Voorwoord

J

uni, juli, augustus: zomermaanden. De natuur is wakker. Zon, warmte,
licht, vrije tijd, vakantie. Lekker thuis doen waar je zin in hebt, op reis
gaan om kennis te maken met andere culturen. Van binnen naar
buiten, elkaar ontmoeten. Tijd van uitrusten en tot jezelf komen. Uitslapen,
fietsen, wandelen, op het strand liggen, een middagje shoppen, in de tuin
met een boek, lekker terrasje pikken, genieten van de lange avonden of de
vroege ochtenden: het kan allemaal in de zomer.
Wie gaan reizen of wie we op reis zien gaan: we willen graag veilig
onderweg zijn en terug komen. Pelgrims begonnen en beginnen hun weg
nooit zonder gebed. Een zegen vragen over een reis is voor velen van ons
echter niet zo vanzelfsprekend meer, maar nog steeds heel zinvol. Vandaar
dat wij iedere zomerreiziger graag een oud reisgebed willen meegeven.

God, die uw dienaar Abraham
op alle wegen ongedeerd hebt bewaard,
ik vraag U:
bescherm ook mij.
Wees mijn bescherming in de strijd,
vertroosting op de weg,
verkoeling in de hitte,
beschutting in regen en kou,
een voertuig bij uitputting,
een steun in tegenspoed,
een stok in gevaar,
een haven bij schipbreuk.
Geef dat ik onder uw geleide
het doel van mijn reis
voorspoedig mag bereiken
en ongedeerd naar huis terugkeren.
Amen.
Redactie
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Heilzame wacht bij tong en toetsenbord

