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O P V O E D E N  M E T  D O N  B O S C O 
A L S  G I D S  E N  T O C H T G E N O O T

CHRISTELIJKE
WORTELS
Over opvoeden en geloven.

Over christelijke identiteit en dialoog.

Over het christelijk geloof als bron.

Zin-zoekende mensen aan het woord.

O P V O E D E N  M E T  D O N  B O S C O 
A L S  G I D S  E N  T O C H T G E N O O T

CHRISTELIJKE
WORTELS
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WAAR WIJ GELOOF VAAK 
SPONTAAN ASSOCIËREN MET 
ERNST EN ZWAARWICHTIGHEID, 
VERBOND DON BOSCO HET MET 
SPEELSE VREUGDE DIE ZICH UIT 
IN JEUGDIG ENTHOUSIASME. 
Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot, p. 41
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Je komt ze geregeld wel eens tegen wanneer 
je op tocht bent in de bergen: kleine water-
bekkens langs de weg. Pas als ze geheel vol 
zijn, lopen ze over en delen van hun volheid.
Een beeld dat ons kan inspireren. De 
christelijke traditie was eeuwenlang bijna 
vanzelfsprekend verbonden met onder-
wijs en hulpverlening. Vandaag weten veel 
organisaties niet goed meer wat ze met de 
gelovige dimensie van hun identiteit aan 
moeten. Wat betekent het een ‘christelijke 
voorziening of school’ te zijn in een plurale 
samenleving waarin de groep christenen een 
minderheidsgroep is geworden?
Zolang we vertrekken van christelijke iden-
titeit als iets dat we moeten behouden en 
verdedigen, riskeren we ons hopeloos vast te 
rijden. Is het christelijke geloof niet eerder 
een bron die voortdurend identiteit (zowel 
de persoonlijke als die van een organisatie) 
bevraagt, uitdaagt, openbreekt? Deze bena-
dering overstijgt de vraag hoeveel pluraliteit 
onze identiteit kan verdragen voor ze een 
lege doos wordt. 
Moeten we niet aan iedereen, welke zijn of 
haar persoonlijke overtuiging ook is, in alle 
eenvoud ons christelijke geloof aanbieden 
als rijke bron voor het zoeken naar zin en 
geluk?

Zo begrepen kan geloof een onschatbare 
dienst bewijzen aan de zoektocht naar een 
menswaardige samenleving en naar wat 
mens-zijn betekent. Dat is precies wat Jezus 
deed. Hij ging in gesprek met mensen, daag-
de hun identiteit uit en bood zichzelf met 
woord en daad aan als bron van nieuw leven.

Ook Maria Mazzarello en Don Bosco kozen 
ervoor geloof aan jongeren aan te bieden als 
bron voor hun ontwikkeling. Ze leefden voor 
dat je dit maar kunt als je, zoals een water-
bekken, zelf vervuld bent van het christelijke 
verhaal.
De inspirerende verhalen van collega’s, die 
je in deze brochure vindt, dagen je uit om 
zelf uit die bron te putten en voor jongeren 
gids en tochtgenoot te zijn die hen leidt naar 
bronnen van levend water.

BLIK VOORUIT 
HILDE UYTTERSPROT, provinciale van de Zusters Don Bosco

 
ALS EEN WATERBEKKEN

Moeten we niet aan iedereen, welke 
zijn of haar persoonlijke overtuiging 
ook is, in alle eenvoud ons christelijke 
geloof aanbieden als rijke bron voor 
het zoeken naar zin en geluk?
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p. 3

Ruimte voor verschil 
en ruimte voor 
zingeving: daarover 
zijn Katrien Van 
Erum, Maarten Van 
Eekhout en Dieter 
Verpoest het eens.

p. 19

De kunst om geloof en leven 
samen te houden. Een inkijk in 
het dagboek van Christa Borré.

p. 8

De Spiri-dag in 
Zwijnaarde: een dag 
samen naar de hemel 
staren, de neuzen in 
dezelfde richting. DE WEEK VAN

TEAMWORK

TWEESPRAAK
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Aarzelen en zoeken
KATRIEN Eerlijk? Voor mij is geloven niet zo 
gemakkelijk. Sommige gebeurtenissen doen 
me enorm twijfelen en vragen stellen. Op an-
dere momenten is het dan weer zo vanzelf-
sprekend, zoals onlangs op de doop van het 
kindje van onze vrienden. Bij mij wisselt dat 
regelmatig. Soms vraag ik me ook af, geloven 
wij wel in het goede? 
DIETER In mijn leven als salesiaan ervaar 
ik dat anders. Mijn dagritme is helemaal 
afgestemd op mijn geloof. Als gemeenschap 
hebben we onze gezamenlijke gebeds-
momenten, en ik verplicht mezelf daarnaast 
om elke dag af te sluiten met een persoonlijk 
gebed. Ik kan mezelf geen goed christen 
noemen zonder mezelf eerlijk te spiegelen 
aan het evangelie en trouw te zijn aan mijn 
gebedsleven. Eenvoudig is dat niet want als 
ik moe ben of een slechte dag heb gehad, dan 
begin ik daar met veel tegenzin aan.

MAARTEN Gek genoeg praten 
wij als koppel bijna nooit over 
ons geloof. Behalve bij het 
voorbereiden van onze lessen, 
dan discussiëren we vaak. Wij 
geloven elk op een andere 

manier. Ik noem mezelf katholiek en Katrien 
voelt zich eerder christen. We engageren 
ons allebei in de parochie, maar ik ben meer 
‘kerkverbonden’, geloof wat meer volgens de 
regels. Daar daag ik Katrien graag mee uit. 
(lacht) 
KATRIEN Dat klopt. Maarten citeert de paus 
geregeld en op vakantie moet hij echt elke 
kerk binnen. Ik denk dan: moet dat nu echt? 
Maar achteraf ben ik vaak aangenaam ver-
rast en blij dat hij me over de drempel heeft 
geholpen. Dat doet hij trouwens regelmatig 
door zijn andere manier van kijken. Weten 
jullie dat ik dit gesprek eerst niet zag zitten? 
Spreken over geloof is voor mij vrij intiem. 
En mensen kunnen soms hard zijn in hun 
oordeel als het over geloven gaat. 
DIETER Ik herken dat. Ik moet vaak opboksen 
tegen de vooroordelen waar ik als priester 
mee te maken krijg. Ik word af en toe gecon-
fronteerd met minder leuke opmerkingen. 

