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Bereid tot tnzoening
De verzoenende hond zol in veel
gevollen ols eerste door de slocht-
oÍÍers ,on oportheid moelen worden
uitgesloken.
En die bereidheid is er. Mondelo
schriift op de lootste blodziiden von
ziin outobiogrqÍie 'long wolk to Íree
dom:' "Wii hebben deloohte stop
op onze tochl nog niet gezel, mooÍ

pos de eerste stop op een noo longe
ie en zelÍs moeiliikei weg. Wïnt vïi1
ziin is niet olleen hel oÍwerpen von
de ketenen, hel is leven op een wiize
die die de vriiheid von onderen
respecleert en vergroot. De wore toet-
sing von onze toewiiding oon de
vriiheid begint pos.'

Utrecht, Mornix von der Siis
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{ï rvasr,g#'rr en bevrij d
k kcndc hem vatnf het begin lan zijn drtentie.
Hij han abijd dz maoril o? zijl wiendin, waanoor hij 1iltrd
yerodeew, ofltktttd.
Ioan hij tanuit het Huis yan Bewaring werd otrgephatst naar
een geltanrrgenis, hoorde ik zo nu en dan iets van hern. Het ging
steeds slcchteí Verschillcnde zelfvenvondingen.
Toen ik hem een anntal jaren later tegenkwam, ergens in een
justitie-inichting in Nederland, was hij herboren.
Hij zag er goed uit. Ook zijn cel oogde goed.

Toen ik hem woeg hoe ha ma hem ging, keek hij me aan en zei:
'lk heb bekend. Veel heb ik gesproken met de dominee. En
uiteindelijk hebben we samen aangevaagd om naar dc begraaf-
phats te mogen. We zijn naar haar graf gegaan. Het was maor

n heel kort. Een soort dienst. Het begon met Onze Hulp is in de
Naam yan de Heer. En toen ern gebed.

lk heb gehuilt. En toen heb ik aan haar om vrgedng gewaagd.
En ik heb gmraagd of ik mocht le.ven- En wat bewijd rnocht zijn.
Aan het eind heeJt de dominee de zegen uitgesyoken. En we zijn
teruggegaan.

Vanuit deze ervaring moet ik nu wrder gaan...,

Drs. J.DW. Eerbeek,
riedt\ont in het Huis von Beworing te Scheveningen
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