E

en bekend spreekwoord luidt: hoge bomen vangen veel wind. Als je
boven het maaiveld uit komt, word je in Nederland snel kop van
Jut. De tijd van eerbied voor leiders is voorgoed voorbij.
Machthebbers worden eerder gewantrouwd dan gerespecteerd. Gezag moet
iemand verdienen. Tegen die achtergrond moeten leiders een dikke huid
hebben. Je doet het niet snel goed.
Deze situatie gaat minstens terug tot de jaren zestig van de vorige eeuw.
De minister die eerst uitermate beleefd door een journalist met 'excellentie'
werd aangesproken, mocht vanaf die tijd blij zijn nog 'meneer' te worden
genoemd. Deze ontwikkeling kent een veelheid van oorzaken. Naast een
diep verlangen naar democratisering en gelijkheid noem ik ook het
gebleken wangedrag van leiders. Ik denk daarbij niet alleen aan de terreur
van mensen als Hitler en Stalin, maar ook aan het morele falen van
verscheidene westerse leiders. Hoe groot was de verontwaardiging over de
Amerikaanse oorlogspolitiek in Vietnam. Een droevig dieptepunt vormde
het machtsmisbruik van president Nixon. De oude wijsheid van Lord
Acton – macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut – wordt
helaas, ook in westerse democratische landen, te vaak bewaarheid.
Een christen kijkt met nuchterheid en realisme naar de samenleving. Het
bijbelse mensbeeld is niet naïef optimistisch. Zondige mensen vragen om
voortdurende controle. Een samenleving blijft alleen op koers door een
reeks van checks and balances. Ik denk aan een onafhankelijke
rechtspraak, aan een vrije pers en – niet in de laatste plaats – aan een goed
functionerend parlement. Opbouwende kritiek is uitermate vruchtbaar. Het
kan ogen openen voor blinde vlekken of falend beleid.
Feitelijk is er echter in onze samenleving veel negatieve, afbrekende
kritiek. Het gaat dan om een nutteloos spelen op de man of vrouw. Onze
premier Balkenende heeft door de jaren heen heel veel hoon en spot voor
lief moeten nemen. De grens tussen kritiek en laster blijkt vloeiend. Bij
kritiek gaat het om wegen en oordelen; bij laster is er sprake van het
aantasten van de eer en de goede naam van de ander.
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De opkomst van populistische partijen als de PVV heeft tot in het
parlement geleid tot een verruwing en verharding. De ontwikkeling van het
internet zorgt in dit opzicht voor eigen problemen. Discussiefora lokken
veelal een diarree van woorden uit. Anoniem leeft menigeen zich achter de
computer uit in kwaadsprekerij.
Ook op het kerkelijk erf is kritiek een normale zaak geworden. Een
predikant, priester of bisschop was in vroeger dagen bijna onaantastbaar en
werd binnen en buiten de kerk met egards bejegend. Sinds de jaren zestig
van de vorige eeuw is dat passé. Er kwamen jaren vol polarisatie en vooral
bisschoppen werden daarbij object van kritiek. Voor progressieve
gelovigen waren bisschoppen remmers in vaste dienst; voor behoudende
gelovigen waren diezelfde bisschoppen slapjanussen die alles maar
toestonden. Ik weet hoezeer iemand als kardinaal Simonis, juist ook als
gevoelig en zachtmoedig mens, onder de bikkelharde kritiek geleden heeft.
Ik denk ook aan het gif dat bisschoppen als Eijk en Muskens regelmatig
over zich kregen uitgestort.
Gelukkig liggen de jaren van felle polarisatie achter ons en zoekt men in
kerkelijke kringen meer de dialoog. Toch zijn er genoeg kerkelijke
websites en blogs waar felle discussies worden gehouden, en niet altijd
met respect. Opvallend is dat menig kerkelijk ambtsdrager tegenwoordig
niet zozeer van links, maar juist van rechts de wind van voren kan krijgen.
In naam van rechtzinnigheid wordt de goede naam van mensen
beschadigd. Het is tragisch hoe een harteloze variant van orthodoxie,
vanuit boosheid en frustratie, het hart van het evangelie, het liefhebben van
de medemens als beelddrager Gods, lijkt te vergeten. Verbitterde,
verzuurde mensen zien alles met sombere ogen en dreigen hoopvolle
ontwikkelingen in de kerk over het hoofd te zien.
Natuurlijk zijn er tal van zaken in kerkelijk Nederland waar gelovigen
zorgen over hebben. Er is veel rijkdom verloren gegaan en de krimp van
veel parochies en kerkelijke gemeenten maakt ook mijzelf bezorgd. Al
jaren breng ik de sprakeloosheid van veel katholieken ter sprake. Velen
drinken niet of nauwelijks uit de rijke bronnen van de kerk.

Caecilia.com, jaargang 7, nummer 2, juni 2010

3

Het is echter altijd goed om te beseffen dat blijde ogen dezelfde
werkelijkheid anders zien dan droevige ogen. En het is volstrekt
onvruchtbaar om voor complexe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
de ontkerstening van onze cultuur, zondebokken te zoeken. Juist orthodoxe
christenen zouden weet moeten hebben van het verschil tussen kritiek en
laster. Opbouwende kritiek kan, zeker ook binnen de christelijke
gemeenschap, heilzaam zijn. Maar respectloze laster is echt een brug te
ver. Je kunt niet opkomen voor de eer van God en ondertussen
medemensen met kwaadsprekerij en suggestieve opmerkingen
beschadigen. In die zin wil ik pleiten voor een heilzame wacht bij onze
tong en bij het toetsenbord van onze computers. Eerst even nadenken
voordat giftige boodschappen, die de kerkelijke zaak geen goed doen, de
wereld worden ingezonden.
Een hartelijke groet,
pastoor Pieter Scheepers
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Verantwoordelijk voor elkaar
Gesprek met Antoinette Lombarts over bezoeken aan ouderen,
alleenstaanden en zieken

N

ieuwsgierig naar de mogelijkheden van ouderenpastoraat en
ziekenbezoek in onze parochie, kwam ik in contact met Antoinette
Lombarts. Een boeiend gesprek waarin haar gedrevenheid om zich
in te zetten voor de – vooral oudere – medemens duidelijk naar voren
komt.

