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colofon   redactioneel

tijd
de tijd vliegt of kruipt, je hebt het – of niet, je maakt tijd – of niet. het is 
dé tijd of dat was die tijd. Komende tijd en verleden tijd. tijd kunnen we 
op veel manieren bekijken, en veel daarvan zijn zinnig. een mooie illu-
stratie daarvan vormt de klok hieronder, die madina mezhikova (15 jaar) 
schilderde. deze was tentoongesteld in Vrijburg, op een tentoonstelling die 
madina en haar zus sabina daar hadden. op de klok draaien de wijzers 
hun rondjes, de tijd tikt door. intussen kunt u dromen over een zwoele 
zomeravond, dobberend in een bootje op de rivier, die ook weer zachtjes 
voortkabbelt. 

omdat onze tijd beperkt is, raakt denken over tijd vaak aan zingeving of 
geloof. in dit nummer van Vrijzinnig besteden we daar aandacht aan. de 
hoofdmoot wordt gevormd door een interview met joke hermsen over haar 
boek Stil de tijd. hierin onderscheidt zij de chronos – klokketijd – en de 
Kairos, de tijd tussen de tijd, waar de tijd even lijkt stil te staan. liesbeth 
Baars reflecteert hierop door in een artikel over maria en martha. Vanuit de 
stille zuidzee viel al in de vorige eeuw onze west-europese chronologische 
tijd op als drukdrukdruk…

dan kunt u lezen over waar de redactieleden hun tijd aan besteden, hoe 
verschillende mensen hun tijd beleven, hoe je iemand anders de tijd kunt 
geven en hoe de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes uit mattheus 25 dat 
deden. de verleden tijd van de VVp komt aan bod in een terugblik op de 
verkiezing van de meest vrijzinnige theoloog (uit het verleden), en ook het 
heden en de nabije toekomst. op de cultuurpagina dit maal tips voor een 
medium waarin tijd een grote rol speelt: film.

wij wensen u een plezierige leestijd!

Annemieke van der Veen

interview

augustinus, die vonden dat het moment, het ‘nu’, een 
illusie is. tijd stroomt, en in de tijd stroomt alles (panta 
rhei). de franse filosoof henri Bergson karakteriseerde, 
als tegenhanger van de natuurkundige tijd, de ‘werke-
lijke’ tijd als duur. denk aan muziek: losse tonen zijn 
betekenisloos; muziek is er pas in een stroom van tijd. 
zoals voor alles, hadden de grieken een speciale god voor 
de tijd: chronos. hij is in afbeeldingen voorzien van een 
zandloper. denk aan ons woord chronometer.

elementair-fysici maken zich trouwens tot op de dag van 
vandaag druk over nòg zo’n theoretisch probleem, de 
zogenaamde ‘pijl van de tijd’. wij vinden het gewoon, 
dat de tijd alleen maar in de richting van de toekomst 
gaat en niet terug. een kapotgeslagen en geklutst ei laat 
zich nu eenmaal niet ontklutsen en herpakken. aan de 
andere kant is die volgorde alleen maar een menselijke 
ervaring, geen wiskundige noodzaak. aan een moment-
opname(!) van een appel-in-de-lucht kun je niet zien 
of die appel valt of zojuist omhoog gegooid is. onze 
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aan het woord is joke hermsen in ‘stil de tijd’. 
ze constateert dat creativiteit wordt aangewakkerd als we 
ons bij tijd en wijle aan het regime van de klok kunnen 
onttrekken en ons durven overgeven aan ervaringen die 
haaks staan op het gestaag voorttikken van de wijzers. 
dat soort ervaringen kennen we allemaal. denk eens 
terug aan vorige week… was dat alweer vorige week? 
een mum van tijd geleden – het lijkt wel een eeuwigheid. 
wat er in die tussentijd al niet gebeurd is!
‘stil de tijd’ is een bundel essays, die vanuit sterk uiteen-
lopende perspectieven onze paradoxale ervaringen met 
de tijd schetsen. hermsen heeft haar leven lang knipsels 
verzameld van en aantekeningen gemaakt over een hele 
stoet aan filosofen, schrijvers, musici en beeldende kunste-
naars die zich ermee bezighielden. een fantasieprikkelend 
voorbeeld van een ander perspectief is dat van de grieken: 
Volgens hen ligt de toekomst àchter je. je staat zelf stil, 
terwijl de stroom van de tijd aan je voorbijgaat. wat net 
gebeurd is, staat je helder voor ogen, wat langer geleden 
is verder verwijderd, minder scherp. de toekomst is het 
onzichtbare achter je rug, het ongekende bij uitstek.

Tikkende klokken en stromende tijd
de discrepantie tussen de kloktijd en onze tijdservaring 
is begrijpelijk als we ons realiseren dat de opdeling in 
seconden een constructie van onze geest is, en niet meer 
dan dat1. Vanouds waren er al denkers als aristoteles en 

In gesprek met Joke Hermsen 
door  Wim Wattel

in het tussen
Kairos als lus in de tijd 

‘Het gekke is, ik werk hier niet alleen beter, ik staar 

ook langer uit het raam, luier meer, slaap meer, lees 

meer, kortom ik doe in een paar weken van alles 

bijna meer dan gedurende maanden in de stad. 

Dat kan natuurlijk niet kloppen. Er zitten op het 

platteland net zo veel uren in een dag als in de stad, 

zou je zeggen.’

1 Zie ook het artikel ‘de Papalagi en de tijd’ in dit nummer

Een kapotgeslagen en 
geklutst ei laat zich nu 
eenmaal niet ontklutsen 
en herpakken.
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gewone intuïtie van de tijd-
lijn impliceert een begin en een 
einde, maar daar lopen onze her-
senen in vast. de ‘big bang’ 
en het ‘einde der tijden’ zijn 
maar bezweringsformules voor 
iets wat we niet werkelijk kunnen behappen. om dat te 
camoufleren verzonnen wij het concept ‘oneindigheid’ 
of ‘eeuwigheid’. andere culturen, bijvoorbeeld die van 
de etrusken, omzeilen het door de tijd als cyclus op te 
vatten. 

