
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University

Nijmegen
 

 

 

 

The following full text is a publisher's version.

 

 

For additional information about this publication click this link.

http://hdl.handle.net/2066/39776

 

 

 

Please be advised that this information was generated on 2023-05-18 and may be subject to

change.

http://hdl.handle.net/2066/39776


Heilig in een bepaalde context
Gesprek met Toine van den Hoogen

E e n  L im b u r g s e  v o r m  v a n  v o l k s r e l ig io s it e it

In M unstergeleen hebben we te m aken m et een Lim burgse 
vorm  van volksrelig iositeit. In dat gebied van het land is 
deze niet alleen taai m aar ook nog vitaal. M ensen putten 
daar een kracht en dynam iek uit, ook in m oderne tijden, om 
op een heel eigen m anier religieus te zijn.
Het is bovendien persoonlijk. H et raakt hen zelf. Ze gaan er 
op een apart m om ent zondags o f  door de week naar toe, 
om dat de kapel altijd open is. Het is eigen in die zin, dat het 
zich niet voegt in de officiële ritus van de room s katholieke 
kerk, wat toch de dom inante vorm van gelovig Kerk-zijn is. 
Eén van de karakteristieken van de Lim burgse volksreligio
siteit is, dat m ensen hun eigen pad zoeken. Zij vinden daar 
kracht, die de kerk m isschien wel nooit zo officieel gegeven 
heeft, noch in de spannende en roerige zestiger jaren noch in 
andere m om enten van de geschiedenis.
Die volksreligiositeit heeft iets heel waardevols.
Zo is ook het bezoek van de m ensen aan die herinnerings- 
plaats van pater Karei een uiting van die volkreligiositeit, 
waar de officiële kerk en kerkleiding geen greep op heeft. 
Ze probeert er wel altijd grip op te krijgen.
Bisschop Gijssen was steeds aanwezig bij de schuttersfees
ten, m aar hij heeft als het ware nooit de cultuur en de religi
ositeit die daarin sam engebald is -  net als in de Carnaval -  
kunnen ovem em en. Het gaat zijn eigen weg, het heeft zijn 
eigen m elodie. H et lig t w aarschijn lijk  ook op een andere 
laag van het gevoel dan waar een kerkelijke leer of kerkelijke 
voorschriften raken knnnen.
D at ik dit Lim burgs noem  -  m et een typische speelsheid -, 
wil niet zeggen, dat het elders niet zou zijn. Boven de rivie 
ren zijn er natuurlijk ook voorbeelden van. M ijn collega Paul 
Post heeft geschreven over volksrelig iositeit in Friesland,
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rondom  D okkum '.
Er zijn ongetw ijfeld ook dergelijke voorheelden in de A ch
terhoek. In A m sterdam  is de stille om gang er een voorbeeld 
van, en H eiloo is zo 'n  bedevaartsplaats. Wat dat betreft is 
deze Lim burgse volksreligiositeit geen uitzondering.

