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lk prcbeer op miin manier een nariator tê ziin. Dat .handschriift' René in ziin
boek'Miin eltde september' voor mii rá/i, delen de interesse in het narratieÍ
van mensen en het helpendê yeimogen eryan. lk door de ZKM te yerweven
met Yoice Dialogue en Focusslng,René als psychotherapeut en Íocusser.
'lezên
.Teseliikertiidmerkr€ ik an mezetí
dat het €d litoukr dát ik de schrijv€r
min of meê. kèn. Nou j!, dat blijk dan
dus allêzendè m€êr'min'dan meer'te ziin.
En zo tetugdênkendean d€focu$ing
sestiêsmet Renévroès ik hii àí hoe onze
€esprekkenve.lopên zoudèn zijn met de
kennit die ik nu van hem heb. floselijkzou
ik me meer ingehoudenhèbbenom hem
te beschêrmên?flar moselijkzou ik door
(her)keníinr hn ziin eisênverhaalnos
meer.makkeliikerolandeB miin eigen
verhaalhebbengedaàn?
Hoe dan ook René! verhal pakt me vanaf
de proloot,yierde zin: Hijzit in me en
soms bén ik hem nog evên helemaal,
r€fererendaan het mannekevan 8 iaa. n
hemzelídat natuunijkêrust,sêborsê.hêld,
vertrouwdheid en simpeleeenvoud
representeen.Ook mogelijkiêts,wat
René larer in geheelanderecontext tijdens
dê theolotiestudie in Cuijk beschrijftals
een spoonoeken nar'authentciteit en
ÍÉnie oze oo6pronkeliikheid .

lk l.erde Renéen Íocusinsêênpár jàr
teledenkennentiidenseenVvzB-lánddat,
en beíooteen workshópíocu$ingre gan
volren.Het cont ct met Renébleeten
íu hii zijn biogmfiebt aí.ondintheeír
gebËcht,en hiimiivroeswàr e€nwet kon
Renél €líde septemberbeschriiÍtdê impa.t
ziinom hler sndàchtàanre schenken
van heryerlies door de dood van ziin
in
de Narmtoawaser voor mii ééndie her
vader op de drempelvan oodos en vredê.
meestloghchwas:ikzou hier zeí naruurlijk Eenzinloos en tegelijken jd betekênisvol
aandàcht
aanschenken.
verllesvan bêscherming,
veilishêid,
zorgzaamhedên geborsènheidvoor die
Enzo komthet dat ik René!boeknu,ná
ll-jarl8e jongen.Eenpàradoxaalmoment
tweemaall€zenaaneenschrijvendreflectieí waarop iedêrê ander bevrijd wordt maar
momenrroeverrrouwOnwillekeorig
kon ik
Renés oodogeitenliik pas betinr.waar
er nietan ontkomenhet werk door mijn
iêmandsàfivezitheideen èllesbepalende
peBoonlijke
ZKil' en foclsinSbrile
àànwêzÈheidbiikrte worden in de resr
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van zijn leven.Eenenarint die ieder vln
ons op de een of anderewijze ook kent:
'Het moment waarop hei onbetrijpelijke
en ongriipbareop ie lostelatenwordt'.
Renébeschrijftziin lev€nvóór, op en ná die
elíd€septemberop êên wljzê zoalsik hem
ak focuser heb leren kênnêí. SedàchEàam,
welovemosen,beeldê.d en mêt veelsêvoel
voor het inierlijk belevên.Ovê. zijn vàder:
'le voelde hoe hijop jesêsteld wàs,lissènd
tesen hêm aan in dê rookíoel. En op diê
elíde sêptèmbe.lllipt êr iets in me wat ik
koêst moest houden.Allegevoelenszijn
Saansamenklonterenen terneeryeíaeen.
Het moment dar René'besluiCpriesterte
worden is zo'n mooie ervarint die in een
focusing' en ZKfa-gespr€kook waardevol
h,namê jk Zonder íag oí ttoot 8af ik me
aan dit onvetuachte €n in zekere zin
verm$ende peEpectieí ov€r' (alsántwoord
op de vraaSvan zijn moeder ofhijteen
priester wildeworde.). R€nézoekt steedt
náar de meesr beeldendeen betekenÈvolle
woorden, het&€n mooi€tekstjesoplevert
uoah het onzegbar€v€rdrieCtijdent de
bêgmfenÉvan zijn %denen d€twijfeldie
weer óp zijn venrcuwde plek schiet'.