TWEESPRAAK

 
RUIMTE VOOR ZINGEVING
Het einde van de zomer nadert wanneer we op een 

avond afspreken in Hechtel. Rond de tafel zitten 

Maarten Van Eekhout, zijn vrouw Katrien Van Erum 

en salesiaan Dieter Verpoest. Alle drie geven ze les bij 

Don Bosco: Maarten in Genk, Katrien in Helchteren en 

Dieter in Hechtel. De avond zon schept de ideale sfeer 

voor een inspirerend gesprek over een boeiend, maar 

niet voor de hand liggend thema: geloven vandaag. 

Katrien bijt moedig de spits af.
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Het is ook moeilijk wanneer men-
sen veel tegenslagen meemaken en 
hun boosheid of onmacht uiten. 
MAARTEN Dat mensen worstelen 
met ons geloof, begrijp ik. Soms 
heb ik dat ook. Ik kan ook ont-
goocheld zijn. Of het gevoel heb-
ben dat wij echt een museumstuk 
aan het worden zijn. Anderzijds 
heb ik wel moeite met het opge-
stoken vingertje van ‘dat is niet 
katholiek hé’. Ik weet dat ik fouten 
maak, ook als gelovige mens.

Mensen inspireren 
DIETER Heel veel verschillende 
mensen verrijken mij, van mijn 
geestelijke begeleider tot mijn 
overleden grootmoeder. Maar op 
dit moment zijn dat vooral mijn 
leerlingen. Zij dwingen mij om 
echt stil te staan bij mijn geloof. 

Als ze me vragen of ik zelf wel 
geloof wat ik zeg, dan moet ik daar 
een eerlijk antwoord op geven.
KATRIEN Wij hebben op school heel 
veel allochtone leerlingen en die 
zetten mij vaak aan het denken. 
Als ze mij erop wijzen dat sommi-
ge dingen bij hen anders verlopen, 
word ik gedwongen om over onze 
traditie na te denken. Dat is een 
enorme uitdaging.
MAARTEN Je kunt niet alleen gelo-
ven, je hebt anderen nodig. Met 
onze ploeg van de parochie gaan 
we elke week na de viering samen 
op café. Dat gemeenschapsgevoel 
heb ik echt nodig.

Liever uitstralen  
dan overtuigen
DIETER Jongeren waarderen het dat 
je als volwassene een zekere rust 

Je kunt niet 
op je eentje 
geloven, je 
hebt anderen 
nodig. 
Maarten Van 

Eekhout
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en blijheid uitstraalt. ‘Hoe komt 
het dat je altijd zo rustig bent?’, 
vroeg een leerling me ooit. Als 
jonge salesiaan al hechtte ik veel 
belang aan wat Don Bosco ‘de god-
delijke voorzienigheid’ noemde. 
Het gevoel dat wat er ook gebeurt, 
het op een of andere manier altijd 
wel goed komt. Ik durf dingen in 
handen van God te leggen, te leven 
vanuit een groot Godsvertrouwen 
en dat gevoel wil ik doorgeven aan 
jongeren.
KATRIEN Voor mij zijn vrijheid en 
oprechtheid cruciaal bij geloofs-
opvoeding. Ik geef godsdienst en 
dat kun je niet geven als je zelf niet 
gelooft. In mijn lessen reik ik din-
gen aan en ik laat mijn leerlingen 
vrij om daar al dan niet iets mee 
te doen. Ik vind het belangrijk dat 
er vragen mogen gesteld worden, 
dat er gediscussieerd mag worden 
en dat we van mening mogen 
verschillen. Maar wel met respect 
voor elkaars overtuiging.
MAARTEN Het doorgeven van mijn 
geloof, daar ben ik niet altijd be-
wust mee bezig. Geloof speelt wel 
een belangrijke rol in mijn leraar 
zijn. Zonder zou ik deze job niet 
doen, denk ik. Jongeren opvoeden 
is voor mij een echte roeping. Ik 
durf zelfs in mijn wetenschappe-
lijke lessen spontaan iets van mijn 
geloof te laten klinken. Zo geef ik 
in het vierde jaar les over de evolu-
tieleer en vraag ik naar de mening 

van mijn leerlingen. Dat resulteert 
vaak in een boeiend gesprek over 
onze visie op het ontstaan van de 
wereld. Je moet natuurlijk oplet-
ten dat je daarin niet overdrijft. 
DIETER Je mag je inderdaad niet 
opdringen. Ik twijfel soms wel 
of ik bepaalde dingen al dan niet 
zou doen. Een bloemetje op het 
graf van de mama van een leerling 
leggen bijvoorbeeld. Als leerlingen 
iets moeilijks te verwerken hebben, 
getuig ik soms door te zeggen dat 
ik voor hen zal bidden. Ik heb dat 
in Italië geleerd, daar vinden ze 
dat heel normaal. Als ik hier zoiets 
zeg, zie ik vaak de verwondering 
in de ogen van leerlingen. Toch 
bedanken ze mij daar ook voor. 
KATRIEN Ik geef les aan de richting 
Industriële Wetenschappen. Aan 
het begin van het schooljaar 
zeggen die leerlingen steevast 
dat zij niet geloven. ‘Wij kijken 
heel wetenschappelijk naar de 
dingen, mevrouw, je moet ons niet 
proberen te overtuigen.’ Maar als 
ik zie wat ik teweegbreng door hen 
andere dingen te laten beleven dan 
ze gewoon zijn … Zo keken we ooit 
naar Oscar et la dame rose, een film 
over een ongeneeslijk zieke jongen 
die wordt aangemoedigd om te 
schrijven aan God. Na de film liet 
ik ze zelf een brief schrijven naar 
God. Dat vonden ze heel verrij-
kend. Zo probeer ik af en toe wat 
spirituele gevoelens los te weken. 

Voor mij zijn 
vrijheid en 
oprechtheid 
cruciaal 
bij geloofs-
opvoeding.
Katrien 

Van Erum
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Ruimte voor verschil, ruimte voor 
zingeving.
MAARTEN Ten opzichte van andere 
geloofsovertuigingen ben ik vrij 
kritisch. Jongeren mogen ook kriti-
sche vragen stellen over mijn geloof. 
Ik wijs mijn leerlingen op de gelij-
kenissen tussen de verschillende 
vormen van geloof, maar zeker ook 
op de verschillen. We moeten van 
mening mogen verschillen zonder 
onze eigenheid te verloochenen.
KATRIEN Klopt, maar tegelijkertijd 
vind ik het moeilijk om niet te 
belerend over te komen. Als ik voel 
dat mijn leerlingen niet willen 
luisteren, dan laat ik het los om 

over God te praten. Want soms 
doe je er meer kwaad mee dan 
goed. Komt het er niet op aan om 
van leerlingen goede mensen te 
maken? 
DIETER Ik geloof dat Don Bosco ook 
vandaag zou zoeken naar inrij-
poorten om de gelovige dimensie 
nieuw leven in te blazen. Natuur-
lijk niet los van de redelijkheid en 
hartelijkheid. Zo proberen wij dat 
ook op school. Wij vieren eucha-
ristie, maar collega’s en leerlingen 
moeten niet te communie gaan als 
ze dat niet willen. We vragen wel 
respect voor diegenen die dat wel 
willen doen. Anderzijds hebben 

DIETER VERPOEST (33 j.) 
Leerkracht godsdienst, 
salesiaan en priester. 
Geeft sinds 2013 les in 
Hechtel. Is actief op 
het speelplein en de 
jeugddienst, traint voor 
zijn vijfde marathon.