E e n  m e l a n c h o l is c h e  o n d e r t o o n

Bij L im burgse volksfeesten als Carnaval en de Schutters
feesten is er iets Bourgondisch m aar als keerzijde ook iets 
van tragiek. Jn de twintig, vijfentw intig jaa r dat ik in L im 
burg gewoond heb, is mijn ervaring dat Lim burgers in hun 
religieus gevoel over het leven heel onafhankelijk zijn. Zij 
storen zich niet aan wat de officiële Kerk hun voorschrijft. 
Het klinkt voor een noordeling waarschijnlijk vreem d in de 
oren, m aar ze zijn ontzettend onafhankelijk van kerkelijke 
voorschriften. G een enkele pastoor o f bisschop heeft hen 
ooit op het spoor gekregen, als ze dat ze lf niet wilden. B is
schop Gijssen heeft m et zijn jarenlange leerstellige aanpak 
van het pastoraat geen kanaal geboden waarin m ensen hun 
religieuze verlangens konden terugvinden. Hij heeft ze al
leen m aar verder de kerk uit gedreven. Hij heeft geen bodem  
gegeven, waarin ze hun eigen beleving konden inbedden. 
Hun relig ieuze beleving heeft iets Bourgondisch, m aar ook 
iets tragisch. Een Lim burger is m eestal iem and die tam elijk 
zw artgallig tegen het leven aankijkt.
Ik zou graag eens w illen zien, wat de m ensen in de kapel 
van pater Karei in het intentieboek opschrijven. Het zou me 
niet verbazen, als daar enerzijds dankbaarheid uit spreekt, 
m aar dat in die dankbaarheid ook allerlei tonen zitten van 
‘het leven is zw aar’, ‘het leven is m oeilijk , ingew ikkeld, 
com plex’.
M unstergeleen is een plek m idden in de m ijnstreek. Het is 
een plaats w aar vroeger de oude L im burgse landbouw cul- 
tuur nog leefde. De landbouw  bepaalde het leven van de 
m ensen.
D aaroverheen is de laatste vijftig, zestig jaa r de d s m  wel ge
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kom en, m et alle hoogontw ikkelde technologie en industrie, 
m aar in zijn m entaliteit en cultuur herinnert het nog heel 
sterk aan de agrarische achtergrond. D aarom  is het leven 
voor hen complex en ingewikkeld. Je m oet die ene laag van 
je  ziel zien te verbinden m et die andere.
Toon Herm ans, die uit Sittard kwam  en dus dicht bij Mun- 
stergeleen, had ook iets m elancholisch. Het zit, denk ik, in 
de Limburgse aard, anders dan heel veel m ensen van boven 
de rivieren denken. Carnaval bijvoorbeeld heeft te m aken 
m et die B ourgondische aard van de L im burger, m aar ook 
m et de tragische kant van zijn levenservaring.

In m o e il ijk e  t ijd e n

M ensen, die in die streek wonen, zijn ook m ensen die heel 
wat sociale, en econom ische crises hebben m eegem aakt, de 
laatste vijftig, zestig jaar. d s m  is nog steeds de grootste werk
gever. Terwijl het een grote industrie is die leven m ogelijk 
maakt, reguleert zij het bestaan ook van alle kanten. 
Vakbonden zijn daar nooit voor de straat op gegaan, ook in 
de recente tijd niet. Dat komt om dat vakbonden een uiting 
zijn van persoonlijk zelfbew ustzijn. Lim burgers zijn nooit 
in staat geweest vakbonden van de grond te tillen. Ze hadden 
hun eigen bond, die de w erknem ers bij de leiding van de 
d s m  vertegenwoordigde. Het bondsverband dat bestond was 
niet o f nauw elijks gerelateerd aan de f n v  of c n v . Dat vind 
ik een typisch elem ent van het Lim burgse levensgevoel.
Dat uit zich religieus ook in de vormen van volksreligiositeit. 
W aar wegen elkaar kruisen, staat het in het Lim burgse land 
nog altijd vol m et kleine kapelletjes en wegkruisen. Als er 
iets goed was afgelopen o f als er een ongeluk was gebeurd, 
o f als een kind weer gezond was geworden, plaatsten m en
sen een religieus teken. M en gaat niet naar de kerk om offi
cieel een m is te bestellen , m aar m en gaat een kruisje 
p laa tsen2. Bij dat kruis o f in dat kapelletje gaat m en een 
kaarsje neerzetten o f een bloem etje neerleggen. Daar is men 
in aanraking m et het m ysterie van het leven, dat m ensen
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heelt, redden kan, gelukkig m aken kan. H et heeft ook een 
scheppingskracht in het bestaan.