Ontstaan
In een veranderende maatschappij waarin de meesten meer tijd krijgen om
hun vrije tijd anders te besteden dan vroeger, is het niet meer
vanzelfsprekend dat kinderen aan het pastoraal team doorgeven dat de
leefsfeer van ouders of familieleden minder ‘gewoon’ verloopt en zij
behoefte hebben aan meer speciale aandacht. In Berkel-Enschot wordt
gelukkig nog ruim aandacht besteed aan burenhulp en contact. Hierdoor is
het dorp een goede leefomgeving gebleven, ook na samenvoeging met
Tilburg.
Samenwerken kan een toevoeging zijn, ook voor de werkgroepen van onze
twee parochies. Zr. Augusta bracht beide bestaande werkgroepen met
elkaar in contact met de praktische vraag om één werkgroep te vormen. Dit
voorstel werd prima ontvangen met als uitgangspunt: het maakt niet uit
met wie en waar we in gesprek gaan, we zijn er immers voor elkaar.
Antoinette Lombarts vertelt dat zij gevraagd werd om deze nieuwe
structuur te begeleiden, nu zij ruimte heeft gekregen na haar
werkzaamheden in de ouderenzorg in Tilburg.

Doelstelling
De vrijwilligers die deel uitmaken van de werkgroep brengen bezoeken
aan ouderen, alleenstaanden en zieken. Allereerst om na te gaan of er
behoefte is aan een gesprek. Mensen komen op een leeftijd waarop het
leven wat moeilijker kan worden. Het signaleren gebeurt zowel door het
pastoraal team als door buurtgenoten of familie, maar ook door de
werkgroep rouwverwerking. Daarnaast kennen de vrijwilligers gelukkig
heel veel mensen, maar zelfs dan wordt nog altijd niet iedereen bereikt. In
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de tijd dat het een gewoonte was dat iedereen zondags naar de kerk kwam,
was het eerder zichtbaar wie behoefte had aan contact. Nu de kerkgang is
afgenomen en contact niet altijd meer via het kerkportaal en het kerkplein
wordt gelegd, is het belangrijk dat de werkgroep ‘getipt’ wordt door
parochianen.
Antoinette omschrijft de bezoeken als een handreiking. “Een actieve
manier van benaderen waarbij de open vraag wordt gesteld of een ander
iets kan betekenen. Dat is het uitgangspunt. Of er een vervolgbezoek komt,
is afhankelijk van de wens van degene die bezocht wordt. Het kan zijn dat
uit een gesprek blijkt dat iemand geen behoefte heeft aan dit ‘luisterend
oor’, maar liever een gesprek heeft met iemand van het pastoraal team of
liever helemaal geen bezoek wil. Ook dat wordt gerespecteerd. De
parochie bepaalt niet, de mensen hebben zelf de keuze. Daarbij moet
duidelijk zijn dat wij er niet alleen zijn voor parochianen, maar voor allen
die in onze gemeenschap wonen en leven. De nadruk ligt op
medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Zo krijgt geloven
werkelijk gestalte.”

