
Dat een uitgeverij je de publicatie van een boek aanbiedt voor je verjaar-
dag, kan je moeilijk een alledaagse gebeurtenis noemen. Het overkwam Luc 
Vankrunkelsven, norbertijn ‘extra muros’, maar nauw verbonden met en sterk 
gehecht aan de abdij van Averbode, zijn thuisbasis. Het eresaluut kwam van 
uitgever Hans Luyten (Dabar-Luyten) en kreeg de veelzeggende titel Vergetenen, 
wees mijn gemeenschap, een passende bede voor iemand die zich altijd heeft 
ingezet voor de verdrukten, de naamlozen, de vergetenen van deze planeet. 
Met bijzondere aandacht voor de kleine, lokaal verankerde boeren in Brazilië 
én bij ons, en voor de creatieve en hoopvolle initiatieven waarmee zij het ge-
vecht aangaan met de wereldwijde tentakels van de agro-industrie. Dat is ook 
de rode draad doorheen Vankrunkelsvens talrijke publicaties, met als laatste in 
de rij Oases – Grond-kracht voor een nieuwe lente, eveneens verschenen in 
2016, het jaar van zijn zestigste verjaardag. Het beeld van de oases ontleende 
hij aan de joodse filosofe Hanna Arendt: oases zijn voor haar levensgebieden, 
leven-schenkende bronnen, die ons in staat stellen het uit te houden in een 
‘verwoestijnende’ wereld, zonder ons ermee te verzoenen. Een mooie metafoor 
voor alles waar Luc Vankrunkelsven voor staat. 
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back to thE futurE

Het ‘verjaardagsboek’ Vergetenen, 
wees  mijn gemeenschap  is een reis 
terug in de tijd, en niet alleen voor 
de auteur. Bij de lectuur herbeleefde 
ik ten dele mijn studententijd en het 
woelige jaar ’68 in Leuven, met alles 
wat daarmee samenhing aan pogin-
gen om de wereld in een andere – 
lees: betere, rechtvaardigere – plooi 
te leggen. Eerlijk gezegd verwonder-
de het me dat Vankrunkelsven ‘nog 
maar’ 60 is (was). Tezelfdertijd rea-
liseer je je als lezer dat velen van die 
’68-ers, mezelf inbegrepen, nadien 
toch stilletjes voor de veilige wateren 
hebben gekozen en, al dan niet met 
frisse tegenzin, zich hebben gesetteld 
in de economische welvaartsstaat die 
de babyboomers ten deel is gevallen. 

Luc Vankrunkelsven is hierop een mar-
kante uitzondering. Hij mag dan met 
zijn geboortejaar 1956 officieel net 
niet behoren tot de categorie bore-
lingen tussen 1945 en 1955, hij heeft 
zich het gedachtengoed dat met die 
generatie samenhangt, niet alleen he-
lemaal eigen gemaakt, hij heeft het 
ook consequent doorgetrokken en 
aangehouden in zijn manier van le-
ven en zijn. Bij het grasduinen in de 
selectie van interviews en gesprekken 
met gezaghebbende figuren uit die 
tijd – teksten die eerder verschenen in 

DABARbericht en andere tijdschriften 
– verrast het hoe brandend actueel en 
toekomstgericht de boodschap van 
toen vandaag nog klinkt. En dan heb-
ben we het niet enkel over politiek en 
maatschappelijk engagement, maar 
ook en misschien vooral over de evan-
gelische boodschap van vrijheid en 
bevrijding. Mensen die, zoals Luc Van-
krunkelsven, daar een radicale invul-
ling aan hebben gegeven, confronte-
ren ons met de lauwheid waarmee wij 
aankijken tegen het onrecht dat grote 
delen van de wereld blijft teisteren.        

dom héldEr câmara

Dom Hélder Câmara, de kleine bis-
schop van Recife, heeft Vankrunkels-
ven nooit geïnterviewd, maar hij is 
wel bepalend geweest in zijn leven. 
Hij was het gezicht van de andere 
Kerk, waarnaar in de jaren ’70 en 
’80 zo werd uitgekeken. Een Kerk die 
zich afkeerde van de machthebbers 
en het opnam voor de armen in de 
samenleving. De Belgische priester 
en bevrijdingstheoloog José Comblin 
werkte nauw samen met Câmara. Uit 
het gesprek dat Vankrunkelsven had 
met Comblin in 2004 blijkt hoe dom 
Hélder erg actief was in de wandel-
gangen van het Tweede Vaticaans 
Concilie. Hij werkte altijd achter de 
schermen en bouwde een aanzienlijk 
netwerk uit. Op het concilie had hij 
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een kardinaal nodig om in te brengen 
wat hij aan vernieuwing wilde teweeg-
brengen. Het werd kardinaal Suenens. 
Deze bracht veel ideeën van Câmara 
binnen in de debatten. Het waren erg 
verschillende types, maar ze verston-
den elkaar prima. Wat de een miste, 
deed de ander. Suenens was meer 
een Angelsaksisch type, maar hij had 
veel sympathie voor de Latino’s. 

