Terugb
blik op de Clem
mensda
ag van 14
1 maarrt 2015

H vuur doorgeeven of spelen
Het
s
met
m vuu
ur?

Hein Pie
eper aan het woord

Op zaterd
dag 14 ma
aart was de
e Clemenssdag in heet Collegium
m Josephiinum in Bonn. Dezee
jaarlijkse ontmoetin
ngsdag voo
or redempttoristen en
n leken van
n de provin
ncie St. Cle
emens had
d
als themaa: “Het vuu
ur van hett geloof do
oorgeven.”” Na enkele begroettingswoord
den van p..
provinciaaal Johannees Römelt als ook vaan de direccteur van het
h gymnaasium, de heer
h
Peterr
Billig, hieeld drs. Hein
H
Piep
per de gaastvoordraccht, die we
w hieron
nder in hoofdlijnen
h
n
samenvatten.
In zijn vverhaal leegde Piep
per de vin
nger op de zere plekken vvan onze vergaand
d
gerationalliseerde en
n gesecularriseerde saamenleving
g. In ons maatschap
ppelijk verrkeer is dee
vorm, de formaliteeit overhee
ersend. Aaan inhoud en betekenis komeen we niett toe. Datt
ondervind
den wij allen da
agelijks, b
bijvoorbeelld aan onze
o
sch
holen. We
e moeten
n
verantwoo
ording aflleggen vo
olgens bep
paalde ma
aatstaven. Resultateen moeten
n op een
n
gestandaaardiseerde manier meetbaar zijjn. De kwalliteitsanaly
yse in het oonderwijs is daarvan
n
een goed voorbeeld
d. Maar oo
ok in het sociale werk en in bedrijven
n en onderrnemingen
n
worden w
we hiermeee geconfr
fronteerd. We staan
n bij voorrbaat ond
der verden
nking van
n
slordigheiid en moetten alles tra
ansparant en controlleerbaar maken.
m
Zolang wee ons maa
ar houden aan de veereiste forrmaliteiten
n en proced
dures kan ons nietss
gebeuren – denken we. Het prrobleem iss echter da
at er ook letterlijk steeeds minde
er gebeurt..
Papierwerrk berooft ons van on
nze tijd. Dee drang om
m ons te verrdedigen vverlamt ons en houdtt
ons af van
n onbekom
mmerde in
nzet en enggagement. Vragen na
aar beteken
nis, zin en
n identiteitt
raken uitt het zichtt. En dat terwijl on
nze ‘borderrline same
enleving’ laaat zien dat
d er een
n

schreeuweende hunk
kering bestaat naar begeleidin
ng bij bestaansvragen
n rond ide
entiteit en
n
betekenis.
Juist het ggeloof bied
dt speelruiimte om diie vragen te
t blijven stellen.
s
Vooorwaarde is wel datt
we ook du
urven te ‘sspelen’ met het vuurr van het geloof
g
en dat
d we nieu
uwe vorme
en zoeken..
Want ook
k overgelevverde vorm
men van ggeloof en kerk
k
lijden
n aan vorm
m-fetisjism
me. En hett
middenveeld of de ciivil society
y (lees: het geheel van
n maatschappelijke vverbanden
n van in dee
‘wereld’ geëngageerde leken: vakbonden
v
n, politiekee partijen, onderwijs-- en zorgorrganisatie))
is niet laanger meeer het ide
eale vehik
kel waarm
mee gelovigen de saamenlevin
ng kunnen
n
beïnvloed
den. Daarvvoor zijn mensen
m
te veel geïndividualise
eerd. Boveendien zijn
n ook veell
christelijk
ke organisa
aties in hett middenveeld geburea
aucratiseerrd en versttard.
En daarom
m is het go
oed om nieuwe vormeen van gem
meenschap
psleven en vviering te verkennen
v
n
en plekken van versstilling en bezinning
b
aan te bied
den. Voorb
beelden zijn
n er te ove
er – ook in
n
ons middeen. Met deeze opdracht gingen w
we op pad
d na 14 maart. Genoeeg stof om over na tee
denken en
n vuur om hiervoor de
d moed op
p te brengeen.

Hein Pie
eper in gessprek met Miguel Ro
omero, de coördinato
c
r van het vvolunteerin
ngproject