P a t e r  K a r e l , e e n  h e il ig e  u it  d e  19e  e e u w

Zoals onze m enselijke geschiedenis en m anier van leven, 
van vrijheid o f onvrijheid, en de beleving van jezelf, iets 
heeft van het beeld van die tijd, hebben heiligen en heeft hei
ligheid ook iets wat wij ‘contextueel’ noemen. M ensen -  en 
dus ook heiligen -  dragen de stem pels, en karakteristieken 
van de tijd en de m aatschappij, waarin ze geboren worden en 
leven.
H eiligheid staat niet boven de historie, m aar draagt het ka
rakter van de tijd waarin iem and zozeer geraakt werd door 
het goddelijke, dat hem dat heilig ging maken. Het zou bijna 
onm enselijk zijn, als het geraakt-w orden door God zich zou 
voltrekken buiten alles wat m enselijk is.
We zouden in onze opvattingen over wat heiligheid  is, of 
waardoor m ensen heilig geworden zijn, het dualism e m oe
ten proberen te verlaten. O ok in diens heilig zijn, is iem and 
een m ens uit een bepaalde tijd, en een bepaalde context. De 
sociale en culturele om geving m aakt dat een Afrikaanse hei
lige uit de 20c eeuw  wel eens een heel andere heilige zou 
kunnen zijn als een Europese heilige, o f iem and uit het Mun 
stergeleen van de 19c eeuw.
Het is w aarschijnlijk goed en interessant, als je  in iem ands 
leven na kunt speuren, w aardoor hij net in die tijd zozeer 
door het heilige geraakt is en hoe dat in zijn hele leven zo 
heeft uitgewerkt. M ensen vertellen het dus ook op de 19c 
eeuw se manier. Je hoort van pater Karel in de teksten rond 
zijn zaligverklaring dan ook alleen m aar dingen, die zelf 
weer de w eerklank zijn van een leven in 19Ü eeuw se vroom 
heid. Je kunt nu eenm aal geen taal spreken die buiten je 
eigen tijd valt.
Je moet het op een of andere m anier vertalen naar een ter
m inologie en taal die wij nu, als m ensen van de 21e eeuw, 
nog zouden kunnen vatten.
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Hij is misdienaar geweest en na schooltijd liep hij vaak de kerk 
binnen. De kindercom m unie is pas veel later ingevoerd. De 
devotie tot het H. Sacrament was in zijn tijd heel sterk, Als je  
na zou trekken, hoe de sacramentsverering in dat tijdsgewricht 
geweest is, zal het best raakvlakken hebben met datgene wat 
Andries Houben bespeurt in zijn eigen leven. Om dat te uiten 
bracht hij een veelvuldig bezoek aan het H. Sacrament.
Wij zoeken nu naar woorden, rituele vormen en gedrag om 
te peilen, w at hem  bew ogen heeft. Hij is op zoek geweest 
om voor zichzelf helder te krijgen, wat er met hem gebeurde. 
M ensen denken op een eigen m anier na over wat hen w er
kelijk raakt. D aar hoef je  geen studies voor gedaan te heb
ben o f d ip lom a’s voor gehaald.
Zonder dat hij veel studies of d ip lom a’s had zoals de verha
len vertellen, zal pater Karei ook wel naar m eer gezocht heb
ben om uit te drukken, dat hij zich op een o f andere m anier 
geraakt voelde door dat heilige. Hij zocht kennelijk naar 
sym bolen, die dat voor hem het m eest kernachtig en kracht
dadig uitdrukten. B lijkhaar was dat voor hem  het allerhei
ligste sacram ent. D aar kon hij een houvast vinden. Hoe wij 
daar achteraf over denken, is een andere zaak.
Het gaat dus om  de 19e eeuw se vroom heid. Een eeuw, die 
ook in de officiële Kerk getekend wordt en werd door het 
verzet van de Kerk tegen allerlei zich aankondigende m o
derne strom ingen.

W at is k a t h o l ie k ?

