
 
 
 
 
 
Binnenstebuiten gekeerd 
 
 
 
Wilton Desmense is, net zoals zijn voorouders in mannelijke lijn 
(minstens sinds 1400), geboren in Den Bosch, aan de 

Stationsweg. De Leonarduskerk was de parochiekerk, maar daar kwamen ze bijna 
nooit: 's zondags gingen vader en moeder met hem en zijn broer naar de mis van half 
acht bij de paters aan de "Doessingel". Bijzondere herinneringen uit die tijd: het 
biechten daar, het pesjonkelen, de Blasiuszegen en vele missen door de week heel 
vroeg 's morgens. Ook uit die tijd: het lopen van de stille omgang (een noveen van 
negen dagen), ons begin- en eindpunt was het Mariakapelletje in de Lepelstraat, op 
de Markt bij het kantoor van de krant altijd even afgeleid, want daar hingen de 
uitslagen van de dagetappe van de Tour voor het raam. 
 
Ze verhuisden toen hij 17 was naar de Kruiskamp. Dat was in 1967. De nieuwe wijk 
begon toen net van de grond te komen. Het winkelcentrum de Helftheuvel was er 
nog niet; wel twee houten noodkerken, de Bruine kerk, die aan de rand stond van 
West II en de Zwarte kerk aan de Brussellaan. Later kwam daar de Stenen kerk nog 
bij. Drie kerken in die ene parochie Maria Geboorte! Het pastoresteam bestond uit 
vijf Assumptionisten.  

Iedere maand was er een jongerenviering 
met het Kruiskampjongerenkoor o.l.v. Hans 
Waegemakers. Ik was lid van de 
liturgiegroep, ook Judi v.d. Loo (later met 
Hans getrouwd) zat daarbij en pastor 
Michiel Zeinstra. 's Avonds na zo'n viering 
was er open huis bij Frans en Lies 
Hummelman.  
Maar op een gegeven moment liep het 
daar snel af: een collega had de 
jongerenmissen overgenomen van Michiel 

en die wist de trein niet op de rails te houden. Michiel (een echte duizendpoot!) 
vertrok naar Zaïre om missiewerk te doen. Nu werkt hij in het bisdom Utrecht en 
weet er aan het waaien van de geest nog steeds de ruimte te geven, zonder dat de 
eik waar zijn pastorie onder schuil gaat door de bliksem wordt getroffen. 
 
Sinds zijn trouwen woont hij in Engelen. Hij is nu 40 jaar Salvatoriaan. Zijn broer 
speelde gitaar in het combo, dat het jongerenkoor van de San Salvator begeleidde. 
Hij bezocht er een viering en daar bleef het niet bij. Was het er anders? Een beetje, 
de Kruiskamp was wat meer intuïtief, Orthen wat meer intellectueel, maar wezenlijk 
groot was het verschil niet: zeg maar, dat de San Salvator wat minder op z'n "paters" 



en wat meer op z'n "pastoors" was. De verscheidenheid in voorgangers was even 
groot; de betrokkenheid bij de parochie was in de San Salvator intenser.  
 
Hij vond er, in het verlengde van de jongerenvieringen in parochie Maria Geboorte, 
vieringen naar zijn behoefte: aandacht voor een rechtvaardige maatschappij, 
geïnspireerd door het waardevolle uit evangelie en bijbel, en vieringen met 
eigentijdse liederen die dat alles probeerden te vertolken. De samenkomsten, met 
een eenheid-in-verscheidenheid aan voorgangers, vormden zowel een stimulans als 
een wekelijks bezinningspunt. Heel bijzonder was in die tijd Een Klein Uur Jij: een 
meditatieve viering op een door-de-weekse avond. Ria van Luijk, die in de 
voorbereidingsgroep zat, en ik hebben elkaar daar leren kennen. In 1976 werd voor 
het eerst een parochie-avond gehouden; Heleen Blankert, die stage liep in de 
parochie, trok de kar: het werd een groot feest van verbondenheid. 
 
Ria en Wilton trouwden in 1978 op de dag van Sint Franciscus in de San Salvator; 
Michiel ging voor. Adri Bosch richtte kort daarna de huwelijksvoorbereidingsgroep 
op; hij vroeg o.a. Ria en Wilton gastouder te zijn. De bedoeling was om samen met 
twee of drie aanstaande stellen een antwoord te zoeken op de vraag, waarom ze 
"voor de kerk" wilden trouwen. In die tijd waren er gemiddeld tien huwelijken per 
jaar; wij zo'n drie keer per jaar aan de beurt om een avond te leiden. We hebben dat 
jaren lang gedaan. We hielden het simpel en hadden het gevoel juist daardoor de 
meest wezenlijke antwoorden boven tafel te krijgen.  
 

