TERTIO 6 november 2019  3

BIO

wordt geschaad, het kan onze samenleving en onze privélevens ontwrichten. Ik ben vrijwilliger op een middelbare school, op de afdeling voor leerlingen met een fysieke
beperking. Laatst had ik een gesprek met een groepje
leerlingen over de ‘voordelen’ van hun beperking. Ik
vroeg hen twaalf dingen op te sommen die zij beter kunnen dan ‘gewone’ leeftijdsgenoten. Een antwoord kreeg
ik in verschillende toonaarden te horen: verbinding maken. Als je leeft met een beperking heb je soms de hulp
en ook de bescherming van anderen nodig. Om hulp te
vragen, moet je contact kunnen leggen. Door hun afhankelijkheid hebben zij geleerd vertrouwen te hebben in
anderen en hebben ze er belang bij zo met anderen om
te gaan dat die het fijn vinden iets voor hen te doen. Veel
van hen zijn mondig, creatief en gevat, de vrolijke noot
in het gezelschap. Het zijn sterke persoonlijkheden. Ze
moeten wel. Samen sta je sterk en kom je verder.”
Maar verbinding maken met anderen
vergt wel moed, stelt u ook. Laten we
ons te veel leiden door onze angsten?

“In mijn nieuwste boek, dat over angst gaat, staan na
elk hoofdstuk vragen die helpen met elkaar in gesprek
te gaan over hoe om te gaan met onze bangigheden.
Hoe praten we over de dingen die we akelig vinden?
Helpt wat we elkaar vertellen om ons vertrouwen te
vergroten? Als ik bang ben voor de tandarts en anderen spreken over die beroepsgroep alleen maar in
termen van beulen en graaiers, dan ga ik niet met een
gerust hart in een tandartsenstoel liggen. Of de angst
om te reizen naar verre landen. Er wonen dominicanessen in Irak. Als die zusters daar kunnen wonen,
waarom zou ik of een ander daar dan niet heen kunnen gaan om hen te bezoeken? Je moet natuurlijk niet
onverantwoordelijk zijn, maar durf te vertrouwen op
de ervaring van mensen ter plaatse in plaats van vast te
blijven zitten in de vrees. Er gaan meer mensen dood
aan angst voor de angst dan aan wat werkelijk gebeurt.
Vertrouwen en troost zijn niet altijd zomaar en vanzelfsprekend aanwezig. Dat moeten we soms van buitenaf aangezegd krijgen. In de Bijbel zie je dat op vele
manieren gebeuren. De grondtoon is: wees niet bang.
Dat is fundamenteel in de Bijbel. Zie je angsten onder
ogen en doe vervolgens wat je te doen staat.”
Kan je angst afleren?

“Ja, onder meer door een poging te doen vooroordelen weg te houden. Onze samenleving is helaas gesegregeerd. In dit eethuis zitten op dit moment alleen
blanke mensen. Hoe komt dat? We komen anderen
wel tegen in de publieke ruimte, in het openbaar vervoer, maar waarom zijn er nog zoveel plekken waar we
gescheiden zijn? Als je je steeds afvraagt of de ander
wel te vertrouwen is en of het eten dat we voorgeschoteld krijgen, wel veilig is, word je een zuur mens.
Daarom voel ik me zo aangesproken door het Bijbelse
‘wees niet bang’. Moed en kracht zijn niet vanzelfsprekend, maar ze worden ons geschonken, aangezegd.”
In uw leven blijkt ook verbeeldingskracht
een goed middel om angst tegen te gaan.

“Er zijn vele soorten taal. Je hebt niet altijd woorden
nodig om iets uit te drukken, er is ook beeldtaal. ‘Overlevingsbeelden’ hebben mij geholpen bange momenten
door te komen. Ik heb er een hekel aan in een MRI-scanner te liggen. De ruimte is krap en onvriendelijk, het
geluid is oorverdovend. Fijne, geruststellende beelden,
zoals herinneringen aan ronddobberen op het water
op een zonnige vakantiedag, helpen mij goede moed
te houden en niet angstig te worden. Als het over
existentiële vragen gaat, verandert de betekenis van
beelden. Dan wordt die luchtmatras op het water een
beeld van vertrouwen en gedragen worden. Zoals een
veilige en open hand waarin wij mogen rusten.”