Vrijwilligers
Over de vraag waarom de vrijwilligers dit werk doen, hoeft Antoinette niet
lang na te denken. “Zij willen meer inhoud geven aan het parochiaan-zijn,
het christen-zijn. Nu zij wat meer tijd hebben, willen ze die aan de
medemens besteden en een bijdrage leveren aan de samenleving. In de
vorm van een goed gesprek, waarvoor de dagelijkse bezoekers vaak niet in
de gelegenheid zijn. De bevestiging dat je gezien wordt en de moeite
waard bent, werkt bemoedigend.”
In de onderlinge bijeenkomsten van de werkgroep wordt aandacht besteed
aan scholing en kennis over bestaande ondersteuningsmogelijkheden.
Zodat zij eventueel tips kunnen geven en wijzen op organisaties met
mogelijkheden van praktische ondersteuning. Veel ouderen hebben geen
weet van de mogelijkheden die er zijn om een bezwaar of probleem
eenvoudig weg te nemen. De werkgroep wil een goede ondersteuning
bieden, zodat mensen zelf de stap kunnen zetten of een beslissing kunnen
nemen.
Op mijn vraag hoe de vrijwilligers het werk ervaren, gaat Antoinette
enthousiast in: “ Zij hebben altijd veel waardering voor de wijze waarop
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deze mensen in het leven staan. Zij horen hoe een heel leven lang al naar
oplossingen is gezocht en deze ook gevonden werden. Oudere mensen
hebben een verhaal te vertellen en laten dit graag weten. Het is goed dat ze
dit in vertrouwen kunnen doen tegen iemand die echt wil luisteren. Zij
vertellen ook dat zij blij zijn als ze met bijvoorbeeld een advies ’t leven
hebben kunnen verlichten of een probleem weg hebben kunnen nemen.”
De werkgroep bestaat op dit moment uit elf personen die – in mijn ogen –
mooi en nuttig vrijwilligerswerk doen. Een goede bijdrage aan de
ontwikkeling van onze kleine leefgemeenschap om deze uit te bouwen tot
een ware samenleving. Zij zetten deze stappen. De groep mag zeker groter
worden, dus voel je je aangesproken tot dit werk, dan zien Antoinette en
alle medewerkers je aanmelding graag binnenkomen.
Els Panis
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Hoogseizoen voor gemengd koor

P

asen ligt inmiddels al weer ver achter ons, maar toch willen we nog
even terugblikken op de voorbije periode. Voor het gemengd koor
was het ‘hoogseizoen’: we zongen immers op Witte Donderdag,
Paaszaterdag en op het Hoogfeest van Pasen. Erg indrukwekkend was de
paas-overweging van onze pastoor. Op een professionele manier sprak hij
over de kerk van vroeger als een gesloten en machtig bolwerk, maar
daarnaast ook over de ontwikkelingen die de kerk in de loop der jaren
heeft doorgemaakt. Al is die kerk niet feilloos, ze zal wel een kerk moeten
zijn voor iedereen, niemand uitgesloten. Moedig was het ook om de zwarte
bladzijde van de vorige eeuw te benoemen. Terecht klonk er dan ook na de
overweging een daverend applaus. Ook het koor mocht van de
kerkbezoekers een applaus ontvangen en dat doet toch altijd weer goed.
Op zaterdag 17 april hebben we onder grote belangstelling tijdens de
uitvaartdienst van ons oud-koorlid Jo Bertens de mis van Bruckner
gezongen. Jo is 35 jaar lid geweest van het gemengd koor St. Caecilia. Op
zondag 25 april zongen we – zoals ieder jaar op uitnodiging – de mis in het
St. Elisabeth ziekenhuis. Zingen in de aula van het ziekenhuis komt totaal
anders over dan in onze eigen kerk. Niet alleen door een andere akoestiek,
maar vooral ook de aanwezigheid van patiënten geeft een andere, maar
prettige sfeer. Zoals altijd staat na de mis voor de koorleden de koffie klaar
en wordt het een gezellig samenzijn. In tegenstelling tot andere jaren
zongen wij de St. Job-mis dit jaar niet zelf, maar luisterde het gemengd
koor St. Willibrordus uit Berkel deze 20e St. Job-viering op.
Volgens ons activiteitenplan staat er de komende tijd nog het een en ander
te gebeuren. Zo zullen binnenkort twee leden van ons koor hun 50-jarig
huwelijksfeest gaan vieren. Ons koor zal dan resp. op 26 juni en 4 augustus
de jubileummissen zingen. Op 18 juli zal de laatste zondagviering voor de
zomervakantie zijn, waarna we het seizoen gezellig afsluiten met een
brunch voor de leden en hun partners.
Leida Paulusse
namens het gemengd koor
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Heiligen vandaag

H

ebben heiligen ons in deze tijd nog iets te zeggen? Welke heiligen
kennen we eigenlijk nog? En wat is hun boodschap geweest? En
wat is eigenlijk een heilige?

