Kindervragen aan de bisschop
Op 24 augustus was ik te gast op de Sint-Henricusschool te Klazienaveen voor de viering van
het 100-jarig bestaan. Het is een van de scholen voor bijzonder onderwijs. In 1917 kwam er
een einde aan de jarenlange schoolstrijd en werd het bijzonder onderwijs, zoals ook het
openbaar onderwijs, door de staat bekostigd. Vanaf die tijd werden er in ons land tal van
r.-k. scholen opgericht. In 1920 was dat de Sint-Henricusschool in het Drentse Klazienaveen,
een mooie school pal tegenover de parochiekerk.
We hadden een korte woordviering in de kerk, maar wat het meeste indruk op me heeft
gemaakt waren de bezoekjes in alle klassen. Ik kwam voor deze gelegenheid in vol ornaat:
met toog, paarse sjerp en paarse solideo. De leerlingen mochten vragen stellen. En dat
deden ze vol overgave! “Waarom hebt u dat petje op? Waait het nooit af?” “Hoe oud was
Jezus toen Hij dood ging?” Voor die laatste vraag kon ik ze wijzen op het aantal knoopjes van
mijn bisschopstoog: 33 precies. Het klopt echt! Een mooie teloefening.
Er waren ook serieuze vragen: “Waarom stierf Jezus aan het kruis?” en “Wie heeft Jezus
vermoord?” Diepgaande kwesties worden dan aangesneden, waar niet kort een antwoord
op te geven is. Er hoort een verhaal bij. Geloofsmysteries communiceren vraagt een eigen
aanpak. Ik realiseerde me wel dat op deze theologische vragen – want dat zijn het in feite –
vroeg of laat een bevredigend antwoord moet komen, anders ben ik bang dat de
vragensteller op den duur afhaakt. Ik hoop dat de juf of de ouders het lukt. Bij een ander
fundamenteel vraagstuk “Waarom is er de duivel?” heb ik er iets tegenover gesteld: “Met de
duivel moet je je niet bezig houden. Richt je vooral op het goede.”
Er waren ook andere, meer persoonlijke vragen: “Waarom wilde u bisschop worden?” “Hebt
u altijd pastoor willen worden of hebt u eerst iets anders gedaan?” Dan kon ik iets over
mezelf vertellen, zodat de leerlingen zich een concreet beeld kunnen vormen van een
bisschop. Hij is ook een gewoon mens, maar met een grote verantwoordelijkheid. In ieder
geval kennen ze er nu één van, want hij is persoonlijk in de klas geweest. Kinderen zijn
nieuwsgierig en ontvankelijk. Ze zullen het bezoek niet gauw vergeten. Ik ook niet.
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