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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.

lk l.erde René en Íocusins êên pár jàr
teleden kennen tiidens een VvzB-lánddat,
en beíooteen workshóp íocu$ing re gan
volren. Het cont ct met René bleeten
íu hii zijn biogmfie bt aí.ondint heeír
gebËcht, en hiimiivroes wàr e€n wet kon
ziin om hler sndàcht àan re schenken in
de Narmtoawas er voor mii één die her
meest loghch was:ik zou hier zeí naruurlijk
aandàcht aan schenken.

En zo komt het dat ik René! boek nu, ná
tweemaal l€zen aan een schrijvendreflectieí
momenr roeverrrouw Onwillekeorig kon ik
er nietan ontkomen het werk door mijn
peBoonlijke ZKil' en foclsinSbril e

'lezên .Teseliikertiid merkr€ 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 tetugdênkende an d€ focu$ing
sestiês met René vroès ik hii àí hoe onze
€esprekken ve.lopên zoudèn zijn met de
kennit die ik nu van hem heb. floselijkzou
ik me meer ingehouden hèbben om hem
te beschêrmên? flar moselijkzou ik door
(her)keníinr hn ziin eisên verhaal nos
meer. makkeliiker olandeB miin eigen
verhaal hebben gedaàn?
Hoe dan ook René! verhal pakt me vanaf
de proloot,yierde zin: Hijzit in me en
soms bén ik hem nog evên helemaal,
r€fererend aan het manneke van 8 iaa. n
hemzelí dat natuunijkê rust,sêborsê.hêld,
vertrouwdheid en simpele eenvoud
representeen. Ook mogelijk iêts,wat
René larer in geheel andere context tijdens
dê theolotiestudie in Cuijk beschrijft als
een spoonoeken nar'authentciteit en
ÍÉnie oze oo6pronkeliikheid .

Renél €líde september beschriiÍt dê impa.t
van heryerlies door de dood van ziin
vader op de drempelvan oodos en vredê.
Een zinloos en tegelijken jd betekênisvol
verlles van bêscherming, veilishêid,
zorgzaamhed ên geborsènheid voor die
ll-jarl8e jongen. Een pàradoxaal moment
waarop iedêrê ander bevrijd wordt maar
René s oodogeitenliik pas betinr.waar
iêmands àfivezitheid een èllesbepalende
àànwêzÈheid biikrte worden in de resr

van zijn leven.Een enarint die ieder vln
ons op de een of andere wijze ook kent:
'Het moment waarop hei onbetrijpelijke
en ongriipbare op ie lostelaten wordt'.
René beschrijft ziin lev€n vóór, op en ná die
elíd€ september op êên wljzê zoals ik 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.Alle gevoelens zijn
Saan samenklonteren en terneeryeíaeen.
Het moment dar René'besluiC priesterte
worden is zo'n mooie ervarint die in een
focusing' en ZKfa-gespr€k ook waardevol
h,namê jk Zonder íag oí ttoot 8af ik me
aan dit onvetuachte €n in zekere zin
verm$ende peEpectieí ov€r' (als ántwoord
op de vraaS van zijn moeder ofhijteen
priester wildeworde.). R€né zoekt steedt
náar de meesr beeldende en betekenÈvolle
woorden, het&€n mooi€ tekstjes oplevert
uoah het onzegbar€ v€rdrieC tijdent de
bêgmfenÉ van zijn %denen d€ twijfeldie
weer óp zijn venrcuwde plek schiet'.

Het boek baàt voor mij indrukwekkendê
en mooi bês.h.4en ingrijpende êNarinsêí,
die ik vanuit ZKM-pêGpêctief als kern-
zinnen' zou kunnên bêÍempelen, wààr zo
àh het Mre door Rêné wardê8êbiede.
van zijn t€ maken door hier Fvoelens aan
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l .  Een van die prachtige momenten vind ik
die waarop René betekenis geeft aan de
laatste woorden van zijn vader gericht
tegen René' lk ben zo weer terug'.  Het
besef dat zijn vader woord gehouden
heeft; dat hil Rene nooit heeft losgelaten
en bi j  elke besl issing over René's
schouder meeki jkt.  René hoeft maar
aan zijn vader te denken en hij is er.