MAARTEN VAN EECKHOUT (30 j.) 
Leerkracht weten
schappen en gods
dienst, startte in 
september zijn vierde 
jaar in Genk.

KATRIEN VAN ERUM (31 j.) 
Leerkracht Nederlands 
en godsdienst, geeft 
sinds 2007 les in 
Helchteren.

Katrien en Maarten zijn getrouwd en hebben twee 
kindjes: Janne en Victor. Ze zijn actief in de parochie 
en brengen graag tijd door met vrienden van het 
regentaat en de Chiro.
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wij onze vieringen misschien wat 
te veel aangepast opdat iedereen 
ze zou kunnen smaken. Het zijn 
eerder shows geworden. Misschien 
moeten we het eens over een ande-
re boeg durven te gooien …
KATRIEN Onze vieringen zijn heel 
ingetogen en dat werkt. We staan er 
telkens van versteld hoe we met erg 
verschillende mensen, jong en oud, 
gelovig of niet, het samen zo stil 
kunnen maken.
MAARTEN Een stille ruimte, daar 
droom ik van. Wij hebben wel een 
kerk naast de school maar zo’n 
ruimte op school zou toch andere 
mogelijkheden bieden.
KATRIEN Bij ons in Helchteren zijn 
de salesianen vorig jaar verhuisd 

en krijgt het klooster een andere 
bestemming. Ik zou het mooi vin-
den, mochten we van hun kapel een 
stille ruimte kunnen maken, voor 
leerlingen en collega’s.
DIETER Ja, ruimte voor zingeving 
zit vaak in hele kleine dingen, in 
mensen nabij zijn. Maar die fysieke 
ruimte mogen we zeker niet on-
derschatten. Toen wij op school te 
midden van onze verbouwingen 
zaten en we een leerling verloren, 
hebben wij de binnenhuiskapel van 
onze gemeenschap ter beschikking 
gesteld van leerlingen en collega’s. 
Je voelt dat een school dat nodig 
heeft. Don Bosco bouwde niet voor 
niets altijd eerst een kapel wanneer 
hij ergens een werk begon.

Ik geloof dat 
Don Bosco ook 
vandaag zou 
zoeken naar 
inrijpoorten 
om de gelovige 
dimensie nieuw 
leven in te 
blazen.
Dieter  

Verpoest
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Is het niet overal zo, dat je in werkgroepen 
(een pastorale animatiegroep bv.) sowieso 
veel tijd en energie stopt in de verpakking? 
Hoe gaan we het aanpakken? Wat zal het 
beste werken bij de leerlingen? Op welke 
manier kunnen we de collega’s enthousiast 
maken voor ons project?
Het lijkt op zich dwaas om naar een vinger 
te staren. Toch is het heel verleidelijk om 
telkens weer in die val te trappen en om 
veel tijd en energie te investeren in nieuwe, 
hippe ‘aanwijzers’. 

Vanuit dat aanvoelen hebben wij meer dan 
tien jaar geleden een jaarlijkse Spiridag in 
het (school)leven geroepen. Een dag om ons 
naar de hemel te oriënteren, om zelfs bij 
nieuwe maan haar omtrekken te ontdekken. 
Elk schooljaar, ergens in mei, één dag in dat 
maanlicht gaan staan. Van ’s morgens tot 
’s avonds erin te baden en de vraag te stellen 
‘waarom’ we eigenlijk aan pastoraal willen 
doen. 
Geloven wij eigenlijk nog wel in hetzelfde? 
In Jezus? Don Bosco? Ons opvoedings-
project? En hoe ervaren we dat geloof?  
Wat kan het betekenen voor onze school?
We beseffen maar al te goed dat het niet 
evident is dat de directie ons daarvoor een 
dag lesvrij maakt. Maar net die bereid-
heid is een enorm sterk signaal naar onze 

TEAMWORK

ALS DE VINGER DE MAAN AANWIJST,  
BEKIJKT DE DWAAS DE VINGER…

Spiri dag

een dag lang tijd maken, 
tijd krijgen van directie en collega’s, 
voor het tijdloze, de verbinding, 
de verdieping, het vertrouwen, 
het verbouwen 
en herbrouwen van wat we al kennen 

en van daaruit de creatie
van wat we ons na lange tijd 
nog graag herinneren

Spiri dag 
dat is 
reflectief spiegelen,
gepeperd bijkruiden,
dienstbaarheid, 
zelfs in de grootste hulpbehoevendheid, 

niet wachten op grote profeten 
maar zelf een kleine profeet zijn en 
met klein verzet de berg opfietsen

durven stop zeggen en 
dat ook structureel inbouwen.

(SW)
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collega’s. Het is een teken dat pastoraal voor 
het directieteam geen oud reliek is, geen 
opvulsel of window-dressing voor de school. 
Onze spiridag krijgt op die manier waar hij 
recht op heeft: de waarde van een zinvolle 
bijscholing. Zo komt er jaar na jaar ruimte 
en budget vrij voor een boeiend getuigenis, 
voor een gezellige maaltijd, voor gesprek en 
uitwisselingen van ervaringen die naar de 
diepte peilen. 

Ooit was Tobit uit de Bijbel onze leidraad, 
luisterden we naar Wouter Hillaert als 
rebelse oud-leerling en getuigde Jacky Van 
Dijck hoe hij in zijn ziekte en lijden toch nog 
kon blijven geloven. En telkens weer gaf ons 
dat een nieuwe kijk op het voorbije werkjaar 
en inspiratie voor de komende pastorale 
activiteiten. 

Zo’n momenten zijn broodnodig omdat ze  
de kans geven om te snoeien in onze pasto-
rale activiteiten. En om te beslissen welke 
nieuwe zaadjes dringend geplant (of is dat 
met een ‘d’?) moeten worden. 
Een dag samen naar de hemel staren, de neu-
zen in dezelfde richting. Maar ook achteraf 
die ontnuchterende engelenstem horen die 
fluistert: ‘wat staan jullie daar toch naar de 
hemel te kijken?’