Als in de hedendaagse Room s K atholieke Kerk plotseling 
zulke m annen als pater Karei relatief snel en gem akkelijk 
heilig verklaard kunnen worden, is dat ook een soort policy 
van de kerk. In een tijd waarin men in Rom e vindt dat wij 
hier in het W esten er helem aal geen gevoel m eer voor heb
ben, dat m ensen geraakt kunnen worden door het heilige en 
door het m ysterie van God, zal ze vooral toch weer m ensen 
uit deze contreien ten tonele te voeren om te laten zien, dat 
het nog bestaat. In onze visie gebeurt dat, op een soort con
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trarevolutionaire manier. De 19L’ eeuw wekt bij ons niet di
rect het gevoel dat het over ons gaat, over onze vragen en 
onze problem en.
N iet ten onrechte is er sprake van een om slag, die ook de 
passionisten hebben gem aakt. De beleving van het lijden is 
heel anders geworden dan in die tijd. W anneer je  een heilige 
uit de 19e eeuw ten tonele voert, is dit een daad van kerke
lijke kritiek op ontw ikkelingen in de m oderne tijd.
Soms zoekt de religie en het katholicism e hier in de 20c en 
21e eeuw  naar eigen w egen van beleving. K ennelijk is in 
Rom e de indruk ontstaan dat wij niet religieus zijn. In het 
buitenland en m et nam e in Italie bestaat de idee dat wij, wat 
religiositeit betreft, alles aan de wilgen hebben gehangen en 
uit oneigenlijke motieven katholiek zijn gebleven. Het wordt 
niet goed ingezien dat de generatie van zestigers en zeven
tigers in, en m isschien wel ondanks, een bepaalde tegendruk 
katholiek zijn gebleven. Het w ordt vaak niet gem akkelijk 
aanvaard, dat er in deze contreien wel degelijk echte in N e
derland gewortelde, authentieke religiositeit bestaat1.
In Rom e is ‘incu ltu ra tie’ een heel ingew ikkeld begrip. 
Overal in de wereld, trouwens. In een artikel over de aposto
lische m erktekens heb ik in het tijdschrift Speling betoogd, 
dat deze m erktekens ( ‘notae ecclesiae’) zelf cultuurbepaald 
zijn4. Er is een Peruaanse variant, een Indiase variant en nu 
m isschien zelfs wel een Zuid-Lim burgse variant. En het gaat 
hier om kenm erken van Kerk-zijn, die niet alleen via de bis- 
schop lopen5.
Lange tijd, en nog steeds, hebben de Nederlandse katholie
ken een spoor gevolgd dat binnen de Room s Katholieke Kerk 
verloopt. Ook de Acht M eibeweging heeft nooit een alterna
tieve Rooms Katholieke Kerk willen inrichten. Er was een 
nieuw zelfbewustzijn ontstaan, m aar dat wil niet zeggen, dat 
je tegen de bisschoppen bent of tegen het evangelie, of de eu
charistie w ilt afschaffen, om m aar even te refereren aan de 
notae ecclesiae. Daar is nooit sprake van geweest, al hebben 
de bisschoppen er dat graag in willen leggen.
De vraag is dus eigenlijk: W aaraan herken je  de ‘notae ec-
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clesiae’? W aaraan herken je  trouw aan de kerk, verbonden
heid m et de bisschop? Kan kritisch zelfbew ustzijn ook ver
staan worden als iets w at niet tegen die trouw ingaat m aar 
een variant is op, een vorm  is van die trouw?
We hebben nu een generatie bisschoppen, die op die laatste 
vraag steeds ‘neen’ zegt. Zij hebben een bepaalde definitie 
van trouw aan de Kerk en trouw aan de bisschoppen, trouw 
aan het evangelie en trouw  aan de eucharistie, die zich niet 
verdraagt m et andere in terpretaties die inm iddels bij heel 
veel theologen en ook bij andere m ensen gangbaar zijn ge
worden. Daar zit dus het probleem . Het gaat er niet over, dat 
de N ederlandse katholieken niet echt kerkelijk w illen zijn -  
room s katholiek, m et de nadruk op het woordje room s -  , 
m aar de geschiedenis laat zien dat het woordje Rooms, zoals 
het vanaf de 17e eeuw in gebruik is geraakt, allerlei inter
pretaties gekend heeft. Het is ook vaak voorw erp geweest 
van allerlei tw isten.