Hij vertelt over een initiatief van Jack Snackers: een meditatieve 
bijbelgroep. Iemand leest een bijbeltekst voor, daarna blijf je tien 
minuten alleen met je eigen gedachten; vervolgens praat je met 
elkaar over wat de woorden met je gedaan hebben. Het idee sprak 
mij aan, ik bleef erheen gaan, het was heel bijzonder, zo'n zes tot 
acht mensen bij elkaar die "hun diepste ik" (een van Jacks 

stokpaardjes) zoeken en onder woorden proberen te brengen. Toen Jack zich uit de 
groep terugtrok, zijn we nog heel wat jaren doorgegaan, tot er uiteindelijk te weinig 
overbleven. 
 
Er kwamen weer andere dingen op zijn pad: als vertegenwoordiger van de 
huwelijkswerkgroep kwam hij in de parochievergadering en werd er na verloop van 
tijd voorzitter van. Er bestond een democratisch organisatiemodel van rechten, 
plichten en vertegenwoordiging voor de PV, maar op den duur was dat niet 
realistisch meer en werkten we meer als een medezeggenschapsraad met 
adviesrecht: het wrong wel eens als het aankwam op vertrouwen in goede 
bedoelingen, praktische uitvoerbaarheid en het verdedigen van de belangen van de 
parochiegemeenschap. Wat is wijsheid als Big Brother Bisdom je op de nek zit en die 
ieder moment kan omdraaien! Toen het Bisdom in actie kwam, werd parochiebestuur 
ontslagen, maar de parochievergadering heeft nooit iets van ze gehoord!  
Vóór de actie van het Bisdom was de animo om deel uit te maken van de PV 
afgenomen; de meeste actieve leden van de parochie hadden hun handen te vol aan 
het werk in werkgroepen om ook nog tijd vrij te maken voor minder concrete 



bezigheden. Maar het sluimerende bestaan van de SSiB bleef in de PV gelukkig 
bewaakt. 
 
Intussen was hij ook koster geworden op de zaterdagavond. We gingen dan altijd 
naar de kerk; de zondagmorgen was gereserveerd voor bezoek aan mijn ouders in de 
Kruiskamp, of we waren de hele zondag in Kwintsheul, waar Ria vandaan komt. 
Bovendien: het repertoire van het Gemengd Koor, dat op zondag zong, sprak mij niet 
aan. Wijlen René Jonkergouw, de vaste zaterdagavondkoster, vroeg hem af en toe 
voor hem in te vallen. Toen René na een hersenbloeding moest afhaken, heeft hij 
het van hem overgenomen. Ik ervaar het als een voorrecht dit wekelijks te kunnen 
doen: het maakt mijn beleven van het bijeenkomen intenser, want er komen lijnen in 
samen van continuïteit, medevormgeving en medeverantwoordelijkheid, en 
tegelijkertijd van op weg zijn, verandering en verdieping. De zaterdagavondviering is 
voor mij een wekelijks rustpunt en een zoeken naar wat er in het leven toe doet. Ook 
een zoektocht om te verwoorden wat moeilijk in woorden te vangen is. Dan denk ik 
aan een lied dat het Kruiskampjongerenkoor ooit op het repertoire had; de woorden 
ervan zijn een gedicht van Jan Wit, predikant en hymnoloog. Als ik iets schrijf, laat ik 
ze graag in mij meezingen. 

Over de noodbrug 
van onze woorden 
dragen wij water 

naar de zee, 
dragen wij hele 

en halve waarheid 
tegen de klippen van het gezegde. 

 
Over de noodbrug 
van onze woorden 
dragen wij water 

naar de zee, 
dragen wij met 

gevouwen handen 
iets van onszelf en 
iets van elkander. 

 
Over de noodbrug 

van de getijden 
dragen wij water 

met ons mee, 
al wat wij zeiden 

vroeger en later... 
vol, bovenmate 

is de zee. 
 

Epiloog: 
Op zaterdagmorgen doe ik boodschappen in de stad. Meestal loop ik ook even de Sint-Jan in 
om een blik te werpen op het vele moois, en voor een stiltemoment in de Mariakapel, 
denkend aan al die voorouders en Bosschenaren die daarin steun vonden of zochten wat zich 
aan het weten onttrekt. Verbondenheid voelen. 
 



Opgetekend door Wilton Desmense, april 2016 
( een verbaal selfie, dus..)  