Een maakbare wereld?
hoe komen we aan die merkwaardige ervaring, dat 
de tijd soms een loopje met ons neemt? we zijn door-
geslagen in het idee ‘meten is weten’. ons denken in 
beredeneerbare oorzaken en gevolgen dreigt te verwor-
den tot determinisme. in de gepolariseerde golven van 
de Verlichting zijn we gekapseisd naar een hiërarchie 
van het meetbare boven de intuïtie, de ratio boven het 
gevoel, de wetenschap boven de religie. we hebben de 
illusie gekregen dat de wereld maakbaar is. in de hectiek 
van het dagelijkse leven snelt de tijd voort volgens onze 
agenda. 

Kairos
maar soms hapert de ‘normale’ voortgang. Kunst bijvoor-
beeld kan je op het verkeerde (of juiste?) been zetten. 
rilke beschrijft, bij de overweldigende aanblik van een 
torso van apollo, zijn gevoel dat het beeld naar hèm 
kijkt in plaats van andersom: ‘geen plek aan jou, die hij 
niet ziet’2. zo ook joke hermsen bij een schilderij van 
rothko: ‘alsof iemand de volumeknop van de wereld wat 
zachter zet om een soort intermezzo op de tijd in te las-
sen.’ ook hiervoor hadden de grieken een god: Kairos, 

met een balans als attribuut. hij staat voor ’het uitgele-
zen moment’ – voor ons gemakkelijk herkenbaar in zijn 
romeinse evenknie: occasio. hij doorbreekt de geschetste 
tegenstellingen, grijpt je bij je kladden en tilt je als het 
ware ‘uit de tijd’, in een soort lus die de tijd uitschakelt. 
hij prikkelt je creativiteit, verruimt je blik. hij creëert een 
‘nu’ dat misschien wel samenvalt met de eeuwigheid; 
zoals de joods-duitse filosoof ernst Bloch zegt: ‘pluk de 
eeuwigheid in het ogenblik’.

de tijdlijn brengt met zich mee dat we onszelf zien als 
sterfelijk - een pessimistisch perspectief. maar blijkbaar 
bestaan wij niet alleen in een ‘ik’ dat de agenda afwerkt. 
er is ook een dieper ‘zelf’, dat de tijd heeft (!) om van de 
chronologica af te stappen, stil te staan en om zich heen 
te kijken, te lummelen. hermsen zegt dat al haar boeken 
uiteindelijk steeds bij ditzelfde punt belanden: de twee-
stemmigheid tussen ‘ik’ en ‘zelf’. als mens ben je altijd 
met z’n tweeën. het ‘zelf’ leeft in het besef van het onvol-
maakte, het ‘nog niet’. Bloch spreekt daarom van tijd-
als-hoop; dat verandert onze blikrichting. ook hannah 
arendt doet dat, waar ze benadrukt dat elke geboorte van 
een mens nieuwe mogelijkheden opent. zij drukt dat uit 
met het begrip ‘nataliteit’: mensen zijn niet zozeer ster-
felijk als wel ‘geboortelijk’. zo is elk Kairosmoment een 
nieuw begin. 

Wordt vervolgd
refererend aan jabès, die opmerkte dat een boek altijd 
anders wordt dan wat de schrijver eerst beoogde, zegt 
hermsen dat je, zodra je boek af is, voelt dat er iets ont-
breekt. in 2012 verscheen dan ook een volgend boek, een 
tussenroman, ‘Blindgangers’, die ze naar eigen zeggen 
moest schrijven omwille van de epiloog. daarin zweeft 
een zojuist overleden jongen ‘in het tussen’, boven zijn 
oude wereld, en is hij nog even in staat om signalen af 
te geven aan de achtergeblevenen. op zijn beurt is deze 
epiloog de ouverture op hermsens nieuwste boek ‘Kairos, 
een nieuwe bevlogenheid, dat begin maart verschijnt. als 
dit nummer van ons blad bij u op de mat valt, 
is het er al 3. 

nieuws

VaN alleS Wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Kees de Haas krijgt erespeld
Kees de haas heeft tijdens de provincia-
le ledenvergadering van de VVP 
Groningen de erespeld van de VVP ont-
vangen. Kees krijgt de speld vanwege 
zijn jarenlange inzet als voorzitter van 
de VVP-Groningen, secretaris van de lan-
delijke VVP en penningmeester van de 
Stichting Prof. dr. johannes lindeboom.

Veertigdagenkalender
met de nieuwe Veertigdagenkalender 
van de VVP kunt u weer in veertig frag-
menten op weg naar Pasen. de kalen-
der draagt de titel ‘ja.. . nee… natuur-
lijk!’ en bevat veel teksten, gedichten, 
verhalen en gebeden over de natuur 
en duurzaamheid. ‘hoe natuurlijk is 
natuur eigenlijk? en waarom zou de 
kerk daar natuurlijk mee bezig moeten 
zijn?’ Vanzelfsprekend zijn er ook weer 
recepten. joke van der Velden heeft 
opnieuw de kalender samengesteld. 
de prijs is € 3,50 exclusief portokosten, 
vanaf 10 stuks krijgt u korting. 