Het was leuk om eens stil te staan bij het voorbije jaar en die trein aan 
activiteiten te bekijken (bijna ‘begapen’). Onze school is zo gegroeid 
dat we vaak niet weten wat een andere graad allemaal presteert en 
zelfs de directie was onder de indruk. Het geeft moed om verder 
te bouwen aan initiatieven en elkaar beter te leren kennen. Het gaf 
ook inspiratie om te zoeken naar onze ‘bestaansreden’ en voor welk 
soort pastoraal we willen gaan. Volgens mij zijn we al een flink eind 
op weg naar de dialoogschool, maar we moeten nog wel wat stappen 
zetten. We moeten eens meer over het muurtje durven te kijken en 
over het muurtje springen, ook al weten we niet altijd wat we daar 
zullen aantreffen. Deze Spiridag heeft mij meer geleerd dan heel wat 
bijscholingen en pedagogische studiedagen van de laatste jaren. 

(BVS)
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Voor kinderen van 8-12 jaar is er de website www.nabbi.be.  
Je vindt er spelletjes, gedichten, gebeden, info over de bijbel en over 
geloofsthema’s zoals liturgisch jaar, sacramenten en andere religies.

In de blog www.versevis.be kun je lezen hoe jonge christenen  
in eigen hart kijken, anderen beluisteren, de wereld beleven  
en van daaruit getuigen. 

De werkgroep Interreligieuze Dialoog van de kerk in Brussel (www.idkb.be) 

brengt parochiegemeenschappen, scholen en verenigingen in contact brengen 
met andere religies die in het Brussel aanwezig zijn. Zo groeit wederzijdse 
kennis en respect wat de levensbeschouwelijke diversiteit minder verwarrend 
en relativerend maakt. 

Geloventhuis.be helpt ouders aan ideeën en materialen  
om thuis hun gelovige inspiratie door te geven.

SINT-MICHIELSBEWEGING
De Sint-Michielsbeweging is een nieuwe 
beweging waar jonge christenen en gezin-
nen elkaar ontmoeten in een geest van vrede, 
vriendschap en geweldloosheid. Ze beleven, vieren en verdiepen samen hun geloof in dagelijks 
gebed, begeleidingsgesprekken, bezinningsweekends en via acties voor mensen in nood o.a. 
in het onthaalhuis Emmanuel te Kortrijk, de huiswerkklas te Gent, de broodronde te Brugge 
(www.sint-michielsbeweging.be)

AAN DE SLAG

In deze rubriek vind je een aantal inspirerende impulsen (boek, website, werkvorm …) 

rond het centrale thema van deze katern.

INSPIRERENDE WEBSITES 
VOOR GELOVIGE KINDEREN EN JONGEREN
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EEN BIJBEL
Philippe Lechermeier herschreef op een 
indringende manier Bijbelse verhalen. 
Rébecca Dautremer zorgde voor schitte-
rende illustraties. Het geheel vormt een 
adembenemend mooi boek. Ed Franck 
bewerkte de tekst voor een Nederlands 
publiek zodat het boek ook hier door 
jong én oud gekoesterd kan worden. 

TURIJNREIZEN
Waarom niet spiritueel 
herbronnen door op reis te 
gaan naar de roots van Don 
Bosco? Er is een aanbod voor 
verschillende doelgroepen. 
Jongeren kunnen terecht bij Jeugddienst Don Bosco (www.jeugddienstdonbosco.be).  
Volwassenen bij Wilfried Wambeke (wilfried.wambeke@donbsoco.be) en Don Bosco  
Vorming & Animatie (vormingenanimatie@donbosco.be).
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wat ik vraag is niet te groot

want mijn bord is gauw gevuld

geef me hoop en geef me brood

met wat kruimeltjes onschuld

druk een kruisje op mijn hoofd

glimlach teder en verguld

zegen me met avondrood

en met engelengeduld

neem me nog eens op de schoot

als ik stil val onvervuld

wees mijn troost mijn bondgenoot

die mijn onvermogen duldt

help me moedig uit de nood

en vergeef me ook mijn schuld

in het uur dan van mijn dood

hou me vast en zacht omhuld

HVP
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een mens in nood

een ziel geheeld

een stukje brood

gevierendeeld

de wereld wordt

een warme thuis

maar op je bord

een kwetsbaar kruis

het leven is

niet eindeloos

soms groeit gemis 

en hoop is broos

dan inspireert

een oud verhaal

dat intrigeert

in beeld en taal

want elke vraag

iedere droom

verbergt een laag

een onderstroom

HVP
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‘Geloof is geen pakket met pasklare antwoorden dat je zomaar op het bord van  

de jongere legt. Juist de vragen zetten in beweging en maken groei mogelijk.’ 

Twijfelen, zoeken, worstelen … het hoort erbij als je met geloof bezig bent. 

Laat je inspireren door onderstaande uitspraken en ga erover in gesprek met  

collega’s of huisgenoten. Je kunt ook een citaat kiezen dat jij vindt passen bij  

jouw gesprekspartner.

DOEPAGINA’S

 
GESPREKSSTOF

1 Het is de toetssteen van een 
goede religie, of je er grapjes 
over mag maken.  
(GILBERT KEITH CHESTERSTON)

2 De geest wordt onzuiver 
als het hart niet gewassen 
wordt door gebed.  
(MAHATMA GANDHI)

3 Ik geloof in God 
zoals een blinde 
gelooft in de zon. 
Niet omdat hij ze 
ziet, maar omdat 
hij ze voelt.  
(PHIL BOSMANS)

4 Geloven is zeker  
weten dat je twijfelt.  
(FREEK DE JONGE)

5 Het geloof is een stok om op te  
leunen, niet om anderen mee te slaan.  
(ELIZA LAURILLARD)

6 Leren geloven is wezen
lijker dan het geloof leren. 
(NICO TER LINDEN)

7 Zou God nog  
in ons geloven?
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15 Wil je dichter bij 
God komen, kom dan 
dichter bij de mensen. 
(KAHLIL GIBRAN)

8 Als je van het Evangelie over neemt 
wat je bevalt, dan geloof je meer aan 
jezelf dan aan het Evangelie.  
(AUGUSTINUS)

9 Sommige dingen 
moet je geloven om 
ze te kunnen zien. 
(EGIED VAN BROECKHOVEN)10 Ik geloof in niet zoveel. 

Maar wel in de liefde, God als 
liefde, dat grote mysterie. En dus 
ben ik religieus. Elke normale, 
gezonde mens is dat trouwens.  
(LIEVEN VANDENHAUTTE) 11 Als een bij die honing 

verzamelt uit verschillende 
bloemen, accepteert de wijze 
mens de essentie van verschillende 
Schriften en ziet alleen het goede 
in alle religies.  
(UIT DE HINDOETRADITIE)

