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H
et is palmzondag in Lier. De
mooie, witte kapel in het
oude klooster van de gast-
huiszusters zit zo goed als
vol. Bijna honderd men-

sen, ondanks het feit dat er een pak
sneeuw ligt en dat het centrum ver-
keersvrij gemaakt is voor een marathon.
Geen enkele kerk in Lier trekt meer
volk. Binnen vallen de verschillen
meteen op. Geen altaar, maar een sobere
tafel in het midden. De stoelen in een
kring en niet in rijen achter elkaar. En
de priester is een vrouw. Lea Verstricht,
theologe, draagt een wit-bruine kazui-
fel en verwelkomt de mensen met een-
voudige, warme woorden. Het koor zet
met veel gloed de eerste psalm in.
Vooraan staat zuster Marie-Thérèse, de
bezielster van de vernieuwingsbewe-
ging.

Hier gaan vrouwen voor in de
 alternatieve eucharistievieringen van
basisgemeenschap De Brug. Hier
wordt met geestdrift samen gezongen,
samen gebeden en samen stilte bele-
den. Manden met brood en bekers met
wijn worden doorgegeven om te delen.
De schriftuitleg komt van Ria Grom-
men, psychologe. De viering van de
 intrede van Christus op een ezel in
 Jeruzalem is volgens haar een hoog-
feest van verlangen naar een nieuwe
wereld. ‘Zo heeft nu ook het aantreden
van de nieuwe paus, met zijn nieuwe
stijl en naamkeuze, ons hoopvol
 gemaakt.’ De mensen schudden elkaar
de hand, wensen elkaar vrede en krij-
gen een palmtakje. En dan is er koffie.

Kritische christenen
Volgens recent onderzoek van de

Leuvense universiteit (ISPO) maakt de
kerk in Vlaanderen een spectaculaire
terugval mee. In 1991 ging nog één op
vier Vlamingen regelmatig naar de kerk,
in 2010 was dat nog 8 à 10 procent.
In 1981 had nog 62 procent van de
 Vlamingen vertrouwen in de kerk,
maar in 2011 nog slechts 13 procent.
Dat heeft vooral te maken met morele
kwesties, en niet het minst de pedofi-
liecrisis. Bijna acht op tien Vlamingen
die zich katholiek noemen, zijn be-
schaamd en teleurgesteld in de kerk als
instituut. Dat neemt niet weg dat ze
wel nog geloven in de gemeenschap
van christenen. Acht op tien katho-
lieke Vlamingen vinden dat vrouwen
en gehuwde mannen priester moeten

kunnen zijn. Slechts 18 procent stemt
nog in met een conservatieve wending.

‘Of hoe de Roomse God uit Vlaan-
deren verdween’, meent Paul De
Witte, woordvoerder van de Basis-
 beweging, een netwerk van kritische
christenen en basisgroepen. Daarmee
alludeert hij op het boek Hoe God ver-
dween uit Jorwerd van Geert Mak, dat
onder meer over de teloorgang van
het godsdienstige leven in een  tradi -
tioneel Fries dorp gaat. Dat komt vol-
gens Paul De Witte, een gewezen  pater
die nu actief is bij de basisgroep
 Jebron in Aalst, omdat Vlaanderen
 geseculariseerd is en de officiële kerk
gemarginaliseerd. ‘Ik ben zelf de laat-
ste dertig jaar religieus leeggelopen
en heb afscheid genomen van het tra-
ditionele katholicisme, maar zoals veel
christenen blijf ik wel trouw aan de
kern van het geloofsverhaal en aan de
God van de Bijbel.’

Er is volgens hem een nieuw aggi-
ornamento nodig: het bij de tijd bren-
gen van het vermolmde kerkinstituut.
Dat was de bedoeling van het Tweede
Vaticaans Concilie (1962-1965), maar
de progressieve besluiten werden ach-
teraf ongedaan gemaakt door het
 conservatieve machtsblok dat de
 Romeinse Curie is. Dat zorgde in de
 jaren zestig en zeventig voor een mas-

sale uittocht van geestelijken. Tege-
lijk gingen progressieve christenen in
tegen de conservatieve tendensen in de
kerk én tegen de neoliberale stromin-
gen in de samenleving. De eerste ont-
moetingsdag voor ‘kritische christe-
nen’ lokte 1200 mensen naar het
Brussels Congressenpaleis. Die dag, 
10 mei 1980, wordt beschouwd als de
geboortedag van de basisbeweging in
Vlaanderen. 