Om daarop terug te kom en, zou men vanuit een zeker w an
trouw en kunnen denken, dat deze heilige (pater Karei Hou- 
ben) door de officiële Kerk ten tonele gevoerd wordt om de 
-  volgens Rom e -  enig echte, gangbare, toelaatbare inter 
pretatie van het katholiek-zijn te onderstrepen. Ze zou daar
m ee tegen alle m ensen van deze streken van Europa willen 
zeggen: Kijk naar hem , neem  een voorbeeld aan hem.
Ook al is de pastoor in de parochie van M unstergeleen daar 
niet zo doelbew ust mee bezig -  hij doet dat zeker niet met 
een opdracht vanuit Rom e -  toch doet hij het in feite al een 
beetje. Pater Karei wordt als het ware de Kerk in gehaald in 
p laats van dat de Kerk, de b isschoppen voorop, zich ver
plaatst naar de kapel van pater Karei. Het is een groot ver
schil of de bisschop o f de pastoor iedereen uitnodigt naar 
zijn kerk te kom en, of dat hij tegen iedereen zou zeggen: 
laten we samen -  we zijn toch een geloofsgem eenschap -  
naar de kapel van pater Karei gaan en daar m et de m ensen 
die daar bidden of hun dank hebben uitgesproken, eucharis
tie vieren. D at zou een echte Room s K atholieke Kerk zijn.
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Pa t e r  K a r e l , p a s s io n is t

De opvatting over passie en lijden is wel het m eest inge
wikkelde punt, dat hier aandacht verdient. Er zijn in de ge
schiedenis van de christelijke spiritualiteit allerlei m ensen 
en bewegingen geweest die op een o f andere m anier het lij
den als een middel hebben gezocht en beproefd, een instru
ment en een weg waarlangs je  heilig kunt worden.
Aan de andere kant zijn er ook evenveel groepen en bewe
gingen geweest die zich hebben uitgesproken voor het idee, 
dat God het lijden niet w il en dat lijden in zichzelf niet iets 
is dat de m enselijkheid bevordert6. H et is een werkelijkheid, 
die we onder ogen m oeten zien. M aar vanuit je  religieuze 
geloof vertrouw je  op God als een kracht die je  stim uleren 
wil om -  w aar dat m ogelijk is -  je  tegen het lijden te ver
zetten. W aar dat niet m eer m ogelijk is, zul je  het lijden m oe
ten verduren en niet voor het lijden weglopen, om dat je  dan 
ook voor je  eigen bestaan zou w eglopen. H et gaat hierbij 
niet alleen om het individuele lijden m aar ook om het lijden 
dat veroorzaakt wordt door om standigheden in de sam enle
ving, door zaken en structuren die m ensen elkaar aandoen. 
Lijden is dikw ijls een gevolg van een lange geschiedenis, 
een erfenis tot zelfs in een derde of vierde generatie. Er zijn 
veel m ensen die nu onderdrukt worden o f afhankelijk zijn 
door wat vorige generaties hebben gedaan o f nagelaten. Dat 
is de andere lijn. Het lijden m o e tje  dus niet tot iets verhe
vens m aken, tot iets waar je  naar m oet streven.
Zuidelijk Lim burg is heel lang een m iskend gebied geweest 
binnen de Nederlandse samenleving. Limburgers hebben het 
gevoel van generaties lang niet gekend te zijn. Ze praten ook 
heel gem akkelijk over ‘hen daarboven’ en dat is dan m eestal 
‘boven R oerm ond’.
Voor Zuid-L im burgers houdt Lim burg zo ongeveer op ten 
N oorden van R oerm ond. Venray bijvoorbeeld is eigenlijk 
niet m eer echt Limburg. N ijm egen zeker niet en Arnhem  is 
bijna buitenland, om m aar niet te spreken van Am sterdam . 
Er is een diepliggend bestaansgevoel bij heel veel Zuid-Lim -
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burgers, dat zij met de fam ilies die zij daar hebben en die el
kaar kennen, bij elkaar horen. Je afstam m ingslijn is belang
rijk7, niet zozeer wat jij individueel bent en wilt.
De volksreligiositeit sluit daarop aan". Je kunt het voortbe
staan van bedevaartsplaatsen als die in M unstergeleen inter
preteren vanuit een saam horigheidsgevoel van een miskende 
groep.