12 Toen ik eten gaf aan 
de armen noemden ze mij 
een heilige. Toen ik vroeg 
waarom de armen niets te 
eten hadden, noemden ze 
mij een communist.  
(DON HELDER CAMARA)

13 Geloven en weten zijn 
twee rails die evenwijdig lopen 
en elkaar nooit ontmoeten, 
behalve bij het kind.  
(GODFRIED BOMANS)

14 Predik het geloof totdat  
je het hebt en dan zul je het 
prediken omdat je het hebt  
(FREDERIK NIETZSCHE)
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DAG 1 Gratis
Vandaag woon ik een kleuteractivi-
teit bij. In de winkelhoek worden 
de bloemen ‘eerlijk verdeeld’. Maar 
wat doe je met twee overgebleven 
rozen voor vijf kinderen? Een geu-
rige stilte vult het bloemenwinkel-
tje. De juf stelt voor om de bloemen 
weg te geven. Ze onthult het woord 
‘gratis’. Niemand kent de betekenis. 
Knap hoe de juf haar waar aan de 
man brengt. Grammaticaal is ‘gratis’ 
een bijwoord. Hier wordt het 
een toverwoord. ‘Voor wat, hoort 
wat’, kleurt nu ‘Ik doe zomaar iets 
voor jou en verwacht niets terug.’ 
‘Wat is er nog gratis?’ De juf vult 
hun boeket antwoorden aan met 
vergeet-ze-nietjes: de openbloeien-
de bloemen in jullie tuin, iemand 
die jullie graag ziet, de zon die ons 
’s morgens wakker maakt. Tijdens 
de nabespreking vertelt de juf 
spontaan over dat moment.

Kinderen leren ervaren wat ‘gratis’ 
betekent, is zo eenvoudig. Het kan 
beginnen met een gesprek over 
twee resterende bloemen in een 
emmer. Het is gratis, voor niets 
maar is niet niets!

DE WEEK VAN . . .

 
CHRISTA BORRÉ
Op weg gaan met kinderen, leraren en teams is altijd verrijkend! Het is open-

staan voor wat er leeft in de scholen en het biedt een uitwisseling van inzichten. 

Het geeft kansen om elkaars kwaliteiten met een salesiaanse knipoog in de verf 

te zetten. In vijf dagboekdagen schetst Christa Borré hoe zij dat op het terrein 

ervaart. Zij werkt als deeltijds schoolbegeleider Basisonderwijs bij de Pedagogische 

Begeleidingsdienst van de Salesianen van Don Bosco (PBSDB).
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DAG 2 Kwaliteitsvol
Op weg naar een directieverga-
dering merk ik je in de verte op. 
Je zit op een stoel tegenover het 
bureau van de directeur. Je voeten 
wijzen naar de deur waar je ver-
wacht wordt. Je ogen richten zich 
doorheen het raam op je spelende 
vrienden. Je lichaam zit in torsie. Je 
gedachten ook, vermoed ik. We ont-
moeten elkaar met een blik en een 
knik. Wanneer ik aanklop, nodigt de 
directeur ons beiden uit om binnen 
te komen. Je doet je verhaal in een 
aanpalend lokaal. De feiten en de 
emoties krijgen vrij spel. De manier 
waarop de directeur met je omgaat, 
doet goed. Niet je falen maar je groei 
telt. ‘Als je niet voor mijn kwalitei-
ten gaat, moet je van mijn gebreken 
afblijven!’ zou Emiel van Doorn 
beamen.

DAG 3 Groeiende ringen
Ik schreef vandaag op kromme 
lijnen. Een zorgvuldig voorbereide 

personeelsvergadering loste niet 
alle verwachtingen in. Huiswaarts 
in de wagen probeer ik deze 
onvoltooid verleden tijd mild te 
voltooien. Ik schakel in tegenwoor-
dige versnelling, maak een analyse 
en heb een perspectief voor ogen. 
Morgen wil ik weer op rechte 
lijnen schrijven. Of waarom niet op 
uitdijende cirkelomtreklijnen? Een 
vers van Rainer Maria Rilke rondt 
mijn werkdag af: ‘Ik leef mijn leven 
in groeiende ringen.’ Thuisgekomen 
zie ik in onze tuin mijn favoriete 
notenboom staan: een stille getuige 
en een levend bewijs!

DAG 4 Leven en leren!
Ik fiets naar Leuven en spoor verder 
naar Mechelen. Vandaag verdiep 
ik mij, samen met de collega’s 
schoolbegeleiders, in het nieuwe 
ZILL-leerplanconcept, Zin in Leven, 
Zin in Leren. We ervaren hoe essen-
tieel het is om veel tijd met school-
teams te besteden aan die visie. We 

Onderweg 
naar huis 
overdenk 
ik op welke 
manier Don 
Bosco zijn 
globale ziens- 
en zijnswijze 
in de praktijk 
aanpakte. 
Waar vond 
hij de nodige 
veerkracht?
Christa Borré
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zoeken naar mogelijkheden om het 
leerplan in de scholen te realiseren. 
Wanneer ik Mechelen verlaat, ben 
ik beZILLd! Onderweg naar huis 
overdenk ik op welke manier Don 
Bosco zijn globale ziens- en zijns-
wijze in de praktijk aanpakte. Waar 
vond hij de nodige veerkracht? Hoe 
kunnen wij vandaag in onze Don 
Boscoscholen het nieuwe leerplan 
met zijn bezieling kruiden? In het 
station van Leuven zet ik voorlopig 
een punt achter de vraagtekens. De 
trappers brengen me in de juiste 
cadans om de dag gezwind af te 
ronden.

