
Tijdens het opiniecafé heeft ondergetekende een column uitgesproken naar aanleiding van de 
voorgenomen kerksluitingen in onze parochie. Er waren verrassend veel positieve reacties en 
sommigen vroegen om de tekst of om publicatie. De redactie wil u deze tekst daarom niet 
onthouden. 
 
Aanstaande zaterdag wordt in Cuijk de nieuwe grotere moskee geopend. Die staat aan de 
Groot Heiligenberg. Misschien vinden sommigen de naam van die plek zelfs een stuitend 
toeval.  
 
En het bestuur van de nieuwe katholieke parochie in Cuijk is voornemens in de komende 
jaren nog drie kerken te sluiten en probeert zo de grote H.Martinuskathedraal en de 
bedevaartkerk met grot in Katwijk open te houden.  
 
Bijna niemand die zich druk maakt over die voorgenomen sluitingen. Behalve in Linden want 
daar is een groep mensen die vindt dat de kerk in Linden open moet blijven. 
 
De grote meerderheid zal het echter worst wezen wat er met die kerken gebeurt. Misschien 
dat er mensen met cultuurhistorisch besef wakker worden als de kerken als monument dreigen 
te verkommeren. Maar als er dan een chique restaurant in komt is het probleem weer opgelost. 
Dan is het ‘onroerend goed’ en misschien wel een nieuw beleggingsobject.  
 
In Linden willen we de kerk als kerk open houden en daar menen we goede redenen voor te 
hebben. Het is de oudste kerk in het land van Cuijk, door de eeuwen heen nagenoeg gebleven 
zoals hij gebouwd is. In prima staat mede dank zij de zorg en spaarzaamheid van onze 
voorvaderen in Linden. Samen met de inrichting is hij in cultuurhistorisch opzicht zeer 
interessant zoals dat heet. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. 
De groep mensen die de kerk als kerk wil openhouden is begaan met de kerk, niet zozeer als 
instituut waar ook wij kritisch over zijn. Het gaat om het doorgeven en verspreiden van het 
gedachtegoed van Jezus Christus. De toestand in de wereld -ook hier in Nederland- geeft daar 
ons inziens meer dan genoeg aanleiding voor: 
 
Onze maatschappij is -zoals Joris Luijendijk schrijft- niet zozeer immoreel maar amoreel aan 
het worden. We denken gewoon niet meer na over of iets goed is of niet goed. We zijn om 
met de Amerikaans-Duitse filosofe Susan Neiman te spreken op weg naar een cynische 
maatschappij zonder idealen, waarin wantrouwen, angst en eigenbelang de belangrijkste 
drijfveren zijn. De media dragen alles aan wat mensen graag zien horen of lezen. De meest 
actuele illustratie hiervan is het vluchtelingenprobleem. Niet vluchtelingen hebben een 
probleem nee wij hebben een probleem omdat er vluchtelingen zijn die onze welvaart en 
veiligheid bedeigen……enz. En religies zouden de oorzaak zijn van alle ellende. Dus weg 
religies en weg morele kaders.  
 
Onze beschaving heeft christelijke-humanistische wortels maar er lijkt slechts een dun laagje 
vernis van over te zijn. Is onze beschaving nog wel zo hoogstaand ten opzichte van die van 
onze medelanders die een moskee bouwen en van mensen die naar hier komen?.  
 
Het is tijd om terug te gaan in de geschiedenis en op zoek te gaan naar zinvolle morele kaders 
die ons een persoonlijk kompas kunnen bieden. Er is grote behoefte aan deugdzaamheid. 
Mensen met deugden als wijsheid, matigheid, rechtvaardigheid en moed. En er is een groot 
tekort aan mensen die hun persoonlijke ethiek kritisch volgen.  
 



Een kerk is symbool van het verticale, de toren wijst naar de hemel. In een kerk kun je elkaar 
ontmoeten en leren van het gedachtegoed wat in onbruik dreigt te raken. Het ideaal van een 
wereld van gerechtigheid.  
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