
STA EVEN STIL

,,Het zal u hier 
zeker bevallen”, 
zeg ik tegen 
haar. ,,Alleen 

loop je het risico 
dat je weer terug 
wilt komen. 
Want hier heerst 

een sfeer van 
gemoedelijkheid, we 
willen er voor elkaar 

zijn.” 
Opnieuw neem ik de 
dame tegenover mij op. 
Ze is nog jong, maar 
dat zijn veel mensen als 

je zelf dik in de zeventig bent. 
Mijn blik haakt zich aan haar 
gezicht vast. Nee, het is niet de 
blauwe kleur van haar ogen die 
me raakt, maar het onbevange-
ne dat ze uitstraalt. Het doet me 
denken aan een jong hert, een 
hinde. 

Ik vraag haar hoe het haar hier 
bevalt. Het was te voorspellen: 
geweldig. Ze houdt van ruimte, 

mooie wolkenluchten en van wandelen. 
Dat laatste is echt een passie voor haar 
geworden. Ze vertelt: ,,Ik heb een tijdje 
geleden de Santiago de Compostellarou-
te gelopen. Vechtend tegen de wind, via 
hoogten en dalen. Helemaal op jezelf 
aangewezen. Ik heb mooie ontmoetingen 
gehad, ik noem dat ‘hart-ontmoetingen’.”

,,Hoe kwam je op het idee om dat te gaan 
doen?” vraag ik. Ze vertelt: ,,Ik voelde me 
vastgezet in werkstructuren en leefpatro-
nen waar ik niet echt gelukkig van werd. 
Omdat ik alleen ben, was het voor mij 
een uitdaging om uit mijn comfortzone te 
stappen. Ik was al enkele keren met een 
vriendin op reis gegaan naar Thailand, 
Vietnam, Cambodja en nog een paar 
landen. Ik heb ervan geleerd om zonder 
vooroordelen naar mensen te kijken.”

Even aarzel ik, en ik vraag dan: ,,Wat heb 
je opgedaan tijdens het wandelen, toen je 
alleen liep?"
,,Ik heb rust gevonden, gezocht naar 
verbinding. Noem het, op zoek naar het 
universum of God. Ik heb iets van het 
goddelijke ervaren in de liefde die andere 

Hart-ontmoetingen
,,Dat is toevallig dat ik u weer tegenkom”, zegt ze. Ik kijk 

naar de vrouw tegenover mij. Ik herken haar. Twee dagen 

geleden is ze op de camping aangekomen en nu is ze bezig 

het terrein te verkennen. 
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Vooral in het zuiden van ons land 
of als je op vakantie bent in ka-
tholieke streken kom je devotie-
plaatjes met het ‘Heilig Hart van 
Jezus’ nogal eens tegen. Of je ziet 
de afbeelding op gebrandschil-
derde ramen. Het gaat om een 
bloedrood of bloedend hart met 
doornen, een vlam en soms een 
kruis, afgebeeld op de borstkas 
van Jezus. Het hart symboliseert 
het leven en lijden van Christus, 
terwijl de vlam een metafoor is 
voor liefde en barmhartigheid. 
 
Niet alleen in het lichaam, maar 
ook in het religieuze leven neemt 

het hart een centrale plaats in. 
Het staat vaak symbool voor de 
plek waar gevoel en verstand sa-
menkomen, waar mensen beslis-
sen om te handelen en te kiezen, 
bijvoorbeeld om Jezus te volgen. 
Onder sommige (katholieke) 
christenen is het ‘Heilig Hart van 
Jezus’ een voorwerp van devotie. 
De toewijding aan het ‘Heilig 
Hart van Jezus’ deed halverwege 
de middeleeuwen haar intrede in 
het kerkelijk leven. In 1856 werd 
het feest van het Heilig Hart 
officieel in de katholieke liturgie 
opgenomen.   
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mensen mij gaven. Ik noem dat 
hart-ontmoetingen. Vind jij dat 
een raar woord?”

Die avond zit ik in de caravan 
wat voor mij uit te staren. Mijn 
blik glijdt over het veldje en ik 
zie caravans en campers staan. 
Een man steekt in de schemer 
het veld over. Zijn rug is licht 
gebogen. Dan verdwijnt hij uit 
mijn blikveld. Ervoor in de 
plaats komt het beeld van een 
andere man. Ik heb zijn weg na-
gelopen. Over de Via Dolorosa. 
Tijdens een vakantie in Israël.
Op zijn rug een houten kruis. 
Beladen met de schuld van 
mensen. Met als eindpunt een 
heuvel. Zeker, daar stonden 
mensen Hem op te wachten. 
Echter zonder bloemen. Zonder 
gejuich.

Ik denk aan de vrouw die ik 
vandaag ontmoette. Hinde zou 
een toepasselijke naam voor 
haar zijn. Zij is bezig al wande-
lend de tocht van haar leven te 
maken. Daarbij op zoek naar de 
zin van het leven. Die houdt niet 
op bij de kathedraal in Santi-
ago. Antwoorden op bepaalde 
vragen zullen misschien gegeven 
worden. Nieuwe vragen zullen 
komen. Ik wens haar veel hart- 
ontmoetingen toe, ja, de ont-
moeting met de Kruisdrager. Hij 
laat zich vinden door mensen die 
hun hart voor Hem openstellen. 
Echte Hart-ontmoetingen. Dat 
heeft Hij beloofd. 

Tekst  Monique Boom
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Het is meer kitsch dan kunst: de devotieplaatjes met het ‘Heilig Hart 
van Jezus’. Op de derde vrijdag na Pinksteren viert de katholieke kerk 
het feest van het Heilig Hart van Jezus. Zover is het nog niet, maar het 
is wel toepasselijk om in dit themanummer over het hart alvast iets 
daarover te vertellen. Wat zeggen deze devotieplaatjes?
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