DAG 5 ‘HaasrodeHalle 
erlebnis’
Wanneer ik in Haasrode de snel-
weg oprijd, weet ik niet wat mij 
onderweg te wachten staat. De dag 
verbergt een bekende? In Halle 
rijd ik het openstadslandschap met 
zicht op de basiliek tegemoet.
Ze komt me wat groots over maar 
haar aanblik, als een vaste waarde 
aan de einder, spreekt me aan. 
Ze herbergt een Bekende. Deze 
ervaring neem ik mee naar de 
school. Tijdens de begeleiding 
van de groepsopdrachten in de 
teamvergadering zet ik een Halse 
bril op zonder mijn doel uit het oog 
te verliezen. We beluisteren elkaars 
ideeën. Het enthousiasme om met 
een paar voorstellen in de klas aan 
de slag te gaan, doet deugd. Na 

de vergadering beleef ik een paar 
ontmoetingen van mens tot en met 
mens. Deze dag is een ‘Ha-Ha- 
erlebnis’ om U tegen te zeggen!
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In dagcentrum de Stuw te Lier 
ontmoet ik vijf medewerkers van 

Jeugdhulpverlening Don Bosco Antwerpen. 
Alex van Schoolondersteuning Plus bege-
leidt individuele leerlingen en klassen met 
spijbel-, pest- en andere gedragsproblemen. 
Hij ziet het als zijn opdracht om jongeren 
weer ‘zin’ in het leven te geven. In laagdrem-
pelige werkateliers laat hij hen ontdekken 
dat ze best hun talenten inzetten om hun 
verantwoordelijkheid op te nemen en hun 
leven opnieuw op de rails te krijgen. Alex 
gaat ook aan de slag met leerkrachten: “We 
trachten hun deficit-denken om te buigen in 
een focus op wat die jongeren wél goed doen. 
Zo kunnen ze samen verder.” Directeur Luc 
vult aan: “Door krachtgericht te werken, 
ontstaat verbondenheid. Dan worden herstel 
en constructieve samenwerking mogelijk.” 
De dagcentra Stuw in Lier en Heist hante-
ren dezelfde aanpak bij de begeleiding van 
gezinnen die steun zoeken bij de opvoeding 
van de kinderen. Teamverantwoordelijke 
Johan en context- en dagbegeleiders Ine 
en Senne getuigen: “We vertrekken vanuit 
het kind zelf. We vragen niet alleen waarom 
het hulp nodig heeft, maar beklemtonen de 
momenten waarop het wél goed functio-
neerde in het gezin. Zo ontdekt het meestal 
zelf wat het goed kan en wat het zinvol vindt 
in het leven. Verder laten we de verantwoor-

delijkheid voor de opvoeding bij de ouders. 
Ook hen laten we ontdekken wanneer de 
opvoeding wél lukte en wat hun kracht is. 
Wanneer ouders en kinderen elkaars sterktes 
kunnen verwoorden, groeit er verbonden-
heid en kunnen ze de touwtjes terug zelf in 
handen nemen. Tegelijk voelen ze dat ze er 
niet alleen voor staan.” Luc besluit: “Door 
een krachtgerichte aanpak krijgen men-
sen stap voor stap terug hoop, perspectief, 
levens’zin’ en vertrouwen in hun kansen en 
hun toekomst.”

DE KOFFIERAAD

HULPVERLENINGSVRAGEN  
ALS ZINGEVINGSVRAGEN?
•  
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Don Bosco  
verwoordt het zo: 

Ik heb meerdere levensbeschrij-
vingen geschreven, die gretig 
gelezen werden. Ze gingen over 
heel verschillende jongeren, van 
de voorbeeldige Savio tot de stoere 
bendeleider Magone. Wie meent 
dat ik dat enkel deed om stichtende 
voorbeelden aan andere jongeren of 
opvoeders voor te schotelen, slaat 
de bal mis. Voor mij gaat het er om te 
verduidelijken hoe elke jonge mens 
worstelt met het leven en toch een 
weg kan vinden. Het zijn tegelijk 
getuigenissen hoe je als opvoeder 
dienstbaar kan zijn aan deze zoek-
tocht naar zin. Mijn verhalen gaan 
over opgroeiende jongeren die in de 
wisselwerking met hun omgeving 
in een levenscrisis terecht komen. 
Savio is de dromer en idealist die in 
zijn ijver zichzelf dreigt voorbij te 
lopen en onmenselijk hoge eisen 
aan zichzelf stelt. Magone is de 
vaderloze jongen die zijn kwets-
baarheid en zijn schreeuw naar 
aandacht camoufleert in braniegedrag. 
Hoe verschillend de verhalen van jongeren 
ook klinken, altijd zijn ze op zoek naar hun 
identiteit, naar een veilige plek in het bestaan, 

naar een dragende betekenis voor 
hun leven. Soms is dit zoeken ver-
borgen in gedrag waarmee wij het 
als opvoeders moeilijk hebben. Ik 
heb het altijd als de kern van mijn 
roeping ervaren om achter dat 
gedrag van de jongeren de diepere 
vragen op te pikken en er mee aan  

de slag te gaan. Waar je als opvoeder 
het vertrouwen van de jongere 
krijgt om een gids en tochtgenoot 
te zijn, gebeuren vaak wondere 
dingen. Worden dingen ‘geheeld’, 

soms zelfs ‘heilig’. Is dat een ach-
terhaald verhaal? Ik denk het niet. 

Herken je de Savio’s en Magone’s in jouw op-
voedingscontext en vooral, hoor je hun vraag 
om ‘heil-ig’ te worden?

•  

  

 
?
In gesprek met enkele medewerkers  
van dagcentrum de Stuw te Wijnegen 
en de kijk van Don Bosco zelf.

Hoor je hun 
vraag om heilig 
te worden?
Don Bosco 
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Wat betekent het als salesiaanse 

organisatie een christelijk 

opvoedingsproject te hebben?

Je onderscheidt best twee zaken onder-
scheiden: van waaruit je iets doet en wat je 
probeert te bereiken. Voor Don Bosco was 
dat duidelijk. Hij deed wat hij deed vanuit 
zijn gelovige bewogenheid. Daarnaast was 
geloof ook een doel voor hem. 
De vraag is of en hoe we dat vandaag kunnen 
waarmaken. Eigenlijk is de bezieling het 
eenvoudigste. De jongere graag zien, in zijn 
kwetsbaarheid en broosheid. Let op dat 
is geen paternalistische liefde die voor de 
jongere bepaalt wat goed voor hem is. Het 
is een terughoudende liefde die de ander 
stimuleert te voorschijn te komen. Zo 
aan wezig zijn dat de andere groeit en zich 
kan uitdrukken. Zo is Gods liefde: in Zijn 
aanwezigheid trekt hij zich al terug. Hij legt 
geen beslag. Paus Franciscus gebruikt het 
beeld van Mozes die zijn sandalen uittrekt 
om Heilige grond te betreden. Zo moeten we 
naar de jongere gaan, als heilige grond die 
we schroomvol betreden. We hebben geluk 
met ons opvoedingsproject want het biedt 
ons een heel bruikbare aanpak waarmee 
we kwalitatief aanwezig kunnen zijn voor 
jongeren en hun groeiruimte bieden. 
Het wordt delicater als we het hebben over 
de vraag of we ook jongeren moeten op-