Waar Câmara aanvankelijk de steun 
had van de Braziliaanse bisschop-
penconferentie in zijn strijd voor de 
armen, werd hij na de militaire coup 
tegen de communisten door zijn col-
lega-bisschoppen in de steek gela-
ten. Ook het Vaticaan liet hem vallen. 
En zo gebeurde dat deze nederige, 
maar oh zo begeesterende kerkleider 
de laatste jaren van zijn leven, samen 
met zijn medewerkers, door de ker-
kelijke hiërarchie totaal werd gene-
geerd. Hij zweeg, beklaagde zich 
nooit en gaf nimmer commentaar. 
Het werden vijftien jaar van stilte, 
vervolging, isolatie, lijden. Hij werd 
er ziek van, denk ik. Hij trad binnen 
in een contemplatief leven. Maar het 
was hard voor hem, gezien zijn en-
thousiast temperament.

vrijhEid En bEvrijding

Verderop in het interview met José 
Comblin vernemen we waarom de 

bevrijding van een onderdrukte be-
volkingsgroep vaak zo lang op zich 
laat wachten: De massa’s blijven in 
de onderwerping, de manipulatie, 
onder de duim van de elite. Ze blij-
ven gevangen in de angst. Ze heb-
ben geen visie op de toekomst. Hun 
christendom is een koloniaal, intimis-
tisch christendom. Het gaat niet om 
het publieke leven. (…) Vrijheid komt 
door evangelie. Vrijheid kost. Het 
is gemakkelijker om slaaf te blijven 
dan om vrij te worden. De meerder-
heid van de slaven vluchtte niet. Er 
ontbreekt dus opvoeding tot vrijheid. 
Spontaan zoeken de mensen de vrij-
heid niet, omdat die moeilijk en hard 
is. Strijden is hard. Je ontmoet de vrij-
heid op weinig plaatsen.

Het getuigenis van Marcelo Barro, be-
nedictijn en bevrijdingstheoloog, sluit 
daar vanuit een andere gezichtshoek 
bij aan: In Brazilië en Zuid-Amerika 
is Jezus door de kolonisatoren, vooral 
Spanjaarden en Portugezen, opge-
legd als een gewelddadige overwin-
naar. De oorspronkelijke bewoners en 
zwarte slaven begrepen dat ze Jezus 
moesten aanbidden, want hij was de 
God-Overwinnaar. De Jezus-idolatrie 
is een Jezus geïsoleerd van God. Dat 
is niet Bijbels. Hetzelfde geldt voor Eu-
ropa, waar hij vanuit de geschiedenis 
samenvalt met een Romeinse heerser. 
(…) Ik wil discipel zijn van Jezus, ik 
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wil het geloof hebben van Jezus in 
de Vader, niet in de ‘geïsoleerde Je-
zus’. De Jezus-overwinnaar blijft een 
symbool. Hij valt niet meer samen 
met de conquista, maar met de vrij-
handelszone van de Amerika’s, met 
het kapitalisme, met de economische 
globalisering.
 
Barros heeft ook een duidelijke kijk 
op de weg die religieuzen vandaag 
moeten gaan: Gemeenschappen, or-
des, congregaties kunnen opnieuw 
profetisch worden door in een auto-
ritaire wereld een egalitaire gemeen-
schap op te bouwen. Vrijheid is het 
fundament van het evangelie. Ik kan 
mij geen christen indenken die niet 
vrij is. In die zin is het boek Roeping 
tot vrijheid van de Belgische bevrij-
dingstheoloog José Comblin funda-
menteel. In Brazilië is hij een van mijn 
leermeesters. Geen kwestie van hië-
rarchie! Geen monastieke orde die 
de een boven de ander stelt. Want 
dan herhalen we de piramidale, bur-
gerlijke maatschappij. Wij moeten 
de vrijheid van de professie heront-
dekken. Waar zijn de kloosters in de 
ecologische beweging? Waar is de 
gemeenschappelijke betrokkenheid?

