
 
Licht door het wolkendek 

 
Reactie van Holkje van der Veer op de lezing van professor Myriam Wijlens bij het webinar over de 
synode.  

 
Dank professor Wijlens voor uw uitleg en 
inspirerende woorden. Ook dank broeder 
Bernardus. Ik herken mij in uw verhaal.  Ik heb 
met twee verschillende oren naar de woorden 
van  professor Wijlens geluisterd.  
 
Met het oor van een zuster Dominicanes. Na 
een decennialang proces van overdragen, 
afbouwen, en voltooiing  bevinden wij ons, de 
congregatie van zusters Dominicanessen van 
Neerbosch nu in een wonderlijke periode van 
nieuw élan en voorzichtige opbouw.  
 
Afbouwen was steeds een belangrijke 
activiteit.  Eigen scholen en een ziekenhuis zijn 
overgedragen. Bijna al het vastgoed is 
verkocht. Voor onze oudere zusters wordt 
uitstekend gezorgd en wij van het huidige 
bestuur zijn door het delegeren van taken ook 
ontzorgd. Toch geloven wij dat de Geest een 
richting uit waait die je niet verwacht. We 
hebben de deuren naar de  toekomst niet 
gesloten. 
  

Jonge vrouwen aan de kloosterpoort 
 
Dat was al eerder zo. Toen ik en een 
medezuster in de jaren ‘80 en ‘90 op de deur 
van mijn congregatie klopten om toegelaten 
te worden als aspirant, waren de 
bestuurszusters van die tijd onthand. “Wat 
moeten we met deze jonge vrouwen? We zijn 
aan het voltooien. Jullie  komst past ons niet. 
Ga een deurtje verder”, zo klonk het toen in 
eerste instantie. Maar in de jaren ‘90 ging 
langzaam de deur toch open. Om een lang 
verhaal kort te houden: er zijn altijd zusters in 
mijn congregatie geweest die zeiden: laten we 

open blijven staan voor nieuwe mogelijk-
heden. Wie weet kan het wèl.  
 
Wie weet wat de Geest ons te zeggen heeft. 
Niet zozeer omdat medezusters vinden dat 
onze congregatie behouden moet blijven, 
maar omdat de missie, het charisma van de 
orde en de congregatie mag blijven bestaan. 
Om de betekenis die zij heeft in onze 
samenleving. Daarom werd en wordt de deur 
open gezet naar toekomst.  
 

Een belangrijke missie 
 
En dan blijkt rond 2018 de tijd rijp is. Jonge 
mensen kloppen - het is echt waar - aan 
kloosterpoorten. Niet alleen de Dominicaanse. 
“Help ons”, zeggen ze, “om een leven in 
waarachtigheid en oprechtheid te beginnen”. 
“Help ons”, zeggen ze, “want de missie van 
het religieuze leven is een belangrijk 
antwoord, juist in deze tijd”.  Op vele plekken 
in Nederland lopen in de  kloosters en in de 
lekenbewegingen momenteel jonge mensen 
rond. Bij ons zijn twee zusters in kleine 
professie en een andere vrouw is in november 
met haar noviciaat begonnen.  
 
En nu staan wij als  congregatie en ook als 
orde van dominicanen voor de vraag:  “Waar 
en hoe willen wij ons gaan inzetten, wat is 
onze gezamenlijke missie en wie zijn onze 
bondgenoten? Hoe zijn wij in deze samen-
leving waarin individualisme en autonomie 
zulke dominante waarden zijn een gemeen-
schap in Christus verbonden?”  Ik ben oprecht 
blij met dit Synodale proces. Het stimuleert en 



helpt om het gesprek met elkaar en de 
mensen om ons heen aan te gaan.  
Hier volgt een vraag. En misschien kunt u 
hierop reageren, professor Wijlens: om iets 
nieuws te beginnen, tot nieuwe inzichten te 
komen en deuren te openen heb je niet alleen 
luisterbereidheid nodig, maar vooral veel tijd. 
Waarom is dit proces zo kort. Loopt dit proces 
tot 2023?  Hoe ziet u de rol van dit proces 
voor de kerk van de toekomst?  
  
[Mevrouw Wijlens en ook mgr Liesen van 
Breda antwoordden hierop dat het synodale 
proces zelf al een verwezenlijking van de 
doelstelling is en mag zijn en dat het zeker na 
2023 niet op moet houden, maar de nieuwe 
manier van omgang met elkaar mag zijn]  
  

Nog wat onwennig 
 
Met mijn  andere oor heb ik geluisterd als lid 
van het Netwerk Katholieke Vrouwen 
Nederland. Al tientallen jaren hangt er hier in 
Nederland een dikke mist boven het 
katholieke, kerkelijk erf, waarin velen, mannen 
èn vrouwen het lijntje met de kerkgemeen-
schap en elkaar zijn kwijt geraakt. De huidige 
Paus heeft in dat zware wolkendek wat gaten 
geprikt. Hoe heerlijk is dat. Het eerste licht dat 
afkomstig is uit Rome voelt nog wat 
onwennig.  
  
Als Doornroosjes worden wij door Paus 
voorzichtig wakker gekust. De Paus deelt zijn 
zorg om de mensen in de marge, de 
vluchtelingen, de uitgebuite, en ook het milieu 
met ons.  Het is een man die ontspannen zijn 
tafel deelt en zich niet schaamt als niet alles 
netjes en ordelijk volgens de regels van de 
boekjes verloopt.   

En nu…   Nu zegt hij met dit synodale proces 
tegen ons: “maak van je kerk geen 
museumstuk, maar wordt een huis waar 
geloofd, gevierd en gegeten wordt.” Hij roept 
juist hen die onder die mistige deken de weg 
kwijt zijn geraakt op: wordt wakker! Luister 
naar elkaar! Geloof in de Geest. Een nieuwe 
koers is mogelijk. Laat van je horen.  
 

De daad bij het woord 
 
En tegen alle vrouwen zegt hij: ik wil ook jullie 
stem horen! Denk mee, treed weer binnen in 
de gemeenschap die kerk heet. Hij voegt de 
daad bij het woord, professor. Wij zijn blij dat 
hij juist u heeft aangesteld voor dit synodale 
proces.  
 
De vrouwen van het Netwerk Katholieke 
Vrouwen gaan de Paus helpen om de verhalen 
van vrouwen te verzamelen in de hoop dat we 
nu al beter met elkaar in gesprek komen in het 
project “zij heeft een verhaal”.  Op 17 Januari 
om 20.00 vertellen wij hier meer over in onze 
talkshow en daarna staan de vragen online die 
wij alle vrouwen in Nederland willen 
voorleggen.  
  
Vandaag en 17 januari zijn  een aftrap. Wat wij 
van u hopen en ook durven te vragen, 
professor Wijlens:  help om ons eindrapport 
met de verhalen van vrouwen verzameld, 
verder te brengen naar de bureaus van de 
bisschoppen en de  kardinalen die in Rome 
bijeen komen. En in de tussentijd aan ons de 
taak om een nieuw verhaal te maken ook hier 
en nu al.  
 
 
Holkje van der Veer, 10 januari 2022  

 
 
 