Ongeveer vijftig groepen maken nu
deel uit van de Basisbeweging volgens
Paul De Witte: ‘Een groot deel is al
tussen de jaren zeventig en negentig
ontstaan. We zien tot onze vreugde
een paar jongerengroepen de kop op-
steken, zoals LEV en JONA in Kortrijk.
Maar een nog meer markante en hoop-
volle evolutie is dat ook steeds meer
gewone parochies aansluiting vinden
bij onze doelstellingen, zoals Don
Bosco in Buizingen en Don Bosco in
Kessel-Lo. Zij kiezen voor de vlucht
vooruit, en dat kan tot een dijkbreuk
leiden. Kerkelijke leiders laten in
Vlaanderen de groepen hun gang gaan
en grijpen niet meer in. Zo zijn er op
veel plaatsen in Vlaanderen christe-
lijke groepen en zelfs parochies waar
vrouwen en gehuwde mannen voor-
gaan in vieringen die ze ongegeneerd
eucharistievieringen noemen.’

Crisis in de kerk: 
de christelijke basisgroepen

HOE GOD 
VERDWEEN UIT
VLAANDEREN 
De kerk verliest volgens recent onderzoek bijna alle
geloofwaardigheid in Vlaanderen. Het minste wat de nieuwe
paus kan doen is de wijding van vrouwen en gehuwden, vindt de
christelijke basisgemeenschap, die zelf al langer op die manier
de eucharistie viert: ‘De Roomse God verdwijnt wel, maar wij
vieren op onze eigen wijze de God van het evangelie.’
D O O R  C H R I S  D E  S T O O P ,  F O T O ’ S  F R A N K Y  V E R D I C K T
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DE LIER IN BRUGGE Sabine Vanquaethem
en Patrick Perguy: ‘Voor ons is dit 
een eucharistie. Ook met vrouwelijke
voorgangers.’
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De pauskeuze blijft aan-
trekkelijk als spektakel,
folkloristische klederdracht
incluis, maar de stuitende
personencultus en sacrali-
sering in de kerk ver-
vreemden ook gelovigen.
Het minste wat de basis -
christenen van de nieuwe
paus verwachten, is de
wijding van vrouwen en
gehuwde mannen, want
het celibataire mannelijke
ambt heeft het onhoudbare
priestertekort én de seksu-
ele misbruiken gestimu-
leerd, meent Paul De Witte:
‘Maar het is veel meer dan
 alleen dat, het is de vraag
naar een nieuw kerkmodel,
een democratische kerk-
orde. De kerk loopt nu 
200 jaar achterop. Veel
 kritische christenen liggen
niet wakker van de paus-
keuze omdat ze toch geen
diepgaande  verandering
van bovenaf meer ver-
wachten.’

De Lier in Brugge
In de zolderkapel van

het Sint-Leocollege in
Brugge valt de zon door de
glasramen. Hier vindt elke
zondag de eucharistievie-
ring plaats van basisgroep De Lier. Het
begon in september 2004, toen enkele
koppels uit het Brugse en priester
 Patrick Perguy met een nieuwe
 gemeenschap begonnen. Ze wilden op
een hedendaagse en authentieke
 manier hun geloof tot uitdrukking
brengen, los van de klerikale bevoog-
ding. Nu zijn er in het kader van 
De Lier gezinsgroepen, gespreksgroe-
pen en sociale initiatieven. Zo wordt in
het college elk jaar het eindejaarsfeest
voor ‘vereenzaamde mensen’ georga-
niseerd. De collecte gaat naar armoe-
debestrijding in eigen land en de derde
wereld.

Het belangrijkste is echter de zon-
dagsviering, waarin twee vrouwen en
drie mannen om beurten voorganger
zijn. De Lier wil zoeken naar een litur-
gie die aansluit bij een eigentijds
 levensgevoel. In de klassieke liturgie is
de vervreemding zo groot geworden
dat de religieuze taal voor veel mensen,

en zeker voor jongeren, volkomen
 onbegrijpelijk is geworden. De gang-
bare symboliek is mijlenver van hen
verwijderd. Bij De Lier wordt gekozen
voor een duidelijke en sobere taal. De
Nederlandse dichter Huub Oosterhuis
is de belangrijkste inspiratiebron bij
de keuze van teksten en liederen. Het

 samen zingen is de rug-
gengraat van de vierin-
gen. 