Holkje van der Veer (1960, Amsterdam) heeft als 14-jarige een ingrijpende godservaring. In 1978 wordt
ze gedoopt in de doopsgezinde gemeente. Twee jaar later ondergaat ze een rugoperatie, gevolgd door
een revalidatieperiode. Daarna volgt ze sociale opleidingen in Zwolle en Kampen en de hogere beroepsopleiding Pastoraat in Windesheim (Zwolle). Van der Veer leert de dominicaanse gemeenschap van Zwolle
toevallig kennen door een medestudent die er in het studentenhuis verblijft. Ze mag er stage lopen en gaat
er in 1986 zelf wonen. “Door het dagelijkse leven te delen, leerde ik als vanzelf wat het inhoudt katholiek te
zijn en wat dominicaanse spiritualiteit betekent.” Dat is zo’n goede ervaring dat ze in 1992 katholiek wordt.
Vier jaar later treedt ze toe tot de dominicanessen van de Heilige Familie in Neerbosch (Nijmegen). Tot 2010
is Van der Veer actief in jongeren- en vormingswerk. Momenteel legt ze zich toe op schrijven. Ze blijft actief
betrokken bij het dominicanenklooster in Huissen. “Mijn boeken zijn niet gericht op theologisch geschoolde
lezers, wel op de mensen om me heen die buiten die kaders leven. Hoe kan ik hen ertoe verleiden zich over
eventuele boosheid en argwaan jegens kerk en geloof heen te zetten?”, vraagt Van der Veer. De hoofdstukken in haar boeken zijn steeds kort, gevolgd door vragen die uitnodigen tot reflectie en gesprek.

Is het beeld van de lijdende Jezus voor u
vanwege uw lichamelijke aandoening
van bijzondere betekenis?

“Dat vind ik nog steeds een moeilijke kwestie. Enkele jaren geleden – ik stond voor een medische ingreep – gaf een priester mij het advies mijn oog op
Christus gericht te houden. Lang heb ik mij de vraag
gesteld wat hij bedoelde. Vanwege een medische ingreep door een onzekere tunnel moeten gaan terwijl
je wordt ondersteund door vele lieve mensen die het
allerbeste met je voorhebben, is iets heel anders dan
het getreiter en de verlatenheid van de kruisiging die
Jezus moest ondergaan. Ik kan daar onmogelijk een
gelijkheidsteken plaatsen. Ik zie in de passie wel: je
kan door donkerte heen komen en op een andere manier tot leven worden gewekt. En ik herken ook de
verbondenheid met de Maria’s, de lieve mensen die je
angst en wanhoop delen en trouw bij je blijven. In die
zin vind ik wel een zekere connectie met dat beeld,
een verhaal van diep vertrouwen ondanks alles.”
Uw vader hield u aanvankelijk weg
van de Bijbel wegens “te moeilijk”.