Algemene Vergadering
Op zaterdag 17 mei vindt in apeldoorn 
de algemene ledenvergadering van 
de VVP plaats. ds. Stephan de jong van 
de Bussumse Spieghelkerk verzorgt de 
lezing. hij is een veelgelezen auteur 
en zal spreken over zijn nieuw te ver-
schijnen boek ‘lof der eenzaamheid’. 
‘Volwassenwording vraagt niet alleen 
om de ontwikkeling van ons sociale 
vermogen, maar ook om het vermogen 
om alleen te kunnen zijn’, aldus de 
auteur. 
Op de algemene Vergadering van 
12 oktober 2013 is het nieuwe beleids-
plan van de vereniging aangenomen. 
hierin staat hoe de VVP de toekomst 
tegemoet wil gaan: aan de ene kant 

investeren in de 
eigen leden en 
verenigingen, aan 
de andere kant 
werken aan meer 
bekendheid en 
ruchtbaarheid van 
het vrijzinnige 
gedachtegoed. 

Nieuw boek Wim Jansen
Wim jansen, predikant de vrijzinnige 
Koorkerkgemeenschap in middelburg 
en de vrijzinnig hervormden in delft, 
is een nieuw boek verschenen bij 
Skandalon, getiteld: ‘Vlammend 
Paradijs’. het is een autobiografische 
roman met theologisch-beschouwelijke 
inhoud. ‘het bijzondere eraan is de 
onverbloemde beschrijving van en lof-
zang op de erotiek, de zelfironie (die in 
de meeste theologische boeken vol-
strekt ontbreekt) en de onthulling van 
een crisis’, aldus Wim. 

De torso van Apollo die Rilke in het Louvre zag

Mark Rothko, 1951: Violet, groen, rood

2 Vert. Peter Verstegen, 1998
3 Voor meer informatie zie www.jokehermsen.nl.

Als mens ben je altijd met 
z’n tweeën

Joke J. Hermsen (1961) is taal- en letterkundige, schrijfster 
en filosofe. Naast romans publiceerde ze een aantal essay-
bundels, waaronder ‘Stil de tijd’ (2009), dat werd bekroond 
met de jan hanlo essayprijs 2011. het werd een bestseller, 
die inmiddels 20 drukken haalde – heel uitzonderlijk voor 
een boek over filosofie.

Spreken over de Geest
elf vrijzinnige voorgangers laten in de 
handreiking ‘laat maar waaien, moder-
ne gedachten over de heilige Geest’ 
hun gedachten gaan over deze werken-
de kracht van God om zo anderen uit te 
dagen woorden te zoeken voor de 
Geest. ‘de verschillende beelden die de 
theologen beschrijven zijn geen vast-
staande omschrijvingen. het zijn pogin-
gen om iets onder woorden te brengen 
wat hen zeer dierbaar is’, zo schrijft 
voorzitter lennart heuvelman in het 
voorwoord. ‘de Geest laat zich niet van-
gen in beschrijvingen, maar beschrijvin-
gen kunnen er wel voor zorgen dat wij 
meer open staan voor de ervaring met 
de Geest’. de handreiking onder redac-
tie van erik jan tillema is gratis te 

downloaden op de website, maar ook 
via het bureau als gedrukt exemplaar 
te bestellen. het bevat discussievra-
gen en is daardoor zeer geschikt voor 
gebruik in gesprekskringen.
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lopen met verdwaasde gezichten rond, stichten onheil, 
want ze zijn niet in staat ergens even bij stil te staan of te 
rusten. Houdt deze Papalagi vooral niet staande als je hem 
tegenkomt onderweg. Dan zijn de uitroepen niet van de 
lucht: Stoor me niet, ik heb haast, ik heb geen tijd, ik moet 
op tijd zijn, en: gebruik je tijd toch nuttig! 

Maar zo ontsnapt de tijd de Papalagi als een slang uit een 
natte hand. Juist omdat ze altijd proberen hem vast te 
houden. Ze laten de tijd niet tot zich komen. Altijd jagen 
ze hem na met uitgestrekte handen, ze gunnen hem niet 
de rust zich uit te strekken in de zon. En dat terwijl de tijd 
stil en vredig is. De tijd heeft de rust lief en ligt graag op 
de mat. 

O mijn geliefde broeders en zusters, wij hebben allen tijd 
in overvloed, want we zijn tevreden met de tijd, we vragen 
niet om meer dan er is. En we weten dat we zeker op tijd 
ons einddoel zullen bereiken en dat de Grote Geest ons 
dan zal roepen wanneer het hem goeddunkt, ook al ken-
nen wij het getal van onze manen niet. Wij moeten die 
arme Papalagi bevrijden van hun waandenkbeelden. Wij 
moeten hen de tijd teruggeven. Laten we hun grote en 
kleine tijdmachines afnemen en stukslaan en zeggen dat 
er tussen zonsopgang en zonsondergang veel meer tijd is 
dan een mens kan gebruiken. 

het is een mooi verhaal en het zou ons aan het denken 
moeten zetten. denken over de tijd die je hebt en de tijd 
die je nog rest. maar vooral: de betekenis die je kunt 
geven aan die tijd, de zinvolle besteding ervan. wie 
zegt er tegenwoordig nog: ik heb alle tijd van de wereld? 
niemand, want dat zou betekenen dat je iemand bent die 
niets te doen heeft. en iemand die niets te doen heeft, 
heeft in deze wereld niets te betekenen. alsof opgevulde 
tijd je pas gewichtigheid verleent. het vreemde is, dat als 
je niet zo jachtig in de tijd staat, het lijkt alsof er tussen 
zonsopgang en zonsondergang inderdaad veel meer tijd 
is dan een mens kan gebruiken. een wijze les van dat 
opperhoofd van de samoa-eilanden.

uitgelichtoratie

Bij uitgestrekte tijd kijken we terug in het 
verleden, de geschiedenis der mensheid: een enorme 
tijdspanne. met een beetje fantasie zie je ze voor je: dui-
zenden mensen die duizenden gebeurtenissen hebben 
meegemaakt. Van holbewoners tot ruimtereizigers. naast 
de uitgestrekte tijd, is er de verstrekte tijd. dat is de tijd 
die we in het heden toebedeeld krijgen. waar we het mee 
moeten doen. de ene mens krijgt veel tijd van leven, de 
ander weinig. de dochter van albert schweitzer vertelde 
eens dat haar vader toen hij 60 werd zei: ‘laten de men-
sen me toch met rust laten, ik ben zo moe en ik heb nog 
maar een paar jaar te leven’. hij werd 90 en had toen dus 
nog 30 jaar te gaan.

