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Overweging
In de Roerom van mei staat een interview dat ik hield met Pauline Spierings die indertijd
huishoudster was op de pastorie van de Onze Lieve Vrouwe parochie hier in Eindhoven. Op
haar 50e werd ze gekozen tot presidente van de Internationale Federatie van RK
Huishoudsters. Geen beroepsgroep waarover toen, toen ze nog bestond, zulke besmuikte
grappen werden verteld als over de ‘pastoorsmeid’. Maar Pauline wil in het boek dat ze nu
aan het schrijven is, wat meer beeld geven over het werk, waarvoor ze eens koos. Er zijn
veel vrouwen geweest die hun leven in dienst hebben gesteld van priesters en kerk, en er
zijn ook veel markante pastoors geweest die er rond voor uitkwamen dat ze hun werk nooit
hadden kunnen doen zonder hun huisgenote.
Het valt gewoon op hoe in het leven van grote mannen de vrouw een hoofdrol heeft
gespeeld. Dit was al zo in de tijd van het Oude Verbond.
- Achter Mozes staat een Mirjam, die na de doortocht door de Rode Zee, met zang en dans
het volk enthousiast maakt en aan voert.
- Naast de jood Boaz staat de heidense Ruth. Ze is een vreemdeling, hoort er niet bij. Maar
door haar ongelooflijke toewijding trouwt Boaz met haar en wordt ze één van de
vóórmoeders van Jezus.
- Ook in het Nieuwe verbond zien we deze trend. Naast de apostelen staat een Maria
Magdalena. Zij is het die hen de geweldige boodschap van de verrijzenis overbrengt: de 1e
getuige. Onlangs heeft Paus Franciscus haar positie als heilige in rang verhoogd en haar
bijkans tot apostel verklaard, omdat zij als eerste de verrijzenis verkondigde.
- En dan verder in de geschiedenis, om maar enkele vrouwen te noemen: Augustinus zou
niets geweest zijn zonder zijn moeder Monica; Clara stond als een rots naast Franciscus, en
Theresia naast Johannes aan het kruis. De paus kon in Avignon niet om Catharina van Siena
heen, en Luther leunde op Catharina van Bora. Allemaal sterke vrouwen die mannen nodig
hebben gehad voor de richting in hun leven.
Zo stond Maria, de moeder van Jezus, naast haar zoon. Niet alleen onder het kruis, met
hem meelijdend, maar ook en vooral als de grote steun voor zijn roeping om deze wereld
dichter bij het rijk van God te brengen. Kort na zijn geboorte moest zij al met haar zoon
op de vlucht voor het geweld van koning Herodes. En bij de opvoeding stond ze er vroeg
alleen voor, omdat Jozef er niet meer bij was. Sommige geschiedschrijvers nemen aan dat
hij in het verzet tegen de Romeinse overheersers is gevallen. Geen wonder dat zij zich
grote zorgen maakte, toen Jezus het huis uit ging en zich het lot van misdeelden en
uitgestoten zieken aantrok. Hij haalde hen terug in de kring tot ongenoegen van de joodse
priesterkaste omdat hij daarmee de wet overtrad. Zo radicaal hoefde het niet van haar
omdat hij daarmee gevaar liep. Maar ze bleef hem volgen tot in zijn kruisdood. Tegen alle
weerstand in bleef ze trouw aan haar eens gegeven Jawoord: “Ja, ik wil de moeder van
Jezus zijn.” Na zijn dood bleef zij met de leerlingen samenkomen om te bidden en het
brood te breken zoals hij bij zijn afscheid gedaan had. Daar kwamen de verhalen over hem
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los en stond hij op in hun midden. Toen heeft Maria gevoeld hoe Gods arm haar oprichtte
en overeind zette.
Sindsdien in zij een moeder geworden voor al die gewone mensen die net als zij, tegen
alle weerstand in trouw willen blijven aan hun roeping, welke dat ook mag zijn. Zij is er
ook de strijdbare vróuw geworden die je oproept om niet te wijken voor verwaanden en
kwade machten die je van je waardigheid willen beroven. Voor al deze mensen zingt ze
vandaag haar Magnificat, dat bevrijdingslied: jij die geschonden bent, jij die ziek bent, jij
die verslaafd bent, jij die grote zorgen hebt, jij die gediscrimineerd wordt, jij die verdriet
hebt, jij die niet meer geloven kunt, jij die ontheemd bent, jij ….. God ziet je in je
gebogenheid en, die jou in hun mácht hebben zal hij neerhalen ….maar jij, die er onder
lijdt, zal Hij in zijn genegenheid oprichten!
Misschien is heel deze overweging samen te vatten in het volgende verhaal: Op een
zonnige zomerdag was ik in de St. Jan in Den Bosch om er een kaarsje op te steken in de
Mariakapel voor het welslagen van de doorstart. Ik was lang niet de enige en er kwam ook
een jongen binnen van een jaar of 17 – 18; prettig voorkomen, zonnebril op zijn hoofd. Ook
hij stak een lichtje aan en zat daarna een tijdlang gebogen op de bank. Wat er in hem
omging was iets tussen Maria en hem. Totdat hij weer overeind kwam en afscheid nam met
een Brabants kruisje. ‘Wat goed”, dacht ik, ‘dat er naast de pop- en seksmadonna’s oók
nog zo iemand is als de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch’. Want een mens is niet alleen
maar lichaam. En daarom is het goed voor zo’n jongen, en voor iedereen, dat er ook
personen zijn, oerfiguren – sterke vrouwen – die je treffen in je ziel, zich ontfermen zich
over je gebogenheid en je helpen weer overeind te komen …
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