
TWEEDE DAG : EEN MAN UIT HET VOLK 
 
 
De geschiedenis aan het woord 
 
Turijn 1850. Er leven sterke spanningen tussen katholieken en vrijzinnigen. 
De aartsbisschop is nog maar net terug uit ballingschap of er worden een 
serie wetten goedgekeurd die de kerkelijke voorrechten beknotten. De 
reactie van de kerkelijke instantie is niet mals. Het gaat hard tegen hard. 
Niet alleen in het parlement maar ook op straat. 
In de straten van Turijn ontstaan geregeld relletjes. Kloosterorden worden 
uitgewezen, de bisschop wordt opnieuw gevangen gezet, daarna ver-
bannen. Benden bestormen de kloosters van de stad. 
Op 14 augustus zal ook het patronaat van don Bosco aangevallen worden. 
Maar een vriend heeft hem gewaarschuwd en aangeraden te vertrekken 
met zijn jongens. Don Bosco blijft en wacht af. In de late namiddag trekt een 
nerveuze bende naar de buitenwijken van de stad waar het patronaat ligt. 

Er is iemand bij die don Bosco kent en die veel aan hem te danken heeft. Hij houdt de groep tegen en zegt: 
'Wij doen er verkeerd aan het patronaat aan te vallen. Er zijn daar alleen arme jongens en een priester die 
hun te eten geeft. Don Bosco is iemand uit het volk, net als wij. Hem moeten wij niet aanvallen'. 
De groep slaat een andere weg in en laat don Bosco met rust. 
 
 Naar Teresio Bosco blz. 237-239. 
 
 
Een man uit het volk 
 
Een man uit het volk, zo was don Bosco. 
De armoede en de ontbering van zijn jeugd,  
de dagelijkse inspanning om eten en drinken,  
de geur van het veld ... 
hij heeft het nooit vergeten. 
Toen heel het maatschappelijk leven  
nog beheerst en geleid werd  
door de gegoede klasse en mensen van aanzien,  
stichtte hij patronaten voor volksjongens  
en lanceerde de idee dat de priester van de toekomst  
uit het volk moest komen,  
het gewone volk dat stilaan mondig werd  
in de groeiende industrialisering.  
Toen rond priester en kerk  
nog een aureool hing van plechtstatigheid en afstand  
ging hij onder de jongens leven, direct en nabij,  
speelde hun spel en sprak hun taal,  
deelde hun eten en bad met hun gebeden. 
Man uit het volk, met de eenvoud van het dagelijks leven, 
dat kunnen ook wij zijn 
wanneer wij aandacht hebben voor wat mensen ter harte gaat, 
wanneer wij zorg dragen dat kleinen en kanslozen  
in onze kring aan hun trekken komen. 
Man uit het volk, zo was don Bosco. En wij? 



 
Gebed om af te sluiten  
 
Mensen worden  
met aandacht voor de eenvoudigen,  
de kleinen, de geringen. 
Het is een eeuwenoude evangelische boodschap. 
Wij bidden u, God,  
dat deze levenshouding ons eigen mag worden,  
dat wij ons daarbij laten leiden door het voorbeeld van don Bosco,  
een man uit het volk. 
Laat ook onze aandacht voor elkaar  
daardoor getekend worden. Amen. 
 