Bij de verstrekte tijd horen ook de uren per dag. porties 
tijd waarmee wij onze dagen vullen. de porties zijn 
hetzelfde, maar niet iedereen ervaart dat als zodanig. 
Bovendien kent de tijd die wij verstrekt krijgen ook weer 
perioden, zoals de blauwe periode van een kunstenaar 
als picasso. over tijd in deze zin spreekt het bijbelboek 
prediker met de wereldwijd bekende woorden:

Voor alles wat er gebeurt is er een uur.
Tijd om te baren en tijd om te sterven.
Tijd om te planten, tijd om te helen.
Tijd om te huilen en tijd om te lachen.

soms bekruipt me de gedachte, dat de tijd zelf ons een hak 
zet, in die zin dat tijd de ene keer sneller gaat dan de ande-
re keer. je hebt uren die maar niet voorbijkomen, waarbij 
je het gevoel hebt dat iemand aan de wijzers van de klok 
hangt en ze tegenhoudt. maar je hebt ook uren die zo snel 
voorbij zijn, dat je het gevoel krijgt: hier klopt iets niet! 
sabotage! iemand moet die klok vooruit hebben gezet.

Europa, het land van de Papalagi
in 1929 verscheen in nederland een opmerkelijk boekje 
met als titel ‘de papalagi’. het boekje zou redevoeringen 
bevatten van het zuidzee-opperhoofd tuiavii. dit opper-
hoofd had europa bezocht, het land van de papalagi, de 
blanken. een man genaamd erich scheurmann had het 
opperhoofd bezocht op de samoa-eilanden in de grote 
oceaan en de verhalen uit zijn mond over die blanken 

opgetekend. het opperhoofd had opmerkelijke uitspraken 
over hoe de papalagi leven. ook met betrekking tot de tijd. 
wat nu volgt is een citaat uit ‘de papalagi’ over de tijd. 
De Papalagi hebben een hartstocht voor wat niet te 
grijpen is en toch bestaat: de tijd. Ze doen daar heel 
gewichtig over en vertellen er allerlei dwaasheden van. 
Hoewel er nooit meer tijd is dan verloopt tussen zons-
opgang en zonsondergang, hebben ze daaraan nooit 
genoeg. De Papalagi zijn voortdurend ontevreden met 
hun tijd en klagen de Grote Geest aan dat Hij hen niet 
meer gegeven heeft. Ze lasteren de grote God zelfs in 
zijn grote wijsheid, door elke nieuwe dag naar een inge-
wikkeld schema te verdelen en in stukjes te snijden. Elk 
partje heeft een naam, het zijn seconden of minuten of 
uren. 
De Papalagi gebruiken tijdmachines, kleine om de pols 
gesnoerd en grote die in hun hutten staan of aan grote 
gebouwen opgehangen zijn. Op die machines zitten 
twee vingers die aangeven dat partjes van de tijd voorbij 
zijn. En als er een bepaald deel van de tijd voorbij is, 
ontstaat er in een stad een geweldig lawaai. Geklaag, 
sombere gezichten. Vreselijk, alweer een uur om. Waar 
blijft de tijd? Vreemd, want er begint toch dadelijk weer 
een nieuw fris uur? Geef me toch meer tijd, zulke klach-
ten hoor je voortdurend. Het is een ziekte, zeg ik, want 
de Papalagi heeft geen tijd om vrolijk te zijn.

De Papalagi weten ook precies hoeveel maal de zon en de 
maan zijn opgegaan sinds ze voor het eerst het grote licht 
aanschouwden. Steeds werd mij gevraagd hoe oud ik was. 
Ik weet het niet, zei ik dan. Maar u moet toch weten hoe 
oud u bent! Maar ik zeg je: dat tellen van alle manen die 
gekomen en gegaan zijn is vol gevaar. Want dan letten de 
Papalagi op en als er een groot aantal manen voorbij is, 
zeggen ze: nu zal ik wel gauw sterven. Dan worden ze stil 
en treurig en gaan ook werkelijk na korte tijd dood. 
Er zijn Papalagi die beweren nooit tijd te hebben. Die 

Wie zegt er tegenwoordig nog: 
ik heb alle tijd van de wereld? 
Niemand, want dat zou 
betekenen dat je iemand bent 
die niets te doen heeft. En 
iemand die niets te doen heeft, 
heeft in deze wereld niets te 
betekenen. 

de papalagi en de tijd
tijd is een begrip met twee kanten aldus Sjoerd groenman (1913-2000) in zijn afscheidsrede als hoogleraar 

sociologie van de Universiteit van Utrecht met de titel Ieders tijd gaat een tijdje mee. Er is uitgestrekte tijd 

en er is verstrekte tijd. 

door  Marinus den Oudsten en Annemike van der Meiden
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Waar neem je, hoe dan ook, in elk geval de tijd voor? als extra huis-

werkje gaven we onszelf die vraag mee na de redactievergadering. 

