen, groepen, congregaties blijft 
belangrijk om onafhankelijk te kunnen werken. Soms doen 
we dat als ‘luis in de pels’ met analyses, maar ook in het op-
bouwen van alternatieven. Bijvoorbeeld sinds 2001 zijn we 
in Vlaanderen pionier in het herontdekte agroforestry (bo-
menlandbouw). Of voor de enorme import van overzeese soja 
(jaarlijks 29 miljoen ton in de Europese Unie) pleiten we al 
jaren voor terugkeer naar eigen eiwitten in Europa: lupinen, 
gras-klaver, erwten, bonen, hennep, eventueel soja. 

Het woord is er uit: soja! 
Wel, Wervel zag het levenslicht met de grote varkenspest 
van 1990. We bezetten toen twee maand De Standaard met 
opinies over ons landbouwmodel, waarbij varkensboeren de 
dupe zijn, alsook de varkens, volkeren vér weg die buiten ons 
gezichtsveld vergiftigd worden voor de soja van ons veevoer, 
consumenten hier en wereldwijd. Het werd meteen onze eer-
ste Wervelkrant ‘Het Varkens-Tribunaal’, met de analyse ‘Wie 
heeft pest?’ en het alternatief ‘Minder varkens, meer prijs.’ Dat 
alternatief is na 25 jaar brandend actueel, gezien de chroni-
sche varkens- en zuivelcrisis. Boeren zijn wanhopig en het 
milieu blijft hier en overzee onder druk staan.

Daarom luidt onze campagne nu ‘Minder en beter’, met een 
concreet actiemodel ‘Lunch met lef’. LEF staat dan voor ‘lo-
kaal-ecologisch-fair’.

Je was voor die sojakwestie ook veel in Brazilië?
Het nieuwe syndicaat van boerenlandbouw Fetraf-Sul vroeg 
me voor internationale uitwisseling en vorming van boeren-
leiders uit de drie zuidelijke staten. Zo leefde ik van 2003 
tot 2008 halftime in Brazilië. Sinds 2008 trek ik in heel het 
land rond, op uitnodiging van universiteiten, landbouwscho-
len, bewegingen allerhande. De focus is nu de Cerrado, de 
Braziliaanse savanne, waar de meeste van onze soja vandaan 
komt. De Wervelboeken in het Portugees en diverse films zijn 
dan instrumenten om met elkaar in debat te gaan.

Meer info: www.wervel.be. De laatste boeken van 
Luc luiden: ‘Legal! Optimisme – realiteit – hoop’ 
(2012) en ‘Voeding verknipt’ (2014) 

Luc Vankrunkelsven is norbertijn van Averbode. Hij wordt in mei 60 jaar. Dan 
blikt hij terug en vooruit in zijn boek ‘Vergetenen, wees mijn gemeenschap’. 
Vanuit de vraag: wie staat centraal in gemeenschapsopbouw, in Vlaanderen, 
belgië, Europa, wereldwijd? In het kerk-worden? Matteüs 25 is voor hem hierin 
de leidraad: ‘Ik had honger en gij … . Ik had dorst …’ 
na zijn opleiding deed hij burgerdienst in een Antwerps buurtwerk. Zo kwam 
hij de Vierde wereld op het spoor. nadien werkte hij 9 jaar in Vormingscentrum 
Thagaste en het bezinningscentrum van de abdij. Daar ontstonden tal van initi-
atieven, die vandaag nog verder werken, o.a. wervel.

I n  ’ T  V I Z I E R 

25 jaar wervel