‘Heilige’ is een titel die binnen de rooms-katholieke of oosters-orthodoxe
kerk aan personen wordt toegekend die bijzonder rechtschapen en gelovig
hebben geleefd. Een persoon die door de kerk heilig verklaard wordt, is
een voorbeeld voor de mensen.
De heilige Maria is natuurlijk de allerbekendste. Antonius kent u
waarschijnlijk ook nog wel: om verloren zaken terug te kunnen vinden.
“Heilige Antonius, beste vrind, zorg dat ik mijn (….) terug vind.”
Benedictus is de patroonheilige van Europa. En de heilige Anna is er voor
vrijgezelle dames die op zoek zijn naar een vrijer. “Naar Sint Anneke (in
Molenschot, red.) voor een manneke.” En Peerke Donders is bekend
vanwege zijn goede werken voor de melaatsen in Suriname. Hij is wel
zalig verklaard, maar niet heilig. Weet u wat het verschil is? Dat heeft te
maken met wonderen. Om heilig te kunnen worden verklaard, is het
noodzakelijk om postuum twee wonderen te hebben verricht, die door de
kerk als zodanig erkend zijn. Bij maar één erkend wonder kan iemand
‘zalig’ verklaard worden: dit is vaak de opstap naar een heiligverklaring.
Heiligen hebben vaak
hun eigen boodschap.
Maar heeft die ook in
onze tijd nog
betekenis? Kunnen wij
daar iets mee? Zo is de
eigenlijke boodschap
van de H. Nicolaas:
“Strikt anoniem geven,
zonder er zelf beter
van te worden.” Wat
kunnen wij met deze
boodschap vandaag de
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dag? Zo is Don Bosco de beschermheilige van de verwaarloosde jeugd.
Hebben wij in deze tijd een ‘nieuwe’ Don Bosco nodig? Jacobus is de
patroonheilige voor de reizigers die een bedevaart maken. Zou u zelf een
bedevaart willen maken?
Heiligen kunnen ons ten minste tot nadenken aanzetten. Misschien vindt u
het fijn om daar met anderen eens over na te kunnen denken en te praten.
Als hulpmiddel gebruiken we een memoriespel waarin een aantal heiligen
de revue passeert. Om daarover samen in gesprek te komen is het doel van
de bijeenkomst.
Op 28 september om 20.00 uur willen we in de pastorie van de
Caeciliakerk een gespreksavond organiseren. U kunt zich opgeven bij het
secretariaat van de parochie, tel. 013-5331215, of per email:
st.caecilia@planet.nl
Willem Leys
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Column
De waarheid over de worst voor Clara