Die heeft altijd iets van een whirlpool. Eerste opwellingen – bij de een 

komen die van binnenuit, bij de ander van buiten af. maar we weten 

allemaal nog tijd te vinden om met de decorstukken te blijven schui-

ven. Of tòch weer een urgentie-geeltje over de andere prioriteiten 

heen te plakken als we vinden dat dat moet…

thema

Gelummel in volle agenda

Opera
altijd tijd maken voor opera? ik ben er 
gek op, maar het is niet zo eenvoudig. 
luisteren naar opera vraagt niet zo’n 
klein beetje tijd – de gemiddelde opera 
duurt al gauw een dikke twee uur en 
mijn favoriete operacomponist, Richard 
Wagner, zit daar dan weer ruim boven. 
Opzetten als achtergrondmuziek is ook 
geen optie, je wilt het libretto erbij 

Het vierde gebod
Kiene jongen, die de sabbat bedacht 
heeft: ‘Neem de tijd om te rusten’, hoe 
kom je erop?
Op maandagochtend besteed ik eerst 
een uurtje aan opschudden. Gewoon, 
zonder yoga of zen, zonder goeroe of 
zielknijper. het verdient zichzelf gemak-
kelijk terug. de acta (gedane zaken) naar 
de backupstick of de prullenbak, de 
agenda (things to do) onder ogen zien. 
een week heeft de overzichtelijke 
omvang van prettig stapelbare blokjes: 
twee – twee – twee dagen om te doen 
wat gedaan moet worden, één om je bril 
te poetsen. Bij beroepstrainingen heb-
ben ze er een handje van, aan het begin 
te vragen wat je denkt te gaan leren. 
een onzinnige vraag, want daar kom ik 
nou juist voor. het aardige van de toe-
komst is nu eenmaal, dat hij open ligt. je 
kunt niet van plan zijn het wiel uit te 
vinden. je kunt je wèl openstellen voor 
inspiratie. maar nu eerst koffie…
Kiene jongen, die de sabbat bedacht 
heeft. God, wat een toffe gozer! WW

Altijd tijd voor… 
mijn kinderen
Google je op ‘moeder kinderen’, dan 
komen er eindeloos veel harmonieuze 
plaatjes naar voren. moeders met hun 
armen om hun kinderen heengeslagen, 
samen iets aan het doen, blije gezich-
ten. hopelijk is het vaak zo. maar ik 
weet dat ik het heel vreemd vond om 
op de crèche ineens ‘de moeder van’ te 
zijn. alsof ik er alleen nog maar was als 
moeder, mijn identiteit een verlengstuk 
van mijn kind. dat went, dat wel, hoe-
wel het iets ongemakkelijks houdt.
en tegelijkertijd is het verschrikkelijk 

Voor iemand die het 
nodig heeft
afgelopen week zat ik in de trein terug 
naar huis te lezen in het boek 
‘herbergen van verlies’. daar had ik nu 
de tijd voor. in de trein ook een luid-
ruchtige jongeman die met de nodige 
flesjes bier hele verhalen had te vertel-
len over zijn telefoon waar ik geen 
deelgenoot van wilde zijn, maar wel 
werd. de irritatie was al aardig geste-
gen toen wij in station Roosendaal 
kwamen en een oudere dame in haast 
en hoge stress aan ons vroeg: ‘Gaat 
deze trein naar Breda?’ ‘Nee hoor 
mevrouwtje, deze trein gaat naar 
dordrecht, maar wat is er aan de hand, 
gaat u even zitten’, zei deze kletsende 
storende jongeman met cap! 
Ondertussen was de trein al vertrok-

ken en de dame was helemaal over 
haar toeren. Ze was uit deze trein 
gestapt en er om onduidelijke reden 
weer in terecht gekomen en het was 
inmiddels al 22 uur. de jongeman met 
zijn flesjes bier was een en al oor en 
ging voor mevrouw uitzoeken ‘hoe ze 
waar nog kon komen’ en ik sloot mij bij 
het gesprek aan. Samen wisten wij 
mevrouw iets te kalmeren tot de con-
ducteur kwam die zei: ‘ach mevrouw, ik 

heb u toch net helpen uitstappen, hoe 
kan dit nou?’ in de volgende 15 minuten 
werden wij, de jongeman en ik, deelge-
noot van de verwarring van deze dame. 
en daar maakten wij samen tijd voor. 
mijn irritatie maakte plaats voor het 
beeld van een prachtig mens. de con-
ducteur zorgde voor een bewaker in sta-
tion dordrecht om mevrouw op te van-
gen en al zwaaiend namen wij afscheid. 
Op de korte verdere reis volgde een 
boeiende ontmoeting tussen mij en 
deze jongeman over zorgen voor men-
sen die het nodig hebben. Zomaar klei-
ne verbanden, zomaar hulp waar je het 
misschien naastenliefde zou kunnen 
noemen, een prachtig moment om in te 
lijsten. Ook weer zwaaiend namen wij 
samen afscheid en ik had het gevoel - 
hier is iets bijzonders gebeurd. CP

moeilijk om ‘nee’ te zeggen als je kind 
om je aandacht vraagt. ik heb er lang-
zaam iets van geleerd. maar soms heb-
ben ze van die vragen… Of je even wilt 
helpen met die moeilijke sollicitatie-
brief, of je even uit wilt leggen hoe dat 
nou zit met kloosters, want daar gaat 
het geschiedenisboek over. Of die ruzie, 
hoe ze dat nou moeten oplossen. en 
daar kan ik bijna geen ‘nee’ op zeggen, 
al duurt ‘even’ altijd langer dan je hoopt, 
en ben je te moe, te ziek of wat dan ook. 
ik blijf dan toch maar mijn best doen. 
AvdV
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hebben en de tekst kunnen volgen. 
Wagners langste opera, het grandioze 
Parsifal, duurt zo’n 4 uur en veertig 
minuten; maar eigenlijk moet je zijn 
meest megalomane project, de Ring 
des Nibelungen, volgens de componist 
als één opera zien, met een vooravond 
als proloog (das Rheingold) en de drie 
daaropvolgende delen als het eerste, 
tweede en derde bedrijf. totale tijds-
duur een slordige 15 uur. de Ring is 
mijn absolute favoriet; zoals Wagner 
het bedoeld heeft zou je de vier ope-
ra’s idealiter op vier achtereenvolgen-
de dagen moeten bekijken. dat kan 
alleen in het Wagner-walhalla 
Bayreuth. die voorstellingen zijn 
meestal binnen vijf minuten uitver-
kocht. Reserveren kan, maar dan kom 
je op zijn vroegst in 2018 in aanmer-
king. Over tijdsbeleving gesproken. als 
goed alternatief heb ik de Ring-cyclus 
van de Nederlandse Opera in de prach-
tige regie van Pierre audi (onlangs 
voor het laatst te zien geweest in het 
muziektheater) op dVd aangeschaft. 
tot nog toe geen tijd gehad om te 
bekijken. MdO

