
15. De vloek [ingekort] 

 

Wie ben ik? Ik ben een herinnering of 

twee, drie. Van de veelheid blijft niet veel over 

hier in Monte Oliveto. 

Ik zat aan het bureau op mijn kamer, de 

telefoon tussen mijn oor en mijn schouder 

geklemd. Ik belde naar huis, want ik wilde de 

stem van mijn vrouw en kinderen horen. 

Gedachteloos trommelde ik op het kleine 

stapeltje boeken voor me. Catharina en Clara. Ik 

had amper een woord gelezen sinds ik hier 

aangekomen was. Ik hoorde hoe de telefoon 

twee, drie keer overging. 

 

“Papa, ben je in de kerk?”, vroeg mijn 

dochter van vijf. 

“Papa is in een klooster, lieverd.” Hoe leg 

je aan een kleuter uit wat een klooster is? Het 

hoefde niet. “Dat weet ik”, zei ze wijs, “dat heeft 

mama verteld. Maar daar is toch ook een kerk?” 

“Jazeker.” 

“Dan moet jij een kaarsje opsteken bij 

Maria voor ons. Want weet je, wij waren ook naar de kerk geweest, en toen hadden 

we een kaarsje opgestoken voor jou.” 

Ik slikte. “Dat is lief van jullie.”  

“Ja, en weet je, dat touwtje waarmee je de kaarsjes aansteekt mocht ik zélf 

vasthouden van mama. En ook zelf weer uitblazen. Goed hè?” Ze praatte snel, 

zonder adempauzes. 

“Hartstikke goed, grote meid!” 
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In de kloosterkapel stak ik een kaarsje aan bij de ranke Maria naast de uitgang. 

Ik glimlachte toen ik het aansteeklont uitblies. Ik knielde op de bank voor het beeld. 

Een herinnering of twee, drie. 

 

Vorig jaar Pasen. Het was guur weer, en daarom aangenaam in de Petrus-

Canisiuskerk. Met mijn vrouw, mijn zoon en twee dochters bezocht ik de Hoogmis. 

De jongste dochter was nog maar enkele weken oud en sliep in de wagen. De oudste 

twee kinderen waren te oud om te slapen maar te jong om wakker te blijven. Mijn 

zoon, toen zes, schopte landerig tegen de houten bank voor hem. “Hou daar nu eens 

mee op”, siste mijn vrouw tot drie maal toe.  

“Ik verveel me”, klaagde hij. 

Ik fluisterde: “Probeer de Mis dan te volgen! Ze vertellen over hoe Jezus werd 

doodgemaakt en weer opstond.” 

Hij rolde met zijn ogen. “Het is saai.” 

Saai. De kruisdood en verrijzenis. Het meest intense moment van het kerkelijk 

jaar, saai. Hij is nog maar zes, hield ik mezelf voor. Het komt nog wel. Het komt nog 

wel. Tik. Tik. Doffe tikken tegen de kerkbanken. De deftige mevrouw voor ons keek 

geërgerd om. Mijn vrouw rommelde in haar tas en haalde een notitieboekje en een 

pen tevoorschijn. “Hier”, zei ze tegen onze zoon. “Om in te tekenen. Maar hou op 

met dat irritante getik!” Hij nam de pen en het notitieblok dankbaar aan en kroop 

onder de bank. De rest van de Mis hoorden wij hem niet meer. 

Na afloop vroeg ik hem wat hij getekend had. Hij liet het me trots zien. 

Harkpoppetjes met blije gezichtjes rond een grote cirkel. “Wat is dat? Een meer?”, 

vroeg ik hem. De verwijtende blik van de miskende kunstenaar. “Nee, een tafel 

natuurlijk. Dat is het Laatste Avondmaal.” 

Ik aaide hem over zijn hoofd. “Nu zie ik het. En dit?” Ik wees naar de 

harkpoppetjes met glimlach op de volgende bladzijde. 

“Hier wordt Jezus gearresteerd.” 