Priester Perguy is
nooit op het matje
 geroepen door de kerke-
lijke overheid: ‘Ik heb
mijn bisschop gezegd
dat we nieuwe wegen
zoeken, en hij respec-
teert mij daarin. Som-
mige collega-priesters
hebben het er wel moei-
lijker mee. Heb je dan
wel aan de zondags -
plicht voldaan, vragen
mensen. Naar mijn ge-
voel wel. Naar mijn
 gevoel gaat het om een
echte eucharistieviering,
nog echter dan de ge-
wone. Mensen worden
uitgenodigd het brood
te breken voor iets wat
moeilijk was die week,
en wijn te schenken
voor iets wat vreugde
bracht. Een zeer intens
moment dat de klassieke
offerande vervangt. Dat
schept een groot gemeen-
schapsgevoel in deze
geïndividualiseerde sa-
menleving.’

Een van de voorgan-
gers is Sabine  Vanquae -

them, regentes geschiedenis-gods-
dienst. Zij dient de eucharistie in een
door de gemeenschap zelf ontworpen
gewaad. ‘Maar ook andere mensen
participeren actief, daarom spreken wij
over een meervoudig voorganger-
schap. Maar er moet altijd één dirigent
zijn. Zoals velen van ons was ik al
 jarenlang gepokt en gemazeld in het
parochieleven. Tot we inzagen dat de
trein bleef stilstaan, en zelfs achteruit-
ging, en we niet meer op verandering
moesten wachten, maar onze eigen
weg moesten gaan. Maar hoe  anders
we ook zijn, de kern van ons verhaal
blijft zeer Bijbels. In het huis van de
vader zijn veel kamers.’

Volgens de strikte leer plaatsen ze
zich zo buiten de kerk. Sabine
 Vanquathem: ‘Wij blijven onszelf bin-
nen de katholieke kerk situeren, ook al
zien buitenstaanders dat misschien
 anders. Meer nog: De Lier zou het ten
zeerste waarderen indien haar voor-

DE BRUG IN LIER Marie-Thérèse Van Meerbergen en Geert Hendrix: 
‘We doen aan sociale opvang en liturgievernieuwing.’

Op steeds meer
plaatsen in
Vlaanderen gaan
vrouwen en
gehuwden voor 
in vieringen die 
zij ongegeneerd
eucharistievierin -
gen noemen.
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gangers een mandaat en zegening
 zouden krijgen van de plaatselijke
 bisschop. Of die voorgangers nu
vrouw of man, homo of hetero,
 gehuwde,  ongehuwde of gescheiden
mannen zijn, doet niet ter zake. Voor-
gangers zijn bezielde gelovigen. De
kerk weet natuurlijk wat hier gebeurt,
sommigen zien het misschien niet
graag, maar we worden gedoogd. Het
zou nog  beter zijn als wij erkend wer-
den en niet meer het gevoel hoefden te
hebben in het verborgene te werken.’

Zou ze gewijd willen worden als
dat mogelijk was? ‘Ja, ik wil gewijd
worden. Het herderen ligt mij goed.
Noem het een soort roeping, net zoals
mijn moederschap of mijn werk. Wel
meer vrouwen staan hier klaar voor.
Toen ik mij de eerste keer als voor-
ganger aankleedde in de sacristie,
vroeg ik me wel nog af: wat eigen ik
mij toch toe? Maar de tweede keer
voelde het al heel vanzelfsprekend aan.
Een zegenend gebaar zal ik niet
 maken. Geen magie. Ik zeg ook niet:
“Dit is mijn lichaam.” Volgens Rome
gebruiken we natuurlijk niet de juiste
woorden volgens het boekje. Maar de
kwaliteit van het samenzijn maakt het
voor mij tot een intense eucharistie.’

Hoge verwachtingen ten aanzien
van paus Franciscus durven ze niet te
koesteren. Patrick Perguy: ‘We zijn
hoopvol. Hij komt meer menselijk en
minder sacraal over. Het is goed dat
het een Zuid-Amerikaan is in deze
 geglobaliseerde wereld. Ik hoop dat
hij de beperking van het priesterschap
tot ongehuwde mannen opheft, want
dat is een puur machtssysteem.’  Sabine
Vanquaethem: ‘Niet alleen het vrou-
welijke priesterschap, maar vooral het
zoeken naar een creatieve, heden-
daagse viering is belangrijk voor mij.
Bij de pauskeuze dacht ik: verras ons!
En dat doet hij tot nu toe. Er is een
 opening. Maar the proof of the pudding
is in the eating.’

De Brug in Lier
In het oude klooster aan de Kapu-

cijnenvest in Lier zit sinds twintig jaar
de gemengde leefgemeenschap De Brug,
waar zusters en leken samenwonen.
Een kleine eeuw woonde hier de con-
templatieve orde van de arme klaren.
Toen de gemeenschap te oud en te
klein was geworden, werd het pand
overgenomen door de gasthuiszusters,

onder impuls van zuster Marie-
 Thérèse Van Meerbergen. Het
 ‘Stalleke van Bethlehem’, zoals de
arme klaren hun besloten huis noem-
den, werd een broeiplaats waar leken
en zusters  samen aan liturgievernieu-
wing en aan sociale opvang doen, de
twee pijlers van De Brug. Er is zelfs
een kamer voor acute crisisopvang,
waar de Lierse  politie vaak iemand
naartoe brengt.