B e l e v in g  v a n  l ijd e n

Vraag is dan ook o f we de devotie voor het lijden zoals pater 
Karei en zijn generatie die hebben beleefd in deze tijd kun
nen invoelen. De 19e eeuw ers -  zeker de m ensen uit w ie 
pater Karei voortkwam  -  waren geen zelfbewuste, autonom e 
m ensen, die waren opgegroeid m et het idee dat zij zelf per
soonlijk iem and waren m et een onvervreem dbaar recht op 
het bestaan en het leven. Ook al was dat in de Europese cul 
tuur sinds de Franse Revolutie gaande, er zijn hele streken 
geweest -  en dit is er w aarschijnlijk een van geweest -, waar 
dat helem aal nog niet zo was doorgedrongen.
Als je  de geschiedenis van pater Karei leest, spreekt die over 
en vanuit de ervaring, d a tje  geboren wordt en in het bestaan 
geworpen wordt en daarin moet proberen je  weg te vinden. 
Je m oet proberen je  weg te vinden naar God. Dat is geen 
kw estie van keuze. Het is even noodzakelijk als onverm ij
delijk, en bijna even noodlottig zoals dat het soms regent en 
soms mooi w eer is, soms w inter is en soms zomer. Dat het 
leven zelf veel m eer en veel vaker lijden is, was voor hen 
een veel overheersender gevoel dan dat het leven joyeus is, 
dat het succesvol is, dat het resultaat is van ons handelen, 
dat het vrijheid is.
Als je  ziet, waaraan pater Karei gestorven is en hoe lang die 
vier o f vijf ziektes die genoem d worden, al in zijn lijf ge 
woekerd hebben, zijn dat geen kwalen die je  van de een op 
de andere dag oploopt: reum a, slecht gebit, tandpijn, slecht 
gehoor, het rechterbeen dat van knie tot enkel aangetast was 
door belroos. Het zijn geen ziekteverschijnselen die je  in een
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m aand oploopt. Dat m oet al heel lang gewoekerd hebben. 
Er was niet voldoende o f geen m edische zorg. M isschien 
was er wel een dokter, m aar was die te ver weg, o f werd er 
te w einig aandacht aan besteed. Het had w ellicht te maken 
met de lijdensopvatting o f  gewoon, ‘om dat het bij het leven 
hoort’.
M ijn om a had strum a en ze is er wel eens m ee naar de dok
ter geweest, m aar is niet verder gegaan dan de huisarts. Die 
zei: ‘M evrouw, daar m oet U m aar m ee leren leven’ en dat 
deed ze dan ook. Die strum a was voor haar een soort vaste 
m etgezel. Daar praatte ze ook over als een ongenode m aar 
wel voortdurend aanw ezige gast in haar lijf. In haar geval 
was dat zo.
Pater Karei heeft w aarschijnlijk  ook een ervaring van het 
leven gehad, dat het is zoals het is. Hij heeft zelf gem erkt, 
hoe een m ens ziek kan worden en hoe door slechte verzor
ging of gebrek aan hygiëne zoiets bij je  leven gaat horen. 
Hij had niet het besef, dat het bij je  persoonlijke vrijheid 
hoort om zo optim aal m ogelijk gezond te blijven. Als ik iets 
m erk aan mijn gebit, ga ik naar de tandarts. Als ik een ont 
steking aan mijn been voel, zit ik binnen een week bij een 
dokter, o f heeft mijn vrouw al een paar keer gezegd, dat ik 
naar de dokter moet. In zijn tijd was dat waarschijnlijk niet 
zo. Er was ook niem and die hem  naar een dokter heeft ge
stuurd, of er was geen dokter in de buurt. Je m oest op een of 
andere m anier leren leven met het lijden in je  bestaan.