voeden tot geloof. We mogen ons niet laten 
verleiden tot het verdedigen waar het chris-
telijke geloof goed voor is. Dat wordt een 
dovemansgesprek waar je niet uit geraakt. 
Je kunt beter vertrekken van het menselijke 
verlangen en het concept van een integrale 
opvoeding. Opvoeden is de ruimte bieden 
aan de jongere om zich te ontplooien in alle 
dimensies van zijn bestaan. Lichamelijk, 
sociaal-relationeel en ook religieus-spiri-
tueel. Vragen rond schuld, verantwoordelijk-
heid, lijden en wat het leven de moeite waard 
maakt, kun je niet van tafel vegen. Vaak 
wordt die dimensie verdonkermaand. Zelfs 
vanuit niet-confessionele hoek wordt daar 
vandaag op gewezen. We mogen natuurlijk 
niet voorbijgaan aan de huidige pluraliteit. 
We zijn niet langer voor iedereen de enige 
bron van zingeving. Die pretentie moeten we 
loslaten en meer bescheidenheid aan de dag 
leggen. Tegelijk hoeven we ons ook niet te 
laten wegdrukken. Het christendom is een 
waardevolle bron van zingeving waarmee 
onze cultuur historisch verweven is. Een 
moeilijkere uitdaging is hoe we de opvoeders 
en leerkrachten die ook getekend zijn door 
die pluraliteit, actief in ons project engage-
ren. Daarin zijn we nog op zoek. lain Er is 
nog werk aan het bijstellen van de onder-
liggende theologische uitgangspunten die 
nog te moraliserend zijn. Moet er niet meer 

DE BRIL VAN ROGER

 
DE JONGEREN ALS HEILIGE GROND



25

aandacht komen voor de inwendige God? 
Hij is niet alleen in Christus mens geworden, 
maar in elk van ons. Er is te weinig aandacht 
voor de Geest die bezielt. Gods liefde is in 
elk van ons neergelegd. Die inwendigheid 
moeten we durven te cultiveren. Inwendig-
heid die wel altijd verbonden is met praxis. 
Het engagement voor de jongeren. 
Anders slaat het nergens op.

In het opvoedingsproject wordt 

uitdrukkelijke een link gelegd 

tussen onze christelijke wortels 

en de hoop. Terecht?

Het eigene van religieuze zin-
gevings systemen is juist dat er 
hoop is. Rik Torfs schreef in een 
van zijn columns waarin hij het 
had over het leven na de dood, 
dat in de postchristelijke situatie 
het verleden het belangrijkste 
geworden is. De focus ligt op het 
niet vergeten van de dode. Alleen 
zo leeft die nog voort. Het per-
spectief is weg. De eeuwigheid is 
vervangen door de herinnering. Vroeger lag 
de nadruk wellicht te veel op de beloning in 
het paradijs en te weinig op het leven hier en 
nu. Maar een goed begrepen hoop verenigt 
beide. Contra spem in spem: we durven tegen 
alle hoop in hopen. Christelijke hoop is de 

hoop op de verrijzenis. Don Bosco geloofde 
in de verrijzenis en dat betekende dat elk 
kind voor hem toekomst had. Ook degene 
die we geneigd zijn te klasseren onder de 
‘hopeloze’ gevallen. De verrijzenishoop heeft 
enorme pedagogische implicaties. Ik hoorde 
een aantal jaren geleden een paaspreek van 

de Franse salesiaan Petitclerc op de 
televisie. Hij zei: ‘Er zijn mensen die 
beweren dat ze geloven in de verrij-
zenis, maar ze laten een jonge mens 
die op straat moet leven, aan zijn 
lot over. Dan geloof je niet in de ver-
rijzenis.’ Tegen alle hoop in hopen, 
daar gaat ons geloof en ons project 
over. Dat wil niet zeggen dat je alles 
accepteert van die jongere. Wel dat 
je heilige grond in hem blijft zien. 
Het verhaal van Don Quichot en 
Dulcinea is misschien wel een mooi 
beeld voor de opvoeder. Dulcinea is 
een prostituee maar Don Quichot 
gelooft dat ze een prinses is en be-
handelt haar ook zo. Iedereen lacht 
hem uit om zijn naïviteit, Dulcinea 

incluis. Ze speelt zelfs het spelletje mee. De 
clou is dat ze door te doen alsof ze een prin-
ses is, uiteindelijk een prinses wordt. Het 
gaat er dus om de jongere met een hoek af te 
behandelen als een prins of prinses omdat je 
gelooft in de hoop. Daar is niets softs aan. 

 Roger Burggraeve is salesiaan van Don Bosco  

en emeritus professor aan de KU Leuven  

met jarenlange ervaring in het jongerenwerk.  

We vragen hem om zijn kijk te geven op de rol 

van de ouders in de opvoeding.

Eigenlijk is de 
bezieling het 
eenvoudigste. 
De jongere 
graag zien, 
in zijn 
kwetsbaarheid 
en broosheid.
Roger  
Burggraeve
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Waaraan merk je dat Don  

Bosco Sint-Pieters-Woluwe  

een katholieke school is?

BOUCHRA Aan het Maria-
beeld in dit lokaal. 
RIDVAN En aan de poster 
van Don Bosco; die hangt 
hier overal. BOUCHRA Je 
merkt het ook omdat we 
meedoen aan de salesiaan-
se spelen. ILAYDA De wat? 
BOUCHRA Wel, de salesiaan-
se spelen: een tornooi van 
Don Boscoscholen uit 
verschillende landen. Dit 
jaar gaat vindt het plaats 
in Spanje. ILAYDA (vol on-
geloof ) Dus we gaan naar 
Spanje? (gelach)

Wordt er op school wel  

eens gepraat over geloof? 

BOUCHRA Ja hoor, tijdens het 
ochtendwoordje. AYOUB En in de 
godsdienstles natuurlijk, maar 
daarbuiten eigenlijk heel weinig.

Jullie komen vanuit verschil-

lende geloofs overtuigingen: 

katholiek, moslim en ongelovig.  

Botst dat dan niet tijdens  

de les godsdienst? 

RIDVAN Ja, er is wel eens discussie, maar 
eigenlijk niet zo veel want we hebben ook 

JONGERENPARLEMENT

 
EEN GROTE FAMILIE
Mag ik eens langs komen voor een gesprek met 

jullie leerlingen over de christelijke wortels van de 

school? Ik gooide mijn vraag maar meteen voor de 

voeten van de adjunct directeur van Don Bosco te 

Sint-Pieters-Woluwe. En of hij geen klas voor me kon 

vrijmaken met enkele leerlingen van een ander ge-

loof? Dat kostte geen moeite, aan verscheidenheid 

en energie geen gebrek in deze bruisende school in 

onze grootstad. Het werd een openhartig gesprek 

met de leerlingen van 5STW, eerlijk en zonder blad 

voor de mond.

