Sef Thissen
ontmoet
Hub Pollen
Genietende van het prachtige ochtendgloren maak ik mijn route
naar het plaatsje Reuver. Niet vanwege mijn interesse in het
typische terrassenlandschap en ook niet om voor de deur van de
bioscoop te wachten op de opening van de kassa om een kaartje
te bemachtigen voor een filmpremière. Nee, ik werd geroepen
door de bijzondere kunst van Hub Pollen.
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Sef Thissen: “Wat ik van hem leerde:
durf jezelf te accepteren zoals je bent.”
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goed alleen zijn, maar dat is alleen maar
omdat ik weet dat mijn vrouw weer
terugkomt. De gedachte dat het niet
meer zo zou zijn, die maakt mij wel eens
angstig.” Het gevoel van angst is natuurlijk aanwezig bij iemand die in de jaren
50 zeer gelovig opgevoed is, want in de
kerk stond bangmakerij voorop. Vroeger
is hij daardoor vaak angstig geweest en
soms heeft hij dat nu nog. Hub: “Het
gevoel van gestraft worden door de wil
van boven.” Toch is zijn gevoel richting
het geloof de laatste jaren sterk veranderd. “Ik ben nog steeds gelovig, maar
door alle misstanden is mijn gevoel naar
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men.” Het nog steeds gelovig zijn blijkt
uit het feit dat hij geen avond zal rusten
voor de dag te overdenken, stil te staan
bij mensen waarvan hij weet dat ze het
moeilijk hebben of dankbaar te zijn
voor de mooie dag die hij heeft mogen