2. Dat zinnetje' lk ben zo weer terug' is in
de ZKM en t i jdens focussing ook geen
vreemde. Dat kwetsbare stukje in jezelf
of dat onbenoembare gevoel dat zich
vaak even laat zien bied je graag het
perspectief en de belofte dat je later
weer terut zal komen. Dat het niet
permanent of definit ief verlaten wordt.

3. Hoe Rene's leven na de dood van zi jn
vader en na de oorlog verder ging
beschri j f t  hi j  zeer grondig. Daar zaten
zeer barre jaren bi j  als kleine jongen op
het klein seminarie Beekvl iet in Sint-
Michielsgestel.  Een letterl i jk troosteloos
bestaan. En opmerkel i jk genoeg beschri j f t
René een ervar ing  d ie  in  mi jn  e igen
levensverhaal met dezelfde thematiek
ook voorkomt. Een moment van'niet
geloofd worden' met een daarbi j
behorend weerloos gevoel. En waar
Rene uiteindel i jk de ki l le boodschap
kri lgt 'Kom maar niet meer rerug'.

4. En later die eersre confrontat ie oo het
Kruisherencollege in Uden met Carl
Fischer: leraar Duits en bovendien een
echte Duitser. Een'confrontat ie'  die
René juist heeft weggehouden van het
vi janddenken.

Persoonli jk:
Ki ikend naar de foto's van Rene' in vol
ornaat '  bekruipt me iets bevreemdends
en tegel i jkert i jd bekends. Die René ken ik
ja, maar ook weer niet.  Het klopt enerzi jds,

en anderzijds ook weer niet. Ook miin
dialogische zelf wordt geraakt door René's
levensverhaal. En hemzelf ook zoals hij
aangeeft met de woorden dat'het dragen
van een habilt identiteir gaí maar tegeliiker-
t i ld ook een verl ies van eigenheid'.
Daar op het noviciaat in Neeritter was
Rene totaal verstoken van voorbeelden die
de realiteit van alle regels en voorschriften
zouden kunnen weerspiegelen. lets wat we
in de ZKM consequent terugzien op het
moment dat iemand vanuit zijn eigen
wereldbeeld zijn eigen persoonliike
minitheorie heeft ontwikkeld, wat op dat
moment de vanzelfsprekende en enige en
echte waarheid is.

Slot
Uiteindel i jk komt René tot her besef
afgesneden te zijn van zijn gevoel, op het
moment dat hi j  gr i jpt naar hei l ige ol ie
om contact te maken met een overleden
pastoor. Een primair menselijk gebaar was
op dat moment bl i jkbaar niet mogeli jk.
Dat René Kiddy troí,  die'vanuit zichzelf
oprecht aandachtig, geboeid en
geinteresseerd in zi jn verhaal was'hetgeen
tot een verbinding leidde is een mooie
'kering' in zi jn levensverhaal waarbi l  hi j
een definitieve keuze heeft gemaakt voor
zijn gevoel.

Ook bi j  mij  heeft René door zi jn openhart ig
en'gevoelige' schri jven mijn interne dialoog
onbewust een t ikje gegeven.Weg lopende
uit de Leidse Hout, waar ik dit  geschreven
heb, kom ik langs het hertenkamp waar
twee pauwen in vol ornaat mij toepronken.
Dit gebeurt hier wel vaker, maar juist nÉ
sta ik direct als ongeveer 5 jarige bij een
klooster in Reusel, en ik besef dat ik daar
ooit voor het eerst in miln leven een
pronkende pauw zag.
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