R e l a t ie  m e t  h e t  l ijd e n  v a n  J e z u s

Als iem and in die gedachtew ereld zich dan afvraagt, hoe je  
dat te boven kom t, is het niet zo gek, dat hij denkt: ‘Ook 
Jezus heeft geleden’ en eigenlijk denkt dat de essentie van de 
weg naar God ook een weg is die door het lijden getekend is. 
M isschien is op die m anier te verstaan waarom  pater Karei 
als het ware die weg door het lijden is gegaan. Bovendien 
was pater Karei passionist. Daarin was een soort kader, een 
verband van begrippen en rituelen om hem heen geschapeny.
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Dat w ordt dan de m anier w aarop je  de pijn van het leven 
probeert te overstijgen. Dat wil niet zeggen d a tje  daarmee 
het lijden achter je  laat o f je  ertegen verzet, m aar d a tje  het 
m eeneem t, draagt en zin geeft. D aardoor wordt jouw  indi
viduele lijden m inder zwaar. H et grotere lijden van Christus 
kan het kleinere lijden van belroos aan mijn been helpen dra
gen .10
In de katholieke kerk en in de christelijke kerken zijn we 
vaak in de verkondiging heel slecht met het leed van mensen 
om gegaan. We hebben van de ervaring met het lijden alleen 
gezegd dat het onverm ijdelijk is, o f erger nog: een straf van 
Godswege. We hebben vaak ‘te vroeg’ uitgesproken dat je  
voor het lijden als levensw eg m oet kiezen.
Ik denk niet dat pater Karei en al die m ensen die naar hem 
toe kw am en voor het lijden gekozen hebben. Het kwam  op 
zijn en hun pad als een weg die hij ging, zoals m ensen nu in 
een ziekenhuis kunnen zeggen dat ze nog blij mogen zijn als 
ze zien wat anderen te verduren hebben. Iem and, die zelf 
lijdt, m ag dat zeggen. Je mag nooit tegen een ander zeggen: 
‘Kijk eens naar je  buurm an’.

