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IJN WEG NAAR BEVRIJDING (deel 1)

Geloven is onderweg zijn. Starten met wat je hebt meegekregen. Loslaten, ontdekken, keuren, verdwalen, gedragen zijn. Zo loopt mijn tocht. Een tocht die
nooit ten einde is. Gaan jullie mee?
Ik werd geboren in een lieflijk dorp in het groene West-Vlaanderen van weleer.
Samen met broer en zussen groeide ik daar op in een diepchristelijke thuis. Mijn
ouders waren eenvoudige, hardwerkende mensen. Geloven, hopen en bidden
waren even vanzelfsprekend als het dagelijks brood waarover vader met het
mes een kruis tikte vooraleer hij de boterhammen sneed.
Elke avond baden we samen in kring het rozenhoedje waarna moeder feilloos
uit het hoofd de passende litanie voorging: in maart die van Sint-Jozef, in mei die
van Onze-Lieve-Vrouw en in juni die van het Heilig-Hart. Hun beelden stonden,
elk onder een stolp, op de keukenschouw. In ‘hun’ maand kwam de gevierde
in het midden te staan en versierde ik die met papieren gordijntjes en passende
kaarsen: groene in maart, blauwe in mei en rode in juni, de Heilig-Hartmaand.
De hemel was bij ons kind aan huis. Onder het strijken zong moeder het Salve
Regina en op zondag trok vader tweemaal naar de kerk: een eerste keer naar
de vroegmis en een tweede keer naar de hoogmis ‘voor de mensen in de stad
die niet gaan’, zoals hij steevast zei.
Op zondag leidde de wandeling naar de veldkapel met het levensgrote Mater-
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Dolorosabeeld. Die kapel werd na de oorlog gebouwd als dank voor het feit dat
ons dorp van bommen gespaard was gebleven. Het Mariabeeld werd er – op
haar Hemelvaartdag – met paard en kar naartoe gereden en op een vergeelde
foto zie ik mij ernaast zitten als een voorbeeldig, in roze gekleed engeltje, stijf
met de handjes gevouwen.
In onze tuin had vader met sintels een Lourdesgrot opgebouwd waarin een
Mariabeeldje stond waarbij ik elke dag getrouw ging bidden. Ernstig en vroom
leefde ik met een engelbewaarder aan mijn zij en een patrones in de buurt die
mij tot voorbeeld strekte. Op klompen liep ik elke morgen naar de mis en elke
avond naar het lof. Het Tantum ergo zit me nog altijd met twee strofen in het
hoofd gebeiteld.
In de buurt van de kerk lag de school. ’s Morgens was er de catechismusdril en
’s namiddags de adembenemende Gewijde-Geschiedenisverhalen. Wekelijks
kwam de pastoor op klasbezoek en ging na of de catechismusvragen foutloos
werden beantwoord. In de advent tekende hij drie ineengewerkte ringen op het
bord die de Heilige Drievuldigheid moesten voorstellen. Uit de middelste ring liet
hij een stippellijn neerdalen tot in de vooraf getekende kribbe en ja ... dat was
de menswording van Jezus, de Zoon van God.
In de meimaand werden we toegewijd aan Maria en op het feest van het HeiligHart stonden alle kinderen in lange rijen opgesteld onder de gespreide armen
van de gebeeldhouwde Heiland. Van harte zongen we samen Door zovele lieve
kleinen, wordt Gij, Jezus, niet bemind ... Hoewel, die kleinen woonden zeker niet
in ons dorp. Daar zorgde de onderpastoor voor die in wapperende soutane
doorheen de straten fietste. Jaarlijks werden alle parochianen bezocht en het
was een hele eer hem in huis te mogen ontvangen. Boven hem resideerde enkel
nog meneer pastoor die elke parochieziel kende en volgde. In de Goede Week
schoven alle volwassenen in lange rijen bij de biechtstoelen aan en ja, er was
bij die gelegenheid ook een ‘vreemde biechtvader’.
Paaszaterdag was een hoogdag voor mij. Heel vroeg in de morgen liep ik naar
de kerk waar ik van dichtbij ademloos volgde hoe de koster poogde met twee
keien het nieuwe vuur te slaan. Naast hem, plus de twee parochiepriesters, was
ik de enige aanwezige en dat gaf me een uitverkoren gevoel.

Mijn weg naar bevrijding 

125

Het was de tijd van bomvolle kerken, van vlaggen en wimpels en aanschuiven
bij de maandelijkse mis van de Heilig-Hartbond, waar vader, met een band om
de arm, de mannen naar hun plaats dirigeerde. Jaarlijks trok de Sacramentsprocessie door onze straat waar vóór elk huis bloemblaadjes lagen gestrooid. Als
engeltje gekleed liep ik dicht bij het baldakijn waaronder eerwaarde heer pastoor met geheven monstrans plechtig voortschreed. Bij de Kruisdagen baande
de onderpastoor zich zegenend een weg door de velden, gevolgd door een
groep gelovigen, biddend om zegen en wasdom over ‘de vruchten der aarde’.
Intens leefde ik dit alles mee: ik was een kind dat graag bij het mysterie verwijlde. Ik was gelukkig en wou zo vlug mogelijk heilig worden. Maar zo lief en
vertrouwd als Jezus, engelen en heiligen mij waren, zo schrikwekkend was de
god ziet mij hier vloekt men niet die alles hoorde en zag. De driehoek met zijn
alziend oog hing dreigend aan de muur in onze kleine keuken en volgde mij
nauwgezet. Als een kruidenier hield hij overdag mijn doen en laten bij om ’s
avonds goed en kwaad tegen elkaar af te wegen. In onze ‘middenplaats’ hing
bovendien nog een meterhoog kader met een alziende Christus-Koning. Hij had
ogen die me overal volgden. Schuw bekeek ik hem vanuit alle hoeken en kanten
en ja, hij zag me overal. Dus ging ik elke week mijn zonden biechten …
Zo leefde ik in angst en o, wat zat die angst er diep ingebakken! Angst om te
leven en angst om te sterven, angst voor de zonde en angst voor het oordeel,
angst voor de duivel en angst voor de hel. En bovenal: angst voor God. Het was
een god die me achtervolgde, die me de adem benam en me inperkte, het was
een god met wie uiteindelijk niet te leven viel … Hoe raakte ik daar onderuit ?
Op mijn vijftiende ruilde ons gezin het kleine, veilige dorp voor de grote boze
wereld aan zee.
‘Pas toch op dat ge uw geloof niet verliest’, zei de pastoor en schreef een bewijs
van goed gedrag en zeden voor mijn intrede in de normaalschool. Voor het
eerst in mijn leven zag ik de zee, hoorde ik de krijsende meeuwen en voelde de
tintelende zon op mijn huid. Ik breide een badpak en danste de golven in. Zou
ik hier mijn geloof verliezen?
(Wordt vervolgd)
Agnes LAMEIRE

