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Het bestuur van de L.J. Maria Stichting benadert geregeld theologiestudentes die zij financieel
ondersteunt, met de vraag of zij een bijdrage willen leveren aan de Nieuwsbrief door iets te
schrijven over de reden waarom zij theologie zijn gaan studeren, soms ook in het buitenland, en
wat de studie voor hen betekent. Zonder uitzondering reageren alle studentes positief en
enthousiast. In de verhalen komt duidelijk naar voren hoe gemotiveerd ze zijn en hoe zij zich
gesteund voelen door de financiële bijdrage van de L.J. Maria Stichting, zonder welke steun de
studie waarschijnlijk niet mogelijk was geweest. Hieronder volgt het verslag van
Eveline v.d. Ham over haar studie in Rome.
Tien maanden in de eeuwige stad; een onvergetelijke ervaring!
Mijn plan om in Rome te gaan studeren kwam voort uit ervaringen van een tekort tijdens mijn
research master Theologie aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens mijn studie ervoer ik dat ik
onvoldoende in staat was mijn eigen positie binnen de theologie te bepalen – terwijl dat juist in de
theologie van groot belang is, omdat het verabsoluteren van zekerheden grote consequenties heeft
voor de wijze van theologiseren en andersom. Daarom besloot ik dat ik een andere theologische
‘school’ moest ervaren. De keuzes voor Rome en voor de pauselijke universiteit Gregoriana als
kern van de katholieke theologie waren snel gemaakt.
Het avontuur begon in september met een maand talenstudie in Florence, op taalschool ‘Istituto il
David’. In Nederland had ik al een jaar cursussen gevolgd, dus ik kon me gelukkig al een beetje
redden. De maand in Florence was een perfecte afspiegeling van wat iedere student die een tijdje
naar het buitenland gaat meemaakt; het makkelijke contact tussen internationale studenten, de vele
uitstapjes en feestjes en het bekend raken met een andere cultuur, vooral door het leren van de taal.
Vanuit Florence vertrok ik naar Rome, waar ik aankwam in wat de komende maanden mijn thuis
zou zijn: het Lay Centre – een centrum voor leken die theologie studeren in Rome, een internationale student community. Die verblijfplaats heeft me minstens zoveel geleerd als de universiteit;
door het centrum werden lezingen georganiseerd en iedere woensdag werd er een priester uitgenodigd die de mis vierde (voor de katholieken in het huis) en tijdens onze gezamenlijke maaltijd vertelde over zijn spiritualiteit, werk als theoloog of werk in de curie. Ook de gesprekken tussen de
residerende 20 studenten van verschillende religies en culturen waren waardevol. De interreligieuze
dialoog werd er in de praktijk gebracht. Kortom: het was de perfecte omgeving om mijn studie
theologie vorm te geven.
De universiteit was in alle opzichten anders dan ik gewend was; de houten banken, het Italiaans als
voertaal, een duidelijk katholieke stempel op het onderwijs, de mondelinge tentamens en de internationale studiegenoten. Ik was de enige vrouw in mijn klas, de enige leek en de enige Nederlander.
Toch wende alles heel snel en voelde ik me er al gauw op mijn gemak. De colleges waren boeiend
en gaven me het andere perspectief waarvoor ik naar Rome gekomen was. Ook buiten de colleges,
tijdens de gesprekken met mijn studiegenoten uit werkelijk alle hoeken van de wereld, leerde ik van
hun andere visies en van de kwesties die in andere culturen spelen. Het hielp me niet alleen om mijn
theologische positie te bepalen, maar deed me ook mijn eigen ideeën relativeren.
Het mooist was advent; tijdens iedere pauze bracht een student-afvaardiging van een bepaald land
hun kerstliederen ten gehore. Waren dat de ene dag de Oostenrijkers met klassieke Gregoriaanse
gezangen, de dag erna stonden de Mexicanen met gitaren en sombrero’s in de centrale hal naast het
kerststalletje te swingen, en weer een dag later Afrikaanse nonnen. En daaromheen stond iedereen
saamhorig te luisteren en te genieten. Voor mij was dat het katholicisme in haar volle glorie.