Pa t e r  K a r e l  a l s  l o t g e n o o t  in  d e z e  t ijd

In een tijd, w aarin gezondheid  gecultiveerd w ordt, waar 
rouw in korte tijd over m oet zijn, w aar verw acht w ordt dat 
er voor elke kw aal wel een oplossing  is, kunnen m ensen 
geen kant op als ze wèl verdriet o f pijn hebben. Ze voelen 
zich m iskend en onbegrepen. Voor m ensen in de 20e eeuw is 
het vaak onbegrijpelijk dat iem and zo lang kan treuren om 
het verlies van een partner en ze verstaan het niet waarom 
die buurvrouw  zo verdrietig blijft en uit de koers raakt en 
ontspoord is. Dat m aakt het voor m ensen van deze tijd m oei
lijk om te verstaan, hoe in godsnaam  iem and in de 19e eeuw 
zo ’n pad is gegaan als pater Karel. Hij is echter niet de enige 
geweest, die in die religieuze traditie heeft gestaan van het 
lijden
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In de verering van pater Karei in M unstergeleen krijgt het 
lijden niet z o ’n prom inente plaats. Bij b ijeenkom sten van 
patiënten en verw anten zie je  tegenw oordig veel ‘lotgeno
ten '. M ensen, die m et eenzelfde verdriet kam pen, zoeken el
kaar op. Er zijn groepen van onder m eer nabestaanden en 
patiëntenverenigingen.
Er zijn m ensen, die op een o f andere m anier door ‘het’ hei
lige geraakt worden. Er zijn ook veel m ensen die uit hun iso
lem ent en kleine wereld geheven worden door de ervaring 
‘niet a lleen’ te zijn. In de kapel van pater Karei zie je  veel 
anoniem e ‘lo tgenoten’. E r is daar geen verkapte verheerlij
king van het lijden of van iets wat m oeilijk en zwaar is. In de 
stilte van die kapel zijn m ensen er ieder m et zijn o f haar 
eigen leed. D aar gebeurt iets, w aardoor een m ens geraakt 
wordt door het m ysterie van het leven, door het goddelijke. 
Pater Karei zou daar wel eens de heilige kunnen zijn, die 
zelf ‘lo tgenoo t’ is gew eest en m ensen daar tot lotgenoten 
kan m aken.
M ensen zouden geholpen zijn, als hun individuele verdriet 

in de kapel van pater Karei w ordt om gesm olten tot ‘saam 
horighe id ’ . Voor de passionisten  ligt hier een geëigende 
vorm van pastoraat.’
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tholieken zeer Rome-getrouw geweest. Hetzelfde geldt met betrekking 
to t de em ancipatie van de Nederlandse katholieken. We waren zeer 
pausgetrouw. De Nederlandse kalholieken hebben destijds heel veel be
taald aan Radio Vaticana. Daarna zijn we veel meer ons eigen spoor 
gaan volgen.

6 Schoonenberg, Schillebeeckx en leerlingen van hen waren en zijn 
theologen die diepzinnig over de zin van het lijden hebben nagedacht 
vanuit de christelijke en evangelische traditie.

7 Toen wij een jaar o f zeven geleden in Nijmegen kwamen wonen, was 
de ontvangst door de buurman heel anders dan door de buurman, toen 
wij in Elsloo in Zuid Limburg van een buitenwijk waar allemaal jonge 
mensen woonden verhuisden naar het centrum van het dorp met alle
maal getrouw e Lim burgers. D aar vroeg de buurm an meteen: ‘Van 
welke familie ben je ? ’ Wij konden niemand aanwijzen, omdat onze fa
milies uit Brabant kom en, en dus waren we plotseling vreemden. 
Gaandeweg werden wij wel toegelaten, maar als er geen fam ilie is 
waar je  op terug kunt vallen, dan ben je een vreemdeling.

s Er is een fotoboek over bedevaaartplaatsen in Spanje, Italië, Polen. 
Daarin wordt gezegd, dat de manier waarop mensen daar hun devotie 
beoefenen -  knielend, kruipend, enzovoorts -  iets van doen heeft met 
de onderdrukte bevolkingsgroep die op die m anier iets uit van een 
machteloos verzet tegen haar lot en wat zij meemaken.

g Tot in de zestiger jaren van de 20 ' eeuw was het professieritueel van 
de passionisten erg somber. De novice strekte zich uit op het zwarte 
kleed dat tijdens uitvaarten op de katafalk lag, het lijdensverhaal uit 
het evangelie van Johannes werd gelezen, terwijl de doodsklok werd 
geluid. Na het uilspreken van de professieformule kreeg de geprofeste 
een zwart kruis op zijn schouders gelegd en een doornenkroon op zijn 
hoofd gezet. Zo werd een processie door de kerk gehouden.

10 In deze tijd lrekken mensen zich minder op aan het lijden van Chris
tus. Wel putten mensen kracht uit de manier waar op ze anderen met 
hun -  vaak zwaardere leed -  zien omgaan.
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