
1954 kwam er een verbod van 
Rome. In dat jaar ook, verscheen 
in Nederland het Mandement van 
de bisschoppen waarin fijntjes 
staat, dat wij een actieve KAB had
den en geen behoefte aan priester
arbeiders. Pater Loew bleef kerk 
en arbeidersbeweging trouw. Hij 
reisde de hele wereld af en ver
bleef vijf jaar in een arbeiderswijk 
van Sao Paula. Bij zijn terugkeer 
in 1969 stichtte jlij in het Zwitser
se Freiburg de 'Ecole de la Foi'. In 
1981 trok hij zich in een klooster 
t.erug. In het klooster van de Trap
pistinnen te Echourniac (Dordog
ne) stierf Jacques Loewe begin dit 
jaar. 

Zalig en zorgelijk 
Op 28 januari dit jaar overleed de 
Engelse theoloog Charles Davis. 
Ik heb in ons land geen 'in me-

• moriam' gezien. Ik las het in 
'Orientierung' van 15 maart. Kort 
na het 1\veede Vaticaanse Conci
lie, waarvan Charles Davis een 
nieuwe kerk verwachtte, had hij 

op 20 december 
'66 bekend ge
maakt, dat hij 
was uitgetreden. 
Een paar weken 
later schreef hij 
dit. 'Nu mijn 
breuk met de 
kerk definitief is 
geworden, valt 
er een last van 
mij af, ben ik in
tellectueel be
vrijd en voel ik 
een blijdschap 
die ik jarenlang 
niet ervaren heb. 
Maar juist bij 
alle gelukzalig
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heid in dit leven, gaat mijn gevoel 
met grote smart gepaard. Mijn kri
tiek op de kerk als instituut laat 
mij niet de kerk als gemeenschap 
van mensen die ik ken en liefheb 
vergeten.' Hij kon niet meer gelo
ven in het pausambt zoals tijdens 
het Eerste Vaticaans Concilie om
schreven en door het Tweede Vati-

caans Concilie bevestigd. Zijn er
varingen met de kerk hadden hem 
er in toenemende mate van over
tuigd, dat het in de kerk ontbreekt 
aan zorg voor de waarheid en 
zorg voor de mensen (A Question 
of Conscience, Londen 1967). 
Charles Davis publiceerde tal van 
boeken en bleef artikelen schrij-

ven in onder andere 'The Tablet' 
en de 'National Catholic Reporter'. 

De GSM 
Tot slot een geheel ander onder
werp. Ook een ervaring van deze 
vakantie. De 'Universe' van juni 
'99 maakt melding van de vijf 
grootste ergernissen van de mo
biele telefoon. 1. De stilte abrupt 
verstoord; een mobiele telefoon 
tijdens een college of in de biblio
theek. 2. Muziekjes, jungles en 
andere deuntjes; als er gebeld 
wordt zorgen deze voor geluids
overlast. 3. Getuige zijn van privé 
gesprekken; je móet wel meeluis
teren, omdat de beller hardop zijn 
gesprek voert. 4. De beller negeert 
de verzoeken van omstanders om 
het gesprek te beëindigen. 5. De 
'idle chat, loze bakerpraatjes ; de 
gesprekken die niets te betekenen 
hebben, maar wel storen. 

Ik ben in september op vakantie. 
Zonder mobiele telefoon. 

Enkel als ik God meer liefheb 

'Hier is een vergezicht dat door de 
goedheid van God getoond werd 
aan een vrome vrouw en haar 
naam is Juliana, die kluizenares is 
in Norwich en die nog in leven is 
in het jaar onzes Heren 1413".' 
zo stelt degene die de teksten van 
vrouwe Juliana van Norwich 
(1342-na 1416) heeft overgeschre
ven haar aan ons voor in het Am
herst manuscript. 

Juliana was een kluizenares die 
een groot deel van haar leven 
heeft doorgebracht in een kluis. 
Deze was gebouwd tegen de kerk 
van de heilige Juliana in Norwich. 
Bij haar kluis hoeven we ons niet 
een klein celletje voor te stellen. 
De kluis van Juliana was een 
klein huisje met een woongedeel
te, een keuken, een gemak en een 
gebedsgedeelte. 
In dat gebedsgedeelte is een ven
ster aangebracht dat Juliana uit
zicht gaf op het altaar van de kerk. 
Zo kon zij zo vaak zij wilde de 
eucharistie mee vieren. De com
munie kon haar worden aange-

reikt via datzelfde venster. 
Er was ook een deur naar de bui
tenwereld. Maar die is door Julia
na maar één keer gebruikt: toen 
zij haar kluis binnenging. De keu
ze voor het kluizenaarsleven was 
zo definitief, dat die onderstreept 
werd met een dodenmis waarna 
de kluizenaar op een dodenbaar 
uit de kerk werd weggedragen, de 
kluis in. Toch is deze deur niet 
dichtgemetseld. Die is in gebruik 
gebleven: voor de bediende van 
Juliana. Een vrouw die bood
schappen voor Juliana deed en 
voor haar maaltijden zorgde. 

Zo werd Juliana in staat gesteld 
zich helemaal te concentreren op 
haar leven van gebed en dienst
baarheid aan haar medemensen. 
Want als kluizenares midden in de 
stad, leefde zij geen leven van vol
strekte afzondering en eenzaam
heid. Velen die de markt kwamen 
bezoeken, klopten bij haar aan om 
geestelijke raad en bijstand. 
Daarom was in de kluis ook een 
venster aangebracht dat uitzicht 

bood op het marktplein. Zo kon 
Juliana de geestelijke leiding bie
den waar zo velen om verlegen 
zaten en deze specifiek Engelse 
'pastorale variant van het Karthui
zer-ideaal' behartigen. 
Toen Juliana op schrift stelde wat 
zij vanwege DieEne had mogen 
zien, bleef zij trouw aan haar pas
torale gedrevenheid: aan gemeen
schap bouwen, mensen begelei
den op hun geestelijke weg en 
perspectief bieden. 

In het achtste hoofdstuk van de 
lange versie van haar 'Book of 
Showings' schreef zij dan ook: ". 
'Alles wat ik van mijzelf zeg, dat 
bedoel ik te zeggen van al mijn 
mede-christenen. Want in het gees
telijk vergezicht heb ik van onze 

Heer geleerd dat Hij het zo be
doelt. En daarom bid ik jullie al
len, om godswil, en raad jullie 
voor je eigen goed aan dat je op
houdt aandacht te schenken aan 
een ellendige aan wie het getoond 
werd en dat je krachtig, wijs en 
deemoedig in God schouwt die 
het uit zijn hoffelijke liefde en ein
deloze goedheid in het algemeen 
zou willen tonen, tot troost van 
ons allen. Want het is Gods wil 
dat jullie het opnemen met grote 
vreugde en toeneiging, alsof Jezus 
het aan jullie getoond had". Ik 
ben niet goed vanwege het verge
zicht, enkel als ik God meer lief
heb. En voor zover jullie God 
meer beminnen, betekent het meer 
voor jullie dan voor mij'. 
Die nuchterheid, die gerichtheid 
op het geestelijk welzijn van an
deren, die gemeenschapszin, dat 
gebrek aan belangstelling voor ei
gen voortreffelijkheid, dat maakt 
vrouwe Juliana tot een zo doel
treffende geestelijke gids. Voor 
haar eigen tijdgenoten en voor 
ons niet minder. 
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