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Het is niet altijd gemakkelijk te eten wat je wordt voorgezet. Dat gold niet alleen voor de 
leerlingen van Jezus – die twee keer gemaand moesten worden – maar ook voor de 
dominicanen die een maand lang in Vietnam verblijven. Dat biechtten zowel de nieuwe 
magister van de orde als de Nederlandse provinciaal op. 

Deze zomer vindt een wereldwijd (‘generaal’) kapittel plaats van de Dominicanenorde bij de 
stad Bién Hòa in Vietnam. Op het kapittel werd de Filippijn Gerard Francesco Timoner tot de 
nieuwe algemeen overste – magister – gekozen voor de komende negen jaar. 

Zaterdag 27 juli preekte magister Gerard naar aanleiding van de tekst in het 
Lucasevangelie, waarin Jezus tot twee keer toe zijn leerlingen maant te eten wat ze wordt 
voortgezet (Lucas 10,7-8). Dat is niet altijd gemakkelijk. Gerard herinnert eraan hoe hij een 
lepra-ziekenhuis bezocht. Een van de patiënten schudde hem de hand, maar hij schrok toen 
hij voelde dat de hand die hij vasthield geen vingers had. Toen hij werd uitgenodigd voor het 
eten, vond hij het moeilijk op deze uitnodiging in te gaan. Alles zag er wel schoon uit, maar 
wat als hij toch besmet zouden raken?! Hij vond het ook moeilijk te eten wat werd voorgezet 
omdat hij besefte dat de lepra-patiënten waarschijnlijk hun eigen rantsoen weggaven. 

De overste – ‘provinciaal’ – van de Nederlandse dominicanen, René Dinklo, schrijft op de 
website van de Nederlandse dominicanen dat de ruim honderd aanwezigen op het kapittel 
een hondenrestaurant bezochten. ’Een Vietnamees hondenrestaurant heeft niets van doen 
met bijvoorbeeld een Nederlands kattencafé’, schrijft René. ‘In een Vietnamees 
hondenrestaurant wordt niet geaaid, maar wordt de hond in de pot gevonden.’ Letterlijk. Het 
is inderdaad niet altijd gemakkelijk om te eten wat je wordt voorgezet. 

Maar Jezus maakt ons duidelijk, zei magister Gerard in zijn preek, dat mensen alleen een 
boodschap hebben aan wie solidair met ze zijn. Aan wie evenzeer op zoek zijn naar een weg
vooruit als zij. Dat is wat het Huis van Dominicus wil zijn: een plaats van deze solidariteit. Het
is nog zomer, tijd om op krachten te komen, al viel het afgelopen week met temperaturen 
tegen de veertig graden ook niet mee om simpelweg te nemen wat ons werd voorgezet. Dat 
zal in het komende seizoen waarschijnlijk van tijd tot tijd ook weer het geval zijn. 

We bereiden ons voor op het feest van Sint-Dominicus, naar wie we ons huis genoemd 
hebben. Omdat hij een meester was in verbondenheid met iedereen op grond van het geloof 
dat God ons altijd nabij is. Wat wij ook voor onze kiezen krijgen. 
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