"Z

eker zo'n goedkope worst van de Aldi geweest", hoorde ik een
van de familieleden zachtjes brommen vanonder haar paraplu,
toen ze na de koffie in het dorpscafé het busje instapte op weg
naar ons excursiedoel. Ik zei nog dat de heilige Clara wat het merk betreft
nooit zo fijn keek, maar deze vergoeilijkende opmerking mocht helaas niet
baten: ze hield voet bij stuk en stapte in de druilerigere regen in de bus.
Omdat ik zelf een groot vertrouwen in Clara's voorspraak heb, hoopte ik
dat ook vandaag het wonder weer zou geschieden: dat de hemelsluizen
gesloten bleven. Zelden immers hebben wij hier met Carnaval slecht weer:
de door de gezamenlijke carnavalsverenigingen aan Clara aangeboden
worsten werken namelijk vrijwel altijd. Dus... stapte ik redelijk
gerustgesteld in ons busje, bestemming: Bavaria in Lieshout.
In het oude, gerestaureerde brouwhuis werden wij gastvrij met koffie
ontvangen en genoten we van een professionele diapresentatie, gevolgd
door een uitnodiging om per trein de fabriek te bezoeken en ter afsluiting
terug te komen om te proeven. Didactisch zat dat allemaal goed in elkaar,
maar eerlijk gezegd had ik er geen probleem van gemaakt wanneer de
volgorde van het leerproces voor deze keer zou zijn omgedraaid: waarom
niet de ervaring als beginsituatie kiezen en de doelstelling naderhand
geformuleerd? We zouden op die manier ook bij Bavaria het motto van
onze familiedag ("Doe eens wat anders!") concreet hebben kunnen
invullen. Pas achteraf bleek, dat de door Bavaria bedachte volgorde tóch
beter werkte.
Omdat de heilige Hubertus – patroon van de jagers – het die ochtend
volledig liet afweten, zagen wij maar af van een uurtje koningsschieten.
Naarmate de ochtend vorderde, moet Sint Christoffel zich steeds beter in
zijn element hebben gevoeld. Altijd al in de weer om vertwijfelde reizigers
de kolkende rivier over te dragen, was hij vrijwel de gehele ochtend
onzichtbaar aanwezig om ons behoedzaam door de gestaag groeiende
regenplassen te loodsen. Zo heeft hij de eer van de heiligen toch nog een
beetje hoog kunnen houden.
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Moet ik nu concluderen dat de pelgrimage naar Sint Clara tevergeefs was
geweest? Genendeels. Want aan het begin van de avond leken de
hemelsluizen zich voor die dag definitief te sluiten en konden wij alsnog
buiten op het terras genieten van een heerlijk familie-etentje. Clara leek
zich dus alsnog voor een deel van de dag aan haar belofte te willen
houden. Maar toch was deze mooie gedachte slechts schone schijn. Want
toen wij na afloop van de Bavaria-excursie aan ons eerste Moreeke zaten,
serveerden onze gastvrouwen daar wat lekkere hapjes bij: blokjes kaas
en... stukjes heerlijke worst! Geen wonder dat Clara de hele dag had dwars
gelegen, toen wij nog vóór twaalf uur haar broodbeleg voor die dag waarschijnlijk per vergissing bij Bavaria bezorgd - achter onze kiezen
hadden gestopt!
Jan Simons
PS
Later op de avond, toen in het busje de sterke verhalen loskwamen, hoorde
ik nog een krachtige variant op de huilende-Madonna-rage van enige jaren
geleden. Waarschijnlijk bevangen door de heerlijke witte Bourgognewijn,
vertelde een van de familieleden dat hij ooit een speenvarken had zien
wenen, toen de chef du buffet daar reepjes geroosterd vlees vanaf sneed.
Zo kon het gebeuren, dat een eenvoudig eetcafé uitgroeide tot een druk
bezocht pelgrimage-oord.
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Vendelgebed van Noord-Brabantse gilden

O

nlangs bestond het St. Hubertusgilde in Berkel 150 jaar. Op de
Grote Kringdag van 30 mei kwamen 50 gilden naar ons dorp om
met elkaar feest te vieren en wedstrijden te houden. Altijd een
indrukwekkend gebeuren, zo’n gildedag. Ook Sint Joris en Sint Sebastiaan
geven bij onze kerk vaak acte de presence, waarbij meestal een
vendelgroet wordt gebracht. Elke vendelbeweging heeft al eeuwenlang een
eigen betekenis, maar niet iedereen zal deze symboliek kennen.