Het boek baàt voor mij indrukwekkendê
en mooi bês.h.4en ingrijpendeêNarinsêí,
die ik vanuit ZKM-pêGpêctiefals kernzinnen' zou kunnên bêÍempelen, wààr zo
àh het Mre door Rênéwardê8êbiede.
van zijn t€ makendoor hier Fvoelens aan
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l. Eenvan die prachtigemomentenvind ik
die waarop René betekenisgeeft aan de
laatstewoorden van zijn vader gericht

en anderzijdsook weer niet. Ook miin
dialogischezelf wordt geraaktdoor René's
levensverhaal.
En hemzelfook zoals hij

tegenRené'lk ben zo weer terug'.Het
besefdat zijn vader woord gehouden
heeft;dat hil Rene nooit heeft losgelaten
en bij elke beslissing
over René's
schoudermeekijkt.Renéhoeft maar
aan zijn vader te denken en hij is er.
2. Dat zinnetje'lkben zo weer terug' is in
de ZKM en tijdensfocussing
ook geen
vreemde.Dat kwetsbarestukje in jezelf

aangeeftmet de woorden dat'het dragen
van een habilt identiteir gaí maar tegeliikertild ook een verliesvan eigenheid'.
Daar op het noviciaatin Neeritter was
Rene totaal verstokenvan voorbeeldendie
de realiteit van alle regelsen voorschriften
zouden kunnenweerspiegelen.lets wat we
in de ZKM consequentterugzienop het
moment dat iemandvanuit zijn eigen
wereldbeeldzijn eigen persoonliike
minitheorie heeft ontwikkeld,wat op dat
moment de vanzelfsprekende
en enige en
echte waarheid is.

of dat onbenoembaregevoeldat zich
vaak even laat zien bied je graaghet
perspectiefen de beloftedat je later
weer terut zal komen.Dat het niet
permanentof definitiefverlatenwordt.
3. Hoe Rene'slevenna de dood van zijn
vaderen na de oorlog verderging
beschrijfthij zeer grondig.Daar zaten
zeer barre jaren bij als kleinejongenop
het klein seminarieBeekvlietin SintMichielsgestel.
Eenletterlijktroosteloos
bestaan.
En opmerkelijkgenoegbeschrijft
R e n ée e n e r v a r i n gd i e i n m i j ne i g e n
levensverhaal
met dezelfdethematiek
ook voorkomt.Eenmoment van'niet
geloofdworden' met een daarbij
behorendweerloosgevoel.En waar
Reneuiteindelijkde kille boodschap
krilgt'Kom maar niet meer rerug'.
4. En later die eersreconfrontatieoo het
Kruisherencollege
in Uden met Carl
Fischer:leraarDuits en bovendieneen
echte Duitser.Een'confrontatie'
die
Renéjuist heeftweggehouden
van het
vijanddenken.
Persoonlijk:
Kiikendnaarde foto'svan Rene'invol
ornaat'bekruiptme iets bevreemdends
en tegelijkertijdbekends.Die Renéken ik
ja,maar ook weer niet.Het klopt enerzijds,
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Uiteindelijkkomt Renétot her besef
afgesnedente zijn van zijn gevoel,op het
moment dat hij grijpt naar heiligeolie
om contact te maken met een overleden
pastoor.Een primair menselijkgebaarwas
op dat moment blijkbaarniet mogelijk.
Dat RenéKiddytroí, die'vanuitzichzelf
oprecht aandachtig,
geboeid en
geinteresseerd
in zijn verhaalwas'hetgeen
tot een verbindingleiddeis een mooie
'kering'
in zijn levensverhaal
waarbilhij
een definitievekeuze heeft gemaaktvoor
zijn gevoel.
Ook bij mij heeft Renédoor zijn openhartig
en'gevoelige'
schrijvenmijn internedialoog
onbewusteen tikje gegeven.Weg
lopende
uit de LeidseHout, waar ik dit geschreven
heb,kom ik langshet hertenkampwaar
twee pauwen in vol ornaat mij toepronken.
Dit gebeurthier wel vaker,maarjuist nÉ
sta ik direct als ongeveer5 jarige bij een
klooster in Reusel,en ik besefdat ik daar
ooit voor het eerst in miln leveneen
pronkende pauw zag.
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