Wagner in 1853, Aquarel van Clementine 

Stockar-Escher

Pakistan fotograaf Geert Klaasen

Gebruiksaanwijzing
het is een hele kunst om een telefoon 
te kopen waarmee je alleen maar kunt 
bellen. de apparaten van tegenwoor-
dig zijn multifunctioneel, meer dan 
welk Zwitsers zakmes dan ook. alles 
wat computer mag heten spant daarin 
de kroon. als ik 5% van de mogelijkhe-
den van mijn PC benut is dat al mooi, 
laat staan mijn laptop, iPhone of mini-
tablet. ik behoor nog tot de generatie 
die bij zo’n apparaat een gebruiksaan-
wijzing wil. Voor ik het eerste knopje 
aanraak, neem ik daar de tijd voor, al is 
dat niet meer van deze tijd. ik behoor 
kennelijk niet meer tot een commerci-
eel interessante doelgroep. Wat een 
desillusie! Gebruiksaanwijzingen zijn 
niet alleen dun gezaaid, maar ook nog 
eens uiterst summier; weliswaar in 
minstens twintig talen, maar in het 
Nederlands onleesbaar. Zoiets als Prins 
Bernhard indertijd (volgens Wim Kan). 
Bedieningsgemak is blijkbaar univer-

seel, taalloos. Zo’n bediening heet 
intuïtief. Oftewel: ‘Zoek het zelf lekker 
uit’. WW
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reflectie

De wijze en de dwaze meisjes
de gelijkenis van de ‘wijze en de dwaze meisjes’ in 
mattheus 25: 1-13 legt het belang van waken uit.
het is een moeilijke gelijkenis, en vaak met een andere 
bril gelezen dan de bedoeling is. Vaak wordt deze gelijke-
nis gelezen als een beschrijving van het koninkrijk van de 
hemel als een prachtig bruiloftsfeest. de vraag is dan al 
snel of de dwaze meisjes nu voor een dichte hemelpoort 
staan, gezakt voor het examen ‘waakzaamheid’. het oor-
deel is dan hard: ‘geen toegang’.
maar de gelijkenis is een gelijkenis, een metafoor, bedoeld 
om iets moeilijks uit te leggen. de eerste vraag moet zijn: 
wat wordt hier uitgelegd? het kan daarbij behulpzaam zijn 
om achterstevoren te lezen. het laatste vers luidt: (13) 
wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag 
en op welk tijdstip hij komt (nBV). de nBg vertaalt dich-
ter bij de griekse tekst: (13) waakt dan, want gij weet de 

dag noch het uur. daarin is de waakzaamheid niet noodza-
kelijk op de bruidegom gericht, maar op het koninkrijk. en 
dat speelt zich niet af in een hemel na deze tijd, maar in 
het hier en nu. wij kunnen eraan werken.
het gaat in deze gelijkenis blijkbaar om de waakzame 
houding, die nodig is om mee te doen aan de komst van 
het koninkrijk van de hemel. Vijf wijze meisjes hebben 
die wel, vijf dwaze meisjes niet. en wijs betekent in de 
bijbel meer praktisch, verstandig, dan wat wij meestal 
wijs noemen. 
Vijf meisjes zijn verstandig, ze pakken hun lampen, en ze 
weten dat olie op kan raken, dus ze nemen ook reserve-
olie mee. padvindsters avant la lettre, op alles voorbereid. 
de andere vijf hebben alleen hun lampen, ze zijn niet 
goed voorbereid. dan wachten ze met z’n tienen, tot er 
wat gebeurt. en als dan de bruidegom komt en ze hun 
lampen nodig hebben, wordt het verschil duidelijk. de 
verstandige meisjes zijn beter voorbereid. en dat de ver-
standige meisjes hun voorraad bij zich houden, is conse-
quent verstandig, want je weet maar nooit. 

Het moment van de waarheid
waakzaam betekent zo: op het goede moment het goede 
kunnen doen omdat je goed voorbereid bent. de verstan-
dige meisjes kunnen meedoen aan de realisering van het 
koninkrijk van de hemel. want ze hadden op het goede 
moment hun lampen klaar. dat doet denken aan het 
begrip Kairos, zoals dat bijvoorbeeld in het Kairos-
document (1985) werd gebruikt (iets anders dan joke 
hermsen het gebruikt). het gaat dan om het moment van 
de waarheid, om het moment waarop gehandeld moet 
worden. dat is uiteraard afhankelijk van de situatie, in 
1985 in zuid-afrika de apartheid, maar in andere contex-
ten zijn ook Kairosdocumenten geschreven.
en de dwaze meisjes? zo onverstandig? die hebben ervan 
geleerd. de volgende keer nemen zij ook reserve-olie 
mee. of een bandenplakset, een ehBo-trommeltje, extra 
kleren. want er zijn in deze wereld helaas heel wat ver-
schillende manieren nodig om het koninkrijk mee vorm te 
geven, die elk hun eigen voorbereiding vragen.

waKen en wachten
Soms is er tijd over, tussen wat er was en wat er nog niet is. Dan wacht je, op de trein, op de dokter, op 

de geboorte van een kind, of op wat er maar te wachten valt. naast wachten is er ook waken. Wachten 

is, ook in de bijbel, ‘de tijd doorbrengen, vóór er iets gebeurt’. Dat is vrij passief. Waken is actiever, in de 

bijbel betekent het ‘beschermend in het oog houden’. Daarvoor moet je wakker zijn en blijven. 