niEuwE wEgEn

Uit de mond van Leonardo Boff, een 
van de boegbeelden van de bevrij-

dingstheologie, vernemen we waar-
om het tussen Rome en de bevrijdings-
theologie zo is misgelopen en welke 
nieuwe wegen bevrijdingstheologen 
vandaag op gaan: Het Vaticaan 
heeft ons niet begrepen. Ze dachten 
dat we het communisme in Latijns-
Amerika wilden inplanten, terwijl we 
gewoon vanuit een heilige veront-
waardiging armoede en onrecht te 
lijf wilden gaan. Vanuit en samen met 
de armen. (…) Rome heeft de grote 
fout begaan om juist de theologen 
en bisschoppen die voor de armen 
opkwamen, terzijde te schuiven. En 
tegelijk heeft de kerkleiding de hele 
Kerk, vooral leken, monddood ge-
maakt. Rome spreekt over de armen 
van geest en over seks en zonde, niet 
over de sociale en structurele zonde 
van onrechtvaardigheid en de uitbui-
ting van het milieu. De derde gene-
ratie bevrijdingstheologen doet het 
anders dan wij. Zij investeren veel 
meer in het sociale pastoraat. Ze wer-
ken met landlozen, kinderen, zwarten 
en indianen. Zo ontwikkelt de bevrij-
dingstheologie zich steeds verder.
Misschien toch noteren dat de ont-
moeting Vankrunkelsven – Boff da-
teert van 2005 en we intussen in 
Rome geconfronteerd werden met 
wat de auteur omschrijft als de ver-
rassing van een paus die zich sinds 
enkele jaren Franciscus laat noemen.  



Ook Eduardo Hoornaert, bevrijdings-
theoloog en geschiedkundig mede-
werker van dom Hélder Câmara, legt 
de link tussen vroeger en nu: De bevrij-
dingstheologie heeft zijn incubatietijd 
in sacristie en pastorie achter de rug. 
Nu kan zij op straat komen, of, zoals 
men dat in de katholieke kerk zegt, 
door ‘leken’ gedragen worden. De 
tijd van priesters is gedaan, de Kerk is 
er niet in geslaagd het eeuwenoude 
eerbiedwaardige gewaad af te leg-
gen en op straat te komen met een 
taal die mensen verstaan. Maar het 
idee blijft. In de jaren zeventig heeft 
Latijns-Amerika voor de eerste keer 
haar eigen woord gesproken, al was 
het door de mond (en dus ook met de 
taal) van priesters. Nu komt een nieu-
we fase in de houding van de jonge 
mensen, die, meestal buiten partijen 
en kerken om (maar niet per se tégen 
kerk of maatschappij) nieuwe vormen 
van inspraak beginnen te beoefenen. 
Zoals dat onder meer blijkt uit de 
meerderheid jonge mensen bij initia-
tieven als het Wereld Sociaal Forum.

priEstEr vErsus rEligiEus

Opmerkelijk in dit boek is het onder-
scheid dat herhaaldelijk wordt ge-
maakt tussen ‘priester’ en ‘religieus’. 
De eerste wordt beschouwd als een 
vertegenwoordiger van het instituut, 
terwijl de religieus de spirituele zoe-

ker en werker is die de handen vrij 
heeft. Vankrunkelsven vertelt hoe 
hijzelf tijdens zijn priesterstudies op 
zekere dag naar zijn abt Koenraad 
Stappers ging en hem ‘wat bedrem-
meld’ zei: Ik denk dat ik priester ben, 
maar als ik me laat wijden, kan ik het 
niet meer zijn. Hij kijkt met veel teder-
heid terug op de liefdevolle manier 
waarop zijn abt op deze toen hoogst 
eigenaardige uitspraak reageerde. 

Onder meer ook brother Martin, een 
benedictijn-niet-priester in de Sacci-
dananda-ashram, een benedictijns 
klooster in India, maakte dezelfde keu-
ze. Voor Martin valt het priesterschap 
zoals het vandaag wordt beleefd, sa-
men met een bepaalde visie op chris-
telijke spiritualiteit: In de christelijke 
traditie is veel dualisme geslopen. De 
christen leeft onder de heerschappij 
van God, maar niet in God. In de 
mystieke traditie is dat niet het geval. 
Meester Eckhart bijvoorbeeld zat op 
die lijn en werd dus gemarginaliseerd. 
Ook het priesterschap is op een dua-
listische manier begrepen: zoals een 
kraantje waardoor goddelijk heil als 
water naar de wereld wordt gesluisd. 
Alsof alleen een priester ons via zeven 
sacramenten in contact kan brengen 
met God. Dat dualistisch systeem is 
nu in crisis. En zoals elke crisis geeft 
dit kansen voor een dieper begrijpen 
van de goddelijkheid van onze wer-
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kelijkheid. De vraag is of het Westen 
deze kans zal aangrijpen. 

hoop

Vankrunkelsven sluit zijn ‘verjaardags-
boek’ af met een persoonlijk commen-
taar bij het ‘Hooglied van de liefde’ 

uit 1 Korinthiërs 13: Als ik de liefde 
niet heb …, en met een tekst over de 
hoop van Vaclav Havel, schrijver en 
voormalig president van Tsjechië, een 
tekst waar alles in zit wat een mens 
nodig heeft om tegen de stroom in te 
blijven gaan.

Diep in onszelf dragen wij hoop;
als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruit zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of je bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme,
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen,
wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht het resultaat.

Guido CAERTS
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