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‘Ga je nu leuke dingen doen?’ vroegen veel mensen hem. ‘Ga je soms
op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela?’ Maar in plaats van zo’n
populaire pelgrimage koos Van den Berg voor het lopen van het ernstig
stemmende Westerborkpad. Het verslag van deze wandeltochten vult
het bijzondere middendeel van dit boek. Tijd, ontmoetingen, aandacht,
dromen en verhalen zijn daarnaast belangrijke thema’s.
Een wijs, persoonlijk en tegelijkertijd universeel boek voor mensen die
stoppen met betaald werk.
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Marinus van den Berg ging in 2016 op 68-jarige leeftijd met pensioen.
Wat betekent het om ineens de tijd aan jezelf te hebben, en je collega’s
te missen? Hoe vind je een nieuwe, zinvolle dagbesteding? Na-werk-tijd
vormt de neerslag van zijn eerste jaar zonder betaalde arbeid.
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Na veertig jaar met verlaat pensioen
Na mijn 65e heb ik nog drie jaar mogen en kunnen doorwerken, maar langzaam groeide het besluit om na veertig jaar met mijn werk als geestelijk verzorger te stoppen. In december 2015 nam ik afscheid van de betaalde arbeid. Ik ben
dankbaar voor het mooie afscheidssymposium ‘Lijden verlichten’ in de Rotterdamse Arminiuskerk, bij de presentatie van het gelijknamige boek. Had ik
daaraan iets kunnen bijdragen: ‘Het geknakte riet niet breken en de kwijnende
vlaspit niet doven,’ met andere woorden: aandacht geven aan de kwetsbare,
lijdende mens? Dit beeld (uit het bijbelboek Jesaja) verwijst ook naar de dag
waarop ik tot priester ben gewijd, 27 maart 1977, nu ruim veertig jaar geleden.
Ik ging dus niet met vervroegd maar met verlaat pensioen. Ondanks het
mooie symposium deed het afscheid pijn, en rezen er vragen. Hoe zou het zijn?
Wat zou ik wel en niet missen? Het eerste jaar leek me een periode om dat allemaal te proeven. Zou het een beproeving worden?
Voornemens voor het eerste jaar
Eerst besteedde ik samen met mijn huisarts aandacht aan mijn lichamelijke
conditie. Gezondheid is een geschenk dat ook om zorg vraagt.
Verder moest ik op zoek naar een nieuw levensritme en een nieuwe dagvul-

ling. In het begin was het alsof ik voor elke dag een bestemming moest vinden.
Omdat ik alleen woon is er niemand die met een eigen agenda invloed heeft
op mijn tijdsindeling en -besteding. Nu schrijf ik graag, en daarom nam ik
me voor elke dag mijn dagboek bij te houden. Om zes uur ’s avonds schreef ik
meestal een column over de voorbije dag. Het werd een vast punt, mijn vaste
schrijftijd.
‘Wat doe je zoal?’
Natuurlijk wist ik niet wat voor jaar het zou worden, evenmin als wie er op
mijn pad zou komen. Ook in 2016 ontmoette ik mensen in pijnlijk gemis en
verdriet. Al was ik dan gestopt met mijn betaalde werk, mijn ambt had ik niet
neergelegd. Er kwamen mensen en gebeurtenissen op mijn pad, die tijd en aandacht vroegen en die wilde ik van harte geven.
‘Wat doe je zoal?’ vroegen veel mensen me. Steeds vaker antwoordde ik: ‘Ik
wandel en doe wat op mijn pad komt.’ Maar ook: ‘Niets moet meer, nog wel
druk soms, maar zonder druk.’ Mijn beleving van de tijd veranderde. En in de
drukke novembermaand vol spreekbeurten hoorde ik mezelf zeggen: ‘Eindelijk
tijd om druk te zijn.’ Dat leek wel de omgekeerde wereld.
Verhalen over na-werk-tijd
Wat trof me in 2016? Wat zette me in beweging? Waarom ging ik het Westerborkpad lopen? Hoe ging ik om met de nieuwe vragen bij het levenseinde? Antwoorden vond ik een jaar later in mijn dagboek* en dagcolumns. Zo ontstond
*

Dagboekfragmenten zijn hierna afgedrukt in een slanke, schreefloze letter.
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dit boek, als terugblik op het eerste jaar in een nieuwe levensfase. In grote lijn
volgen de hoofdstukjes de chronologie.
De boektitel Na-werk-tijd kun je op veel manieren lezen. Niet alleen als ‘na
werktijd’, maar ook als: ‘na je werk is er tijd’, en: ‘ook na je pensionering werkt je
werktijd na’. Al die betekenissen speelden in 2016 een rol in mijn leven.
Met pensioen gaan doet ieder op eigen wijze. Dit boek is dan ook geen richtlijn, maar een verhaal van een mens die ervan houdt verhalen te lezen en te
vertellen. Zo kom ik elke dag weer op verhaal. Ook heb ik ervaren dat je jezelf
en de ander niet echt kent, zonder de verhalen achter een woord, een mening,
gedrag, boosheid, teleurstelling of gemis te peilen.
Bij het werken aan dit boek werden de uitgever en ik verrast door thema’s die
steeds in allerlei vorm terugkeerden: dromen en reflecties daarop, wandelen,
stilte, tijd, geluk en aandacht. Ik hoop dat die ervaringen zo universeel zijn dat
veel lezers er iets aan hebben.