door Annemieke van der Veen

reflectie

in mijn leven heb ik daar twee extremen van 
meegemaakt. eén zeer recent en één aardig wat tijd gele-
den. de meest recente vond plaats een week voor Kerst. 
ik was opgenomen met helse pijnen in de rechteronderrug 
uitstralend naar het rechterbeen. het leek op een klassie-
ke hernia, maar de mri-scan wees dat niet uit. dan zou 
het volgens internet ischias kunnen zijn, maar volgens 
artsen bestond dat niet meer. oké, ischias bestaat dus 
niet, maar de bijbehorende pijn wel zeker.

ik schreef later in mijn weblog: ‘het lichaam dient het 
iK, onopvallend, bescheiden, achter de coulissen. maar 
niet zodra treedt er pijn op of de verhouding tussen iK 
en lichaam worden omgedraaid. het lichaam legt zijn 
bescheidenheid af. het stelt zich op tegenover het iK. 
het terroriseert het iK’ 1. ik had inmiddels al vier nachten 
niet geslapen. als ik in bed lag, wilde ik eruit. als ik liep, 
wilde ik zitten. als ik zat, wilde ik naar bed, etc. etc. 
iedere beweging was pijnlijk, en zelfs het stilliggen deed 
zeer. maar nu lag ik dus in het ziekenhuis, met morfine-
achtige pijnstillers. en... na enig aandringen kreeg ik bij 
de gratie gods een slaaptablet. ik verheugde me op een 
nacht eindelijk slapen! toen ik wakker werd, verwachtte 

duizend 
jaar zijn als 
één dag 

ik dat het al dichtbij de ochtend zou zijn. het was half 
één ’s nachts. Vanaf dat moment heb ik ieder kwartier 
mijn mobiele telefoon gepakt in de hoop dat er nu toch 
echt weer een uur voorbij was, om er vervolgens diep 
teleurgesteld achter te komen dat ik slechts een kwartier 
later leefde. zo duurt een nacht inderdaad als duizend 
uur…

en dan een voorbeeld waarin de tijdsbeleving totaal 
tegenovergesteld was. het speelde zich af in de jaren 90 
van de vorige eeuw. ik studeerde, naast mijn werk en 
mijn huishouden met toen nog één klein kind. er moest 
een tentamen geschiedenis van het christendom voorbe-
reid worden. ook al was het een openboektentamen, het 
was absolute noodzaak precies te weten waar de informa-
tie te vinden was, dus alle stof moest doorgenomen wor-
den. ik maakte een precies afgepast schema. geen minuut 
mocht verspild worden. gek genoeg liep het op rolletjes. 
iedere keer als ik ging zitten om te studeren, was er exact 
genoeg tijd om die stof door te nemen die ik me voor had 
genomen te bestuderen. het was onwerkelijk zo nauw-
keurig als dat werkte. alsof de tijd zich aanpaste aan het 
schema dat ik had gemaakt. nooit daarvoor en (helaas 
ook) nooit meer daarna heb ik zo zorgvuldig op tijd 
kunnen studeren. zo kan ook een sterveling een dag als 
duizend jaar beleven. overigens behaalde ik voor het ten-
tamen een 9.4. eveneens daarvoor en daarna niet (meer) 
voorgekomen in mijn studietijd.

In het nieuwe testament staat een bekend gezegde: 

‘Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend 

jaar als één dag’. als om aan te geven dat god, de 

Eeuwige, er een totaal andere tijdsbeleving op na 

houdt, dan de mens, de sterveling. Dat moge zo zijn, 

maar ook de sterveling kan in zijn/haar tijdsbeleving 

aardig wat variaties ervaren. 

door Annemike van der Meiden mmv Marinus den Oudsten

Het was onwerkelijk zo nauw-
keurig als dat werkte. Alsof de 
tijd zich aanpaste aan het 
schema dat ik had gemaakt.

Op het goede moment het 
goede kunnen doen omdat je 
goed voorbereid bent

1  Uitspraken van Willem metz (1909-1995), huisarts en hoogleraar medische 
filosofie uit zijn boek ‘Pijn, een teer punt’, genoemd in mijn boek ‘dagboek van 
een diabeet’. Weblog: dagboek van een diabeet, the sequel.
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cultuur

er zijn ook films die over parallelle tijdlij-
nen gaan, zoals Lake House (2006). een 
arts (Sandra Bullock), die ooit eigenares-
se was van een huis aan een meer, 
begint liefdesbrieven te schrijven aan 
de nieuwe bewoner van het huis, een 
architect (Keanu Reeves). Wanneer zij 
ontdekken dat er een verschil van twee 
jaar is tussen hun beide levens, probe-
ren ze dit mysterie te ontrafelen om hun 
ongewone romance te redden.

in Spring, Summer, Fall, Winter . . . and 
Spring (2003) volgen we vijf seizoenen 
en zien we hoe de bewoners van een 
drijvend tempeltje op een met bossen 
omzoomd meer, omgaan met verlokkin-
gen, misstappen, teleurstellingen en 
gruwelijkheden. de tijd lijkt er stil te 
staan. Voor hectisch levende mensen 
kan de rust die van deze film uitstraalt, 
helend werken. maar ik denk dat de 
grote aantrekkingskracht van films voor-
al zit in het feit dat je in gemiddeld 
anderhalf uur een heleboel highlights 
mee kunt maken, zonder de enorme 
energie die leven van dag tot dag, uur 
tot uur toch meestal kost.