Wanneer door de vendeliers van de Noord-Brabantse gilden een
vendelgroet wordt gebracht, wordt er gevendeld volgens het zo genaamde
‘vendelgebed’. Hierbij wordt door de vendeliers de strijd uitgebeeld tussen
Sint Joris en draak ofwel de strijd tussen goed en kwaad. In dit
vendelgebed is een christelijke grondslag verankerd. Dit fundament heiligt
ook het doen en laten van de vendelier en het gilde waarvan hij deel
uitmaakt. Het vendelgebed is een niet weg te denken element in het
Brabants gildewezen en een uiting van het geloof van de Brabantse
gildebroeder. Al zijn de onderlinge verschillen niet groot, van dit
vendelgebed heeft ieder gilde zijn eigen variant.
In het vendelgebed heeft iedere vendelslag zijn eigen betekenis.
Nadat de vendelier, op commando van de hoofdman, het vendel heeft
gepresenteerd en geneigd, draait hij eenmaal om zijn lichaamsas. Hiermee
begroet hij de aanwezigen.
Met het zwaaien van het vendel, rechts en links boven het hoofd, brengt de
vendelier een groet aan de Allerhoogste. Alvorens de strijd te beginnen
vraagt hij om moed om de strijd eerlijk en goed te mogen volbrengen.
Tevens smeekt hij om sterkte voor zichzelf. Met het boven het hoofd
opwerpen van het vendel roept de vendelier de patroonheilige van het gilde
aan, want die is hoog verheven en zal de vendelier bij staan in zijn strijd.
Met het zwaaien van het vendel rond de borst en rond de benen wordt de
vendelier uitgenodigd al zijn krachten in te zetten, zelfs wanneer dit hem
het leven zou kosten.
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Bij het zwaaien van het vendel, met een wrong achter de rug, achter de
knieholten en onder een been, is de strijd in alle hevigheid losgebarsten.
De vendelier wordt van alle zijden aangevallen en overal dreigt gevaar. De
vijand dreigt de vendelier op de knieën te krijgen. Hij kan zich slechts met
moeite staande houden.
Wanneer het vendel op de armen wordt gelegd en omhoog geworpen,
wordt de strijd steeds wanhopiger. De vendelier roept wederom de hulp
van de patroonheilige in.
Wanneer het vendel achter de rug en de benen door wordt geworpen en op
de voet wordt gelegd, laat de vendelier zien dat hij nooit zal wijken, hoe
hevig de strijd ook wordt. Al moet hij zijn handen vrijmaken om de vijand
van zich af te slaan, hij laat het vendel niet van zich afpakken. De
vendelier tracht de vijand van zich af te houden, ook al neemt zijn
vermoeidheid toe en moeten zijn handen het vendel steeds loslaten. Toch
weet hij het steeds weer op te vangen en zal hij de strijd uiteindelijk
winnen.
Wanneer het vendel wordt opgerold, is de strijd gestreden en de vijand
verslagen. De vendelier brengt dank aan de allerhoogste want zonder zijn
bijstand zou hij de strijd niet hebben kunnen winnen.
A. Wehmeijer
deken-schrijver, Gilde Sint Joris en Sint Sebastiaan

Ook het woord vendel heeft een betekenis:
V
E
N
D
E
L

=
=
=
=
=
=

Vrede
Eendracht
Noblesse
Discipline
Eer
Lach of Leven
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De tijd van ons leven

“

Wanneer maar niemand het mij vraagt, weet ik het. Maar als ik het
moet uitleggen aan iemand die het vraagt, dan weet ik het niet”
(Augustinus). Tijd. We besteden hem nuttig of verknoeien hem. We
verdrijven of doden hem, we gaan met de tijd mee en raken uit de tijd. We
kennen goede tijden en slechte tijden. Tijd is er, ons hele leven lang en we
kunnen hem niet wegdenken of uitbannen. Tijd als vriend en vijand,
trouwe metgezel of permanente uitdager, ongrijpbaar en onzichtbaar. Een
onmisbaar gegeven, een fascinerend verschijnsel, een levensvraag.

