
Ontmoeting in het Rondetafelhuis op 8 mei 2019 OFS broederschap Tilburg. 

Het Rondetafelhuis in Tilburg Noord is een cultureel en interreligieus ontmoetingscentrum.. 

Sinds 9 mei 2018 is het Rondetafelhuis gesitueerd in een prachtige locatie. Deze wordt 

gedeeld met de openbare bibliotheek, een zeer vruchtbare 

combinatie. Het Rondetafelhuis is naast een 

ontmoetingsruimte ook een plaats voor diaconaal werk. Dit 

werk varieert van taallessen, hulp bij financiële aanvragen tot 

diverse sociale projecten (zoals het sop en zeep project). 

Maar ook wordt er ruimte geboden voor verschillende 

christelijke en islamitische vieringen. 

Wij werden ontvangen in een ronde ruimte met een ronde 

tafel waarop de wereldbol is afgebeeld. Als wij in een kring 

om deze ronde tafel 

heen zitten wordt er door Thea van Blitterswijk, de 

directrice van het Rondetafelhuis, een groepsgesprek 

gestart Een van de gastheren van het Rondetafelhuis 

nam deel aan ons groepsgesprek en vertelde ons over 

het land waaraan hij bijzondere herinneringen had: 

Afghanistan. Mohammed Alizadah is een politieke 

vluchteling. Hij vertelde ons dat hij in 1974 gevlucht is 

uit zijn geboorteland, waar tot op de dag van vandaag 

een burgeroorlog gaande is. Dhr. Alizadah was daar 

burgemeester en leider van een politieke partij. 

Vanwege zijn democratische standpunt moest hij 

vrezen voor zijn leven en dat van zijn gezin. Islamitische 

fundamentalistische terroristen zorgen er voor onrust en doodslag. Maar de Islam heeft 

volgens Dhr. Alizadah juist veel respect voor andere religies, want in de Islam worden Mozes, 

David, Jezus en Mohammed als zeer belangrijke profeten gezien. 

Met Thea van Blitterswijk hebben we na het vertrek van dhr. Alizadah een kort nagesprek. Een 

bijzondere uitspraak van haar in dit nagesprek: “De goden verhuizen met de mensen mee. 

Wanneer men een vreemde is in een nieuw land ervaren mensen dat hun God hen het meest 

trouw blijft. In hun Godsvertrouwen, in hun geloof vinden ze veel houvast”. We komen te 

spreken over dat wij in het verhaal van Mohammed Alizadah horen hoe machtswellust geloof 

kan infiltreren, manipuleren en corrumperen. “Machtswellust stimuleert vijands-denken en 

polarisering”. In de middag was er een bezoek gepland aan het nieuwe Franciscaanse 

belevingscentrum in Meersel Dreef. Voor het volledige verslag, zie Doortocht 4, jul/aug 2019, 

bladzijde 10.                 

 

 