“We leven in een tijd waarin de Bijbel niet centraal
staat. Dat vind ik jammer, alleen al omdat je zonder de
Bijbel veel kunst niet kunt begrijpen. Religieuze muziek
beluisteren of Rembrandt zien zonder de Bijbelverhalen te kennen? Onlangs stond ik enkele malen met
de Nederlandse cabaretier Patrick Nederkoorn op de
planken voor het theaterproject Cabaretiers en andere
Predikers. In de slotscène ligt Patrick languit op mijn
schoot. Wie daar de piëta niet in herkent en niet weet
wat dat beeld wil uitdrukken, mist een betekenislaag.”
“Daarenboven zijn we als mens tegelijk uniek en niet
uniek. In de psalmen kom je het hele leven tegen. De
psalmen gaan niet alleen over alle grote Bijbelse thema’s zoals uittocht, verbond, ballingschap, woestijn
en koningschap, maar ook over omgaan met angst en
het zoeken naar moed en troost. Die Bijbelse teksten
zetten je in een breder kader, verbinden je met het
gegeven dat wij niet de eersten zijn en bevatten een
oproep. De vraag is steeds: in welke wereld leven we
feitelijk en in welke wereld willen we leven? Welke toekomst willen we? Het doet ertoe hoe we spreken, wat
we doen, wat we kopen. Om bij de angst te blijven: ga
ik een bewakingscamera aan mijn voordeur hangen?
Ik wil liever geen inbrekers, maar als ik aan die angst
toegeef, wordt mijn wereld alleen maar kleiner en
geslotener. In de Bijbel daarentegen worden mensen
eropuit gestuurd: ga weg, ga op reis, verlaat uw grond.
Laten we elkaar vooral aanmoedigen en de weg wijzen
om telkens weer een nieuw begin te maken.”
Van een nieuw begin gesproken:
u groeide doopsgezind op, werd katholiek
en trad in bij de dominicanen, waar uw
medezusters nu grotendeels tachtigplussers zijn. Hoe is dat voor u?

“Ik spreek niet graag over een ‘bekering’, dat doet
geen recht aan mijn achtergrond. Bij mij was het ontdekken van de katholieke kerk en langzaam mijn thuis
vinden in de dominicanenorde een proces van jaren.
De bedoeling van intreden is gehoor geven aan het
verlangen dat in je leeft. Voor mij was dat ook een verlangen naar eenheid: mijn christelijke geloof en mijn
staan in de wereld samenbrengen, al levend werken

aan een toekomst, aan geluk dat verder gaat en groter
is dan alleen mijn leven. Intreden in een kloostergemeenschap is geen eindstation. Vandaag blijken enkele vrouwen in Nederland belangstelling te hebben
voor ons dominicaanse leven. Daar ben ik oprecht
blij om. Niet omdat onze congregatie per se moet
blijven bestaan, maar omdat ik ook anderen het geluk wens van een dagelijks leven waarin je vorm kunt
geven aan een gelovig, evangelisch verlangen. Mooi
ook dat mijn oudere medezusters voor hen openstaan en de moed hebben te kiezen voor toekomst.
Verhalen over ordes en congregaties die alleen maar
willen afbouwen en voltooien, maken me triest.”
“Maar nieuwe mensen binnen krijgen, brengt ook
een nieuw geluid en nieuwe ervaringen en wensen
mee, mogelijk andere dan waarop werd gehoopt. In
dat geval vraagt het veel tijd en aandacht elkaar te
beluisteren en te begrijpen. Als een nieuwe generatie
kloosterlingen ernaar verlangt om bijvoorbeeld oude
vormen en tradities opnieuw te onderzoeken en ontdekken, kan bij sommige ouderen de angst naar boven komen dat alles wat zij ooit hebben vernieuwd,
zal worden teruggedraaid. Ik probeer dat met nuance te bekijken. De klok kunnen we nooit achteruit
draaien. Iedere tijd kent zijn genade. Als er nieuwe
mensen willen intreden, dan vraagt dat van iedereen
een open houding, vertrouwen en moed. Het zal een
samen zoeken zijn, een herbronning, een nieuwe
verbinding, de angst voorbij.” III
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UITNODIGING
Tertio nodigt u van harte uit op de boekpresentatie van Drijf-veer –
De angst voorbij op vrijdag 29 november om 19.30 uur in de Heilige
Magdalenakerk, Stalijzerstraat, 8000 Brugge. Dominicanes Holkje van
der Veer stelt haar boek voor. Daarna reageren theoloog Stephan van
Erp (KU Leuven) en Sabine Vanquaethem, kwaliteitscoördinator van de
Ark Moerkerke-Brugge. Muzikale intermezzo’s worden gebracht door
Tertio-redacteur Geert De Cubber en zijn zoon Mats. Deelname is gratis.
Gelieve wel in te schrijven vóór 18 november via secretariaat@tertio.be