MORGANE

FLORIAN JAQUES

ANN PIET BOUCHRA RIDVAN ILAYDA AYOUB
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veel gemeenschappelijk. ILAYDA Wel ja, we 
maken geen ruzie, maar we gaan wel eens in 
debat. BOUCHRA In debat met de leerkracht 
vooral. PIET Onderling niet, wij zijn één grote 
familie. (gelach)

Hebben jullie het gevoel dat  

de school daarvoor openstaat,  

dat er debat mag zijn over geloof? 

IEDEREEN (vallen elkaar bij) Ja. 

Vinden jullie dat belangrijk?  

Of zijn die godsdienstlessen toch  

maar een vervelende verplichting? 

ILAYDA Neen, ik vind debat belangrijk om te 
leren omgaan met verschillende godsdien-
sten en om elkaar te respecteren. Om een 
compromis te zoeken tussen onze overtui-
gingen. RIDVAN Bwa, ik zou liever zelf de 
keuze kunnen maken om godsdienstles te 
volgen of niet. Die lessen interesseren me 
niet altijd. BOUCHRA Het gaat vaak over het 
katholieke geloof, maar iedereen mag wel al-
tijd zijn mening geven, dat is ook belangrijk. 

Als jij het voor het zeggen had,  

hoe zou jij het aanpakken?  

Moeten scholen nog meer hun  

spirituele overtuiging in de verf  

zetten of er net niet over praten? 

RIDVAN Ik zou de leerlingen zelf laten kiezen. 
In één school de verschillende godsdiensten 
of zedenleer aanbieden. Dan kun je kiezen 
waar je meer over wil weten en dan kan de 
leerstof dieper ingaan op elke godsdienst. 
Dat hoeft trouwens niet steeds je eigen 
geloof te zijn: een moslim wil misschien 
meer weten over het joodse geloof of een 
katholiek over de islam. Ik vind het geen 

probleem dat ik nu geen islamlessen kan 
volgen, maar het zou interessant kunnen 
zijn. MORGANE Ik vind het als katholiek ook 
belangrijk dat de verschillende godsdien-
sten aan bod kunnen komen zodat we van 
elkaar kunnen leren.  
Zo ontstaat respect voor elkaar. 

Zullen jullie later als ouders voor  

jullie eigen kinderen ook bewust  

kiezen voor een katholieke school? 

PIET Ik zou kiezen voor de beste school, on-
geacht of die nu katholiek is of niet. Als het 
echt het enige verschilpunt is, zou ik mis-
schien toch voor een neutrale school kiezen. 
Persoonlijk verkies ik de vrije keuze boven 
godsdienst als een verplicht vak. BOUCHRA Ik 
voel me ook niet direct aangesproken door 
de katholieke identiteit, maar het is dan ook 
niet mijn godsdienst. 

Voel je je als moslima dan  

welkom op deze school? 

BOUCHRA Ja, dat wel, ik voel me hier thuis. 
RIDVAN Natuurlijk, we zijn de grootste groep. 
(gelach) BOUCHRA Neen serieus, ik voel me 
hier goed, ik ervaar geen conflict tussen  
mijn geloof en de school.

Stel, je mag van de directeur één 

element veranderen aan de school, 

maar het moet te maken hebben met de 

katholieke identiteit. Wat zou dat zijn? 

JAQUES Misschien de inhoud van het vak 
godsdienst bijsturen, nog meer plaats voor 
dialoog met elkaar. RIDVAN Ik zou de symbo-
len van alle religies een centrale plaats geven, 
gelijkwaardig naast elkaar. PIET Zoals ik zei: 
één grote familie. (gelach) 
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Ik vind ze intrigerend. Hun vorm en de kracht 
die ze uitstralen zijn magisch, haast vertede-
rend, ze maken je zelfs bescheiden. Ik weet dat 
niet iedereen er zo over denkt. Volgens som-
migen gaat het helemaal in tegen de natuur. 
Zo’n welles-nietes discussie verandert echter 
niets aan het feit dat ik ze dan nog schitterend 
mag vinden. Er zijn er die zeggen dat het een 
techniek is; als je weet waar en wanneer je 
moet ingrijpen, dan komt de rest wel vanzelf. 
Maar hun groei zien als een loutere technische 
kwestie, doet afbreuk aan het verbluffende 
samenspel tussen mens en natuur. Volgens  
mij moeten we gewoon spreken van kunst. 
Reeds twaalf jaar heb ik het geluk om elk jaar 
een tiental dagen in hun nabijheid te vertoe-
ven. Een bevriend koppel heeft er in de tuin 
zo’n honderd staan. Niet één bonsai, maar 
tientallen boompjes in verschillende varië-
teiten en modellen. Mijn activiteit beperkt 
zich tot het dagelijks water geven. Als het dan 
eens géén typisch Belgische zomer is, soms 
twee maal per dag. Hun wortels slurpen bijna 
hoorbaar het vocht binnen en ze verdelen via 
een ingenieus systeem van wortelvezels de 
voedingsstoffen naar de wortel voet, de stam, 
takken en blaadjes.
In de Kerk spreken we niet onmiddellijk over 
bonsais. We hebben het eerder over kerkge-

bouwen en kathedralen als hoge bomen met 
diepe wortels… die dan ook de spreekwoorde-
lijke wind vangen. 
Het kapelletje op de knooppunten van de 
veldwegen was misschien de bonsai van de 
Kerk? Het verwees nog naar de band tussen 
de grond waarop het staat en de mensen 
die leefden van de voedingsstoffen van die 
bodem. Ze leefden nog vanuit die humuslaag 
die een lange christelijke traditie had achter-
gelaten. Maar boomwortels sterven af als 
er boven de grond geen leven meer is, als er 
geen bladeren meer zijn die licht opnemen 
en de levens cyclus telkens vernieuwen. De 
grootste wortels houden het nog een lange 
tijd vol, maar laat het nu juist de allerfijnste 
wortels zijn die belangrijk zijn voor de groei. 
Als er bovengronds geen leven meer is en ze 
niet mee functioneel zijn, sterven precies die 
kleine wortels af. De bonsai krijgt vorm via 
de kleine wortels die hij horizontaal vormt en 
die in de wisselwerking met de wirwar van 
blaadjes een levensproces op gang kunnen 
houden. Ach, een bonsai-kerk die horizon-
taal verworteld is in een breed netwerk en 
waarvan de bladeren naar boven reiken om 
de levenscyclus alle kansen te geven. Ik had 
jullie verwittigd: ze zijn magisch, uitdagend 
en ze maken je bescheiden.

HET LAATSTE WOORD VAN BART

 
  SAMENSPEL
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