Ik wist niets meer te zeggen, bladerde vol ontzag door. Op iedere bladzijde 

had hij weer een ander tafereel uit het Paasverhaal getekend. Nog in de juiste 

volgorde ook. Lachend-harkpoppetje-Jezus aan het kruis. Lachend-harkpoppetje-



Jezus in het graf. De volgende bladzijde: een leeg graf, de grote ronde steen 

weggerold. Lachend-harkpoppetje-engel bovenop die ronde steen. 

 

[…] 

 

Nog één herinnering dan. De Heilige Maagd op een raam, in de Sint-

Joostkapel, ingeklemd tussen de winkelpanden van de Ginnekenstraat in Breda. […] 

[Het was] er rustig; er zat slechts één vrouw te bidden, uitpuilende plastic 

boodschappentassen naast haar op de grond. 

Op één van de glas-in-loodramen links van het altaar was de Maagd 

afgebeeld, zwevend boven de stad Breda. Aanvankelijk dacht ik dat er vogels rond 

haar vlogen, maar toen ik beter keek zag ik dat het bommen moesten voorstellen. 

Duitse V1-raketten, zoiets. “Maria beschermt Haar stad”, stond er onder. 

Ik staarde er lang naar. De vrouw met de boodschappentassen was inmiddels 

opgestaan en vertrokken; ik was alleen achtergebleven in de kapel. 

Maria beschermt Haar stad. Een mooie blijk van dankbaarheid van een stad 

die in de oorlog niet getroffen was door bommen. Maar toch, er wrong iets.  

Hoe zat het dan met Nijmegen, en al die andere steden die in de oorlog wél 

door bombardementen verscheurd waren? Maakten die plaatsen soms geen 

aanspraak op de eretitel van ‘Haar stad’? Hadden de inwoners niet vurig genoeg tot 

haar gebeden? Mijn grootvader had in de oorlog over de lijken en afgerukte 

ledematen heen moeten springen nadat er enkele V1’s op Bergen op Zoom waren 

gevallen. Waren dat soms de bommen die op de mariale paraplu boven Breda waren 

afgeketst?  

Ik stond op. Hoorde de echo van mijn eigen stem in de lege kapel. Ik had een 

geweldige vloek uitgestoten. Nu schrok ik er zelf van, sloeg mijn hand voor mijn 

mond. Ik keek om me heen, om me ervan te vergewissen dat ik toch echt alleen was. 

Ik ademde diep in en uit, boog toen mijn hoofd naar de houten, gekroonde Maria-

met-Kind voorin de kapel. Uit mijn broekzak viste ik een muntstuk en liet dat in het 

zwarte tinnen offerblok bij de kaarsen vallen. De echo van de rinkelende munt stelde 

me gerust, alsof die de echo van mijn vloek overstemde, uitvlakte… ja, het muntje 



had de vloek mee het offerblok in gesleurd, om het daar voorgoed op te sluiten. Hoe 

vaak zou het geleegd worden? Vast niet vaak. Mijn vloek zat er veilig. Ik stak een 

kaars aan, sloeg vlug een kruisteken en haastte me uit de kapel. 

 

Hier, in Monte Oliveto, bij het mooie, droevige Mariabeeld waarvoor ik 

geknield zat, was precies zo’n zwart offerblok, waar men geld voor de kaarsen in kon 

doen. Ik keek ernaar, glimlachte. Hoeveel vloeken en zuchten zaten erin gevangen? 

Ze waren met kaarsen betaald. 

 

“Papa?” De stem van mijn dochter aan de telefoon had plots ernstiger 

geklonken. 

“Hm?” 

“God bestaat toch niet echt?” 

“Hoe kom je daar nu weer bij?” 

“Je kunt hem niet zien.” 

Ik dacht even na. “Je ziet papa nu ook niet. Maar ik besta toch ook?”  

Een slappe smoes, dat doorzag zelfs een vijfjarige. “Ja, maar jij bent er wel, als 

je weer thuis bent kan ik je weer gewoon zien.” 

“Toch zijn er wel meer dingen die je niet ziet en die toch bestaan. De liefde die 

ik voor jou voel kun je ook niet zien, maar die is maar al te echt.” 

Dat was al beter. Het was even stil aan de andere kant van de lijn. “Maar die zit 

gewoon in je hart”, zei ze na een poosje op besliste toon. 