Het klooster, met zijn grote tuin,
een oase van rust in het hart van de
stad, zit bijna altijd vol ‘passanten’.
Zuster Marie-Thérèse: ‘Er zijn onge-
veer 3500 overnachtingen per jaar.
Toen de gasthuisbeweging in de mid-
deleeuwen ontstond, werden pestlij-

ders aan de rand van de samenleving
verzorgd. Nu vallen ook veel mensen
door de mazen van het net, zoals dak-
lozen en illegalen. Misschien zijn zij
wel de pestlijders van vandaag. Maar
er komen hier ook mensen met rela-
tieproblemen, mishandelde vrouwen,
jongeren zonder thuis, psychisch zie-
ken enzovoort. Zij kunnen hier even
tot rust komen. Veel gasten ervaren De
Brug als een reddingsboei of als een
haven.’

Geert Hendrix, muziekleraar en
 dirigent, was een van de leken die
twintig jaar geleden als geëngageerde
student met de zusters in zee ging om
De Brug te stichten. De bewoners heb-
ben in het grondig verbouwde kloos-
ter hun eigen leefruimte, maar alle
maaltijden kunnen gemeenschappelijk
worden genuttigd. ’s Avonds worden
de vespers gezongen. Maar vooral de
zondagsvieringen vormen sinds jaren
een liturgisch alternatief. Hendrix: ‘Er

is weinig ritueel, behalve het samen
zingen van liederen die het Bijbelse
geloof actualiseren. Erg belangrijk
daarbij is de Kantorij, het koor dat de
vieringen verzorgt. Zo zijn we
 bevriend geraakt met Huub Ooster-
huis. Voor mij is liturgie ook een
kunstvorm.’

Het drama is volgens hem dat de
officiële kerk, die haar wereldse macht
verloren heeft, zich van de weerom-
stuit is gaan terugplooien op zichzelf:
‘Hoe kleiner ze wordt, hoe meer ze een
kerk van overtuigden wordt. Dat was
de idee van de vorige paus. Wij willen
juist de deuren opengooien. Daarvoor
moet je het geloofsverhaal, dat een
 archetypisch verhaal is, naar deze tijd
vertalen. Wij hebben een vijftal
 voorgangers, onder wie vrouwen en
ex-priesters. Dat is iets wat volgens de
conservatieven in de kerk nog altijd
niet kan. De eucharistie is de laatste
burcht die ze willen verdedigen.’

Zuster Marie-Thérèse is voor open-
stelling van het priesterschap voor
vrouwen en gehuwden: ‘Ik heb daar
geen problemen mee, integendeel. Ik
heb niet het gevoel dat ik mijn zon-
dagsplicht niet gedaan heb omdat hier
een vrouw de mis doet. Sommige men-
sen stellen me weleens die vraag. Maar
of iemand gewijd is of niet, is voor ons
een bijkomstigheid. De Antwerpse bis-
schop heeft zich ook nooit tegen ons
gekant. Eenheid in verscheidenheid,
dat zou de kerk moeten nastreven. De
Roomse kerk is te conservatief voor
mij. Wij willen een moderne paus, die
zich weer met de grote lijnen bezig-
houdt. Een nieuwe Johannes XXIII.’

Vijftig jaar na het Tweede Vaticaans
Concilie kan alleen een ingrijpende
vernieuwing het tij nog keren volgens
Geert Hendrix: ‘Niemand kan nog con-
servatiever zijn dan de vorige paus,
dat lijkt hoopgevend. Maar een char-
mante conservatief, die goed ligt in de
beeldvorming maar in de diepte niets
verandert, zou ik misschien nog erger
vinden. Dat de nieuwe paus meer aan-
dacht voor armoede heeft, verheugt
ons. Essentieel is dat de kerk eindelijk
het goede omarmt van de secularise-
ring – de mensenrechten, de democra-
tisering, de fundamentele gelijkwaar-
digheid van man en vrouw – en zich
verder op haar kernboodschap richt.
Het is nu écht tijd voor een kerk die
nieuwe wegen op durft te gaan.’ 

De terugval is
spectaculair. 
Nog amper 
10 procent van de
Vlamingen gaat naar 
de kerk, en slechts 
13 procent heeft er 
nog vertrouwen in.
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