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Leken zoeken relevantie Gods Woord
Emmanuel Van Lierde    Geograaf-cartograaf 
Frans Depuydt, classicus en historicus Hans Hou-
ben, verpleegkundige Lut Rubbens, bedrijfslei-
der Cor van den Bosch, econoom en jurist Frans 
Vanistendael en vormingsverantwoordelijke voor 
maatschappelijk werkers Ludo Wierckx behoren 
tot de vaste groep leken-predikanten van de Sint-
Kwintenparochie in het Vlaams-Brabantse Lin-
den. Sinds enkele jaren heeft die parochie geen 
residerende pastoor meer, maar de laatste herder 
bereidde zijn kudde voor op een zelfstandig func-
tioneren. Sindsdien staat een team vrijwilligers 

in voor de zondagse predicatie tijdens de dienst 
van het Woord. In het boek Leken (s)preken bunde-
len deze zes gelovigen meer dan honderd preken. 
Hun uitgangspunt is het zoeken naar de betekenis 
van de lezingen uit Oud en Nieuw Testament voor 
mensen van vandaag, zonder dat ze zich daarbij 
verdiepen in dogmatische constructies of laten 
leiden door grote theologische beschouwingen. 
Veeleer getuigen ze over hun persoonlijke zoek-
tocht naar het onnoembare en geven aan waar 
Gods Woord voor hen een actuele relevantie heeft. 
In die levensechte herbronning en worsteling naar 

waarheid van deze intellectueel geschoolde predi-
kanten hoeft het niet te verwonderen dat de we-
tenschap een belangrijke rol toebedeeld krijgt. On-
danks de secularisatie en de pluralisering, ondanks 
de vele omwentelingen in kerk en samenleving, 
hield hun geloof stand, al werd het gelouterd in het 
vuur van de kritische rede. Gedachten, geschriften 
en inzichten van werelddenkers, kunstenaars en 
geleerden plaatsen vraagtekens bij verhalen over 
schepping, zondeval, menswording, verlossing 
en verrijzenis. Toch werkt juist dat uitzuiverend 
om te komen tot de essentie van het joods-chris-

telijke geloof. Samen met de belangeloze inzet 
en het onberekende engagement van gelovigen 
blijft dat authentieke en oprechte getuigen een 
noodzaak om Gods Woord levend te houden en 
door te geven aan komende generaties. Het boek 
werkt in dat opzicht beslist inspirerend.

Jooris van Hulle    De Amerikaanse wiskundige en meteoro-
loog Edward Lorenz stelde ruim een halve eeuw geleden vast 
dat minimale veranderingen in de atmosfeer, door verster-
kende omgevingsfactoren tot maximale afwijkende resultaten 
kunnen leiden. Zijn bevindingen leidden tot wat later het  “vlin-
dereffect”  is gaan heten: een vlindervleugelslag in Brazilië kan 
een tornado in Texas veroorzaken. Voor de hoofdfiguur in Het 
vlindereffect, de vierde roman van Margot Vanderstraeten, is al-
lerminst sprake van een minimale verandering. Het leven van 
de Amerikaanse Angela Gutmann, die als mystery guest de we-
reld afreist om hotels en restaurants te beoordelen, wordt over-
hoop gehaald als ze in november 2008 in Mumbai (Bombay) 
haar zoon gaat opzoeken die zich als ontwikkelingshelper bij 
Domestic Works Movement inzet voor de Indiase kindslaven.

Aanslagen
Dat Angela voor haar zoon, Theo, en diens vriend Jacky een ont-
moeting heeft geregeld in het luxueuze Taj Mahal Palace & To-
wer Hotel, en dat net op die dag, 26 november 2008, daar en 
op andere plaatsen in Mumbai Pakistaanse terroristen moor-
dende aanslagen plegen, kan toeval heten. Angela overleeft de 
gijzeling, haar zoon wordt zwaargewond opgenomen in het 
ziekenhuis en over het lot van Jacky blijven ze aanvankelijk in 
het duister tasten. Aangrijpend, pakkend door de talrijke de-
tails, is de beschrijving van de bezetting van het hotel. Vander-
straeten beleeft, samen met de lezer, van binnenuit de angst en 
het onbegrip van de gegijzelden, zeker als nadien blijkt dat het 
om erg jonge terroristen gaat die van de islam en de Koran nau-
welijks iets afweten en alleen beroemd wilden worden. 

Waarzegster
In het tweede deel van de roman zijn we in december 2018 aan-
beland. Voor het eerst heeft Amerika een vrouwelijke president, 
maar veel positiefs heeft Angela over haar land niet te melden:  
“Hoe kan ik in mijn vaderland geloven, als het jou, mij en zovele 
andere burgers in de steek laat met al dat gekonkelfoes en al die 
schimmige, corrupte en criminele belangen achter de schermen?”  
In het vliegtuig naar Mumbai, waar ze tien jaar na de aanslagen 
wil terugkeren om meer zekerheid te krijgen over het werk dat 
haar zoon er verrichtte, ontmoet ze een waarzegster die voor 
haar de kaarten legt en haar zo met haar verleden confronteert. 