"Jullie de klok, wij de tijd"
Het ritme van de seizoenen en de natuurlijke kringloop van zon en maan
zijn sinds mensenheugenis de maat geweest om tijd en tijdsduur te meten.
Menselijke berekeningen werden en worden tot op de dag van vandaag
vastgelegd in kalenders en almanakken, op zonnewijzers en in zandlopers,
astronomische uurwerken, klokken en horloges, tijdbalken en
(electronische) agenda's. Meer dan ooit is gebrek aan tijd een actueel
thema: tijd is immers geld en meetbare tijd is in onze high techsamenleving meer en meer de alles bepalende maat van het leven
geworden. De moderne mens is druk, druk, druk. Een volle agenda lijkt
statusverhogend te werken. Mede daardoor komt de persoonlijke
tijdsbeleving steeds verder op de achtergrond te staan. "Jullie hebben de
klok, wij hebben de tijd" zeggen ze op het Afrikaanse continent tegen de
westerling. Een uitspraak die te denken geeft. Want je kunt op heel
verschillende manieren naar tijd kijken.

Lineaire en cyclische tijd
Opgenomen in de onmetelijke ruimte van de kosmos, razen wij met
onwaarschijnlijk hoge snelheid door het heelal, onze jaarlijkse baantjes
draaiend rond onze gouden energie- en levensbron. Onze biologische
klokken zijn erop afgesteld en relatief kleine afwijkingen van een uur
(zomer- en wintertijd) kunnen ons danig in verwarring brengen. De
kosmische tijd is heer en meester over de seizoenen, mens en dier, leven en
dood, licht en donker, dag en nacht, vandaag en morgen.
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Typisch westers is het tijdbalk-denken: tijd wordt zichtbaar gemaakt door
middel van een rechte lijn, waarop de ene periode gevolgd wordt door een
andere: meetbare tijd, vaak in een ritme van oorzaak en gevolg, actie en
reactie. Bijvoorbeeld: "In het jaar 2010 brengt de Thalys zijn reizigers in
ruim drie uur van Amsterdam naar Parijs."
Een andere wijze van tijdsbeleving is meer cyclisch van aard: tijd is dan
niet het optellen van momenten en ontwikkelingen, maar heeft meer te
maken met persoonlijke of gemeenschappelijke beleving van verleden,
heden en toekomst. Bijvoorbeeld: "Het is donker als na zonsondergang een
zwarte draad niet meer van een witte onderscheiden kan worden." Tijd op
deze manier bekeken duidt op een meer subjectieve beleving van omvang
en duur, waarvoor geen apart zintuig of uurwerk nodig is. Deze tijd kruipt
tergend langzaam, vliegt voorbij, staat stil, glipt je door de vingers of duurt
een eeuwigheid.

Instrumenten voor toekomstige tijdmeting
Het bedenken van een nieuwe tijdsidee en het ontwikkelen van een
bijbehorend instrument is niet gemakkelijk. Veel mensen zoeken naar een
persoonlijk ingekleurde tijdsbeleving. Het verloop van de tijd tussen het
ene en het andere moment ligt vast en kun je niet beïnvloeden. Wat je wèl
kunt beïnvloeden is de beleving die je er aan geeft. Dat betekent dus: weg
van de mechanische tijd en kiezen voor persoonlijke tijd waarin motivatie
en vitaliteit de eenheden zijn.
Jan Simons
Om verder over na te denken:
• Maak eens enkele nieuwe woorden met 'tijd', zoals: kwalitijd,
relativitijd, creativitijd, intensitijd, prioritijd.
• Bedenk twee nieuwe spreekwoorden waarin het woord 'tijd' voorkomt.
• Hoe beleef je je tijd: in de file, in een restaurant, tijdens het sporten, bij
het vrijen, op vakantie of op reis, op het ziekbed, in het weekend?
• Associeer: tijd - temps - temperatuur - temperament.
• Schrijf een haiku, elfje of limerick met als onderwerp 'tijd'.
• Wat zou 'gebakken tijd' kunnen zijn?
• Tijd heeft vleugels en geen teugels (Guido Gezelle).
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