Als Nederlandse student woonde ik uiteraard het congres over Willebrands op ‘mijn’ universiteit
bij. Daar kwam ik de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel (Vaticaanstad) tegen. Zij wees
me op de stageplaats op de ambassade, wat mij wel aansprak. Zo kwam het dat ik mijn verblijf in
Rome verlengde en vier maanden stage liep op onze kleine ambassade. Een heel bijzondere tijd,
waarbij ik Vaticaanstad in mocht, kardinalen ontmoette, dineerde met curieleden en Nederlandse
lobbyisten. Het ontroerde me te zien hoeveel goeds de katholieke kerk doet op internationaal terrein
(er zijn zóveel ordes actief in de derde wereld), maar het frustreerde me ook te zien dat Vaticaan
soms te dogmatisch wordt en daardoor de dialoog met de seculiere wereld niet meer aangaat. Ook
die ervaringen hielpen me mijn eigen katholieke perspectief te ontwikkelen.
Mijn verblijf in Rome heeft mijn horizon verbreed en mijn blik verruimd, op sociaal-cultureel vlak,
op spiritueel vlak en op theologisch-wetenschappelijk vlak. De ervaringen hebben me voorbereid op
mijn toekomst na mijn afstuderen.
Ik ben ontzettend dankbaar voor de geweldige kansen die ik heb gekregen. Zonder de gift van de
L.J. Maria Stichting zou het nauwelijks haalbaar voor me geweest zijn deze studie in Rome te doen.
Ik ben de stichting dan ook zeer erkentelijk.
Eveline van der Ham
-------------------------------Financieel verslag over 2010.
Bij het opmaken van de jaarrekening 2010 bleek dat we in 2010 nog maar net voldoende geld
hebben binnengekregen om aan alle aanvragen te voldoen. Aan giften en schenkingen kwam er
€ 21.170 binnen en de opbrengst van het belegde vermogen was dit keer € 9.008, wat de totale
baten brengt op € 30.178. Hiervan is € 25.200 uitgekeerd aan de doelgroep van onze stichting,
vrouwelijke theologie-studenten. In totaal zijn er 18 dames financieel ondersteund. Aan
wervingskosten is € 2.508 besteed en de administratie- en bestuurskosten bedroegen € 2.330. De
totale kosten bedragen derhalve € 30.038. Er bleef uiteindelijk € 140 over die toegevoegd is aan
het vermogen waardoor dit per 31 december 2010 gestegen was tot € 313.671.
Het is fijn dat er zoveel begunstigers zijn voor de L.J. Maria Stichting. Dankzij u kunnen wij de
doelstelling van onze oprichter uitvoeren. Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2010. Wij hopen
door te gaan en ook de komende jaren op uw bijdragen te mogen rekenen.
Christien van den Heuvel-van Maarseveen
-----------------------------Toezending van de Nieuwsbrief.
Zoals in de vorige Nieuws brief is aangegeven, wil het bestuur uit oogpunt van efficiency en
kostenbesparing de Nieuwsbrief zoveel als mogelijk per mail verzenden. Mocht u nog geen
mailadres hebben opgegeven dan verzoek ik u dit kenbaar te maken door mij een e-mail te
zenden naar onderstaand mailadres. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Annette ten Doeschate-van Stijn
-----------------------------Bestuursleden: Prof. Dr. J.B.M. Wissink, voorzitter; mevrouw Drs. J.A.M. ten Doeschatevan Stijn, secretaris; mevrouw C.A.M. van den Heuvel-van Maarseveen, penningmeester;
Drs. H.P.M. Dieben; mevrouw Dr. W.C.G. van Wieringen; Zr. Regina Plat O.P.
Secretariaat: Kwaakhaven 6, 2341 NW Oegstgeest, tel.: 071-5174340
Email: tendoeschate@planet.nl – www.ljmariastichting.nl – Postbank 575 696

