Een nieuwe gespreksgroep
Door: Albert van der Woerd

Het enige waar ik normaal gesproken voor op moet passen, als ik overdag naar de parochie St.
Michael rijd in South-West L.A, is dat ik me extra goed aan de verkeersregels houd. Een
verkeersovertreding in de V.S. kost je snel veel extra verzekeringspremie. En overal kan het blackand-white op je loeren van achter een reclamebord. Maar deze avond voelde ik me extra
unheimisch, ondanks het emergency-mobieltje dat ik vanaf vandaag in de auto heb. Er zijn nu andere
redenen dan overdag, waarom mensen de straat op gaan…
Op het parkeerterrein is 7 man security. Ze piepen father David op, met wie ik vanavond een
tienergroep ga beginnen. Alleen jongens. Op de afgesproken tijd is er nog niemand. Het lijkt erop dat
we allebei een vrije avond hebben. Maar dan komen er 6 jongens aanslenteren: Ceasar, Victor,
Michael, Jomar, Benjamin en Jonathan. Het zijn Latino’s. Ceasar is de oudste, een jaar of 16. Hij
omhelst zijn moeder, die een kop kleiner is, en gaat met ons mee naar de kapel. Daar staat een kring
van stoelen klaar.
Toen we plaats hadden genomen hielden we een kennismakingsrondje. Ceasar zei: I am scared. Toen
begrepen David en ik het direct: plan B. We beginnen niet met catechese, maar met luisteren. De
volgende drie kwartier luisterden we naar verhalen van 6 piepjonge volwassenen, voor wie de weg
naar school door een wereld loopt van gangs, drugs en geweld, waar ook hun ouders vaak in
gevangen zitten. Het lijkt wel of die in toenemende mate hun emotionele stabiliteit vinden bij hun
kinderen. Het zijn prima kerels, die hunkeren naar een beetje veiligheid, in het hartje van L.A.
Ik sla een bruggetje naar het evangelie van de komende zondag: In de bijbel noemen ze iemand die
niet meer ergens naar op kan kijken, een blinde. Het heeft niets te maken met de toestand van de
ogen, maar met de toestand van het hart. Father David leest het verhaal van Bartimeus, en ik vraag
hen er één voor één op de reflecteren. Ze noemen allen wezenlijke aspecten van het verhaal:
Bartimeus wil veranderen, hij kijkt op, hij blijft roepen, Jezus hóórt hem en blijft staan, Hij geeft hem
zijn uitzicht terug en Bartimeus werpt zijn mantel, zijn oude ik af. Michael verstond ‘coke’ in plaats
van ‘cloak’ maar dat hindert niet.
Na afloop lopen we samen naar het schoolplein. Ik zie veel kleine kinderen spelen in deze
afgerasterde ruimte. Hun ouders zijn naar Marriage-encounter of een andere parochiegroep. Father
David loopt er rustig doorheen en spreekt zo nu en dan iemand aan. Hier is het veilig.
Op de weg terug naar huis voel ik me niet meer zo akelig, ondanks alle dealers, junks, hoeren en
pooiers op straat.