Loslaten
Gaandeweg leert Angela, door een afwisseling van tekstdelen 
waarin ze zich richt tot haar overleden zoon en tot haar waar-
zegster, haar verleden loslaten. Vanderstraeten bedenkt daarvoor 
de term  “nagevoel”. Hoe gaat een mens zinvol om met de herin-
neringen en kan hij die een plaats geven in zijn of haar leven? Dat 
is de vraag waarrond Angela blijft cirkelen. Een vraag die (ook) te 
maken heeft met de verstoorde relatie binnen het gezin waarin 
ze is opgegroeid. Welke rol speelt hier Angela’s tante Ruth, met 
wie Theo naderhand een emailcorrespondentie heeft opgezet? 
Waarom heeft Theo altijd verzwegen dat hij daar in Mumbai een 
meisje had leren kennen? En hoe heeft dat alles mee haar relatie 
met haar man Michael getekend, een relatie waarover de scha-
duw van Theo hangt:  “We hebben op iedereen iets aan te merken; 
dat helpt, die sprankel zelfzuchtigheid waarmee we ons verdriet 
tooien. We weten alle twee dat het versiering is. Een veeg make-
up over ons uitgedroogde bestaan”. En even verder luidt het:  “Ge-
luk heeft een houdbaarheidsdatum. Ongeluk bederft niet”.

Gele stenen
Vanuit het (na-)gevoel dat alles haar is ontnomen, aarzelend zoe-
kend naar een zinvolle invulling van wat het leven haar nog kan 
brengen, komt Angela terecht bij de kinderen van de Domestic 
Workers, Theo’s kinderen. Overal waar ze komt, laat Angela gele 
stenen achter voor haar zoon, en ze weet:  “De kinderen zullen 
haar gewoonte voortzetten. (…) In het ganse land zullen binnen-
kort gele stenen liggen”. Stenen die oplichten als dansende keien 
die alle gangen en werelden met elkaar verbinden. 

Vlamingen en Rome 
Erik Galle    In Vlamingen en Rome gaat auteur en Rome-kenner 
Patrick Lateur telkens met een bekende Vlaamse katholiek op 
ontdekkingstocht door de eeuwige stad. Ze staan stil bij de be-
tekenis van historische plaatsen en zoeken de band met het ge-
loofsleven van vandaag. 

Via Appia
In de eerste aflevering van de vier thematische wandelingen 
begeven Lateur en schrijfster Kolet Janssen zich op de oudste 
snelweg van Europa richting Rome: de Via Appia. Door letter-
lijk op dezelfde basalten tegels te lopen als de eerste gelovigen, 
onder wie Paulus, is de band met het verleden onmiddellijk ge-
legd. Het zoeken naar de oudste sporen van het christendom in 
Rome is dan ook de bedoeling van Janssen. 

De eerste halte is niet toevallig de catacomben waar de chris-
tenen in de eerste eeuwen hun doden hebben begraven. Lateur 
en Janssen dalen af in die van Callixtus, een van de oudste en 
grootste catacomben. Naast de bijzondere fresco’s met Bij-
belse taferelen is het treffend hoe gebruiken en gewoontes ver-
leden en heden met elkaar verbinden. De graven van martela-
ren trekken bijzonder de aandacht. 

Mozaïeken
Daarna staat er een bezoek aan de San Clemente op de agenda. 
De zo indrukwekkende mozaïeken trekken bij het binnenko-
men meteen de aandacht naar boven. Centraal staat een uniek 
kruis met twaalf duiven dat de stam vormt van de levensboom. 
Hoe langer wordt gekeken, des te meer valt te ontdekken hoe-
veel, vaak symbolische afbeeldingen er wel te zien zijn. 
 
Om af te sluiten kiest Janssen eerst de Santa Maria Maggiore, 
waar de mozaïeken als een groot stripverhaal actiescènes van 
het Oude Testament in beeld brengen. Afrondend volgt een 
sprong in de tijd om in de San Luigi dei Francesi een schilderij van 
Caravaggio over de roeping van Mattheus te bezichtigen. Naast 
het bewonderen van getuigenissen uit de geschiedenis stelt 
Janssen – zoals bij de roeping in dat schilderij – bij het geloof al-
tijd de belangrijke vraag: wat doe jij ermee in je leven? 

Vlamingen en Rome is te zien op Braambos op 18 januari  
op Eén om 9 uur en op Canvas omstreeks 23.30 uur. 
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Cor van den Bosch 
en Frans Vanisten-
dael (red.), Leken  
(s)preken, Halewijn, 
Antwerpen, 312 blz. 

Margot Vanderstraeten, Het vlindereffect, Atlas Contact,  
Amsterdam/Antwerpen, 284 blz.

Patrick Lateur (l) en Kolet Janssen (r) in de Romeinse catacomben.  
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Het vlindereffect van Margot Vanderstraeten is een bijzonder rijke roman die sociaal engagement –  

het lot van de kindslaven in India – vanuit een originele invalshoek verbindt met de meer ik-gerichte 

zoektocht van een vrouw naar haar positie in een wereld waarin alles met alles te maken heeft. 

Het vlindereffect

“Aangrijpend, pakkend  
door de talrijke details,  
is de beschrijving van de 
bezetting van het hotel.”