Marinus den Oudsten
met medewerking van Renske Oegema

het heerlijke van films is, dat de tijd 
daarin sneller gaat dan in het normale 
leven. je kunt dus veel onbenullige din-
gen overslaan, die gewoonlijk veel tijd 
vergen en niet veel opleveren. ik bekeek 
onlangs alle Harry Potter films en in de 
laatste daarvan is het ineens 19 jaar 
later. Kijk, dat schiet lekker op! al kun je 
je afvragen of je zomaar 19 jaar van je 
eigen leven zou willen overslaan. maar 
misschien een paar maanden wel? er is 

overigens een film die net zolang duurt 
als de tijd die het weergeeft, zoals Nick 
of time met johnny depp uit 1995. hij 
moet zijn dochtertje zien te redden in 
een race tegen de klok. 

er zijn veel films waarin tijdreizen voor-
komt. de drieluik van Back to the future 
(1986, 1989 en 1990) is daar een voor-
beeld van. Saillant detail: deel 2 en 3 
werden tegelijkertijd opgenomen. 
modernere tijdreis-films zijn Jumper 
(2008) en Looper (2012) waarin het tele-
porteren wordt tegengewerkt of door 
het misdaadcircuit wordt toegeëigend 
om van ongewenste personen af te 
komen door ze in de verleden tijd te 
laten ombrengen. 

in The butterfly effect (2004) kan ook 
hoofdrolspeler evan dankzij zijn dag-
boek terugreizen in de tijd. We zien dan 
dat het verleden veranderen meestal 
geen garantie biedt voor verbeteringen 
in het heden. 
heel bekend is natuurlijk uit 2006 
Kruistocht in spijkerbroek, gebaseerd op 
een boek van thea Beckman, waarin de 
15 jarige dolf via het laboratorium van 
zijn moeder terechtkomt in 15 juli 1012 

en een kinderkruistocht meemaakt. 
dankzij zijn kritische geest en kennis 
van ziekten en hygiëne loopt het voor 
de meeste kinderen goed af.
in The curious case of Benjamin Button 
(2008) wordt de levenstijd van een man 
omgedraaid. hij begint als oude man en 
eindigt als baby. Niet iets om te willen 
nastreven, ook niet in de toekomst. er 
zijn ook films die de tijd stil willen zet-
ten, zoals Groundhog day (1993). in het 
gehuchtje Punxsutawney voorspelt een 
bosmarmot ieder jaar op dezelfde dag 
hoe lang de winter nog zal aanhouden. 
erg overdreven, volgens de nukkige 
weerman, Phil Connors (Bill murray), 
die dan ook met grote tegenzin verslag 
uitbrengt voor het lokale televisiestati-
on. de volgende morgen is het weer 
Groundhog day en alleen hij kan de 
eindeloze herhaling van die dag stop-
zetten.

FilmS eN tijd 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

schilderij van johannes Vermeer, dan zien we geen ver-
wijt, geen gekissebis of een les in emancipatie. Vermeer 
maakt zijn exegese in penseel en kleur en hij laat har-
monie zien tussen hen. martha is de doener, die zich 
verantwoordelijk voelt voor de ontvangst van haar gast. 
zij is de vrouw die instaat voor de mens, zoals lazarus 
haar broer. Voorheen droegen ziekenhuizen haar naam. 
en we kunnen zelfs bedenken dat zij de oprichter van de 

voedselbank zou kunnen zijn. maria zoekt de stilte in de 
hectiek van de dag. de dagen waarin we een optelling 
maken van ons leven, van wie we zijn en hadden moeten 
zijn, wat we hebben bereikt en niet. en onder die optel-
ling van feiten houdt maria zich schuil in ons. maria is 
de mens die niet volmaakt hoeft te zijn. zij wordt geraakt 
door de hoop, het verlangen, en een kracht die je anders 
leert kijken naar jezelf en de wereld. 
martha en maria zijn twee kanten in ons. de een kan niet 
zonder de ander, we zouden anders op een been hinken. 
dat telt voor meer gebieden in de samenleving. zo kan 
de religie niet zonder de wereld. ze zou verstenen. ook 
de economie staat niet op zichzelf als een wereld van 
louter berekeningen, cijfers en prognoses. zonder poëzie, 
zonder kunst en vriendschap raakt ze op doodspoor. ook 
dat brengt Vermeer in beeld. martha zet een schaal met 
brood op tafel. dagelijks brood om van te leven en om te 
delen in de wereld. jezus geeft het brood dat onze ziel 
voedt met een vergezicht, met het vermoeden van een 
voltooid onvoltooid leven. maria ziet dit in de stilte, gods 
eigen oorkussen waarop het goed toeven is.

dat komt, denk ik, omdat wij rekenen met de tijd 
van de klok – chronos- die van de productie en prestatie. 
we tellen de tijd niet naar de maat van ons verlangen, 
van hoop of in het zicht van het beloofde land. in de 
bijbel wordt deze Kairos beschreven als de achtste dag. 
die staat niet in onze agenda. wel in die van de schrij-
vers van de bijbelverhalen over de nieuwe tijd, waarin 
de wereld van god één is met de wereld van de mensen. 
we zijn geneigd om die twee personificaties van tijd van 
elkaar te scheiden. maar ze lopen als chronos en Kairos 
samen op. net zoals martha en maria in het bijbelverhaal 
van lucas (10:38-42).

Veel schilders hebben dit verhaal op het doek vertolkt. 
sommigen beelden een boze martha af met bezem en pol-
lepel in de hand. je ‘hoort’ hoe zij jezus verwijt dat hij 
haar zuster, die in niets doen verwijlt, niet terechtwijst. 
maar martha krijgt te horen dat ze niet bezorgd moet 
zijn. maria heeft juist het goede deel gekozen. en daar sta 
je dan, als martha. je staat voor iedereen klaar en dan is 
alles wat je doet niet belangrijk. maar kijken we naar het 

tijd in Beeld door Liesbeth Baars

‘ Als je zou weten wat je te 
wachten stond, zou je dan nog 
één stap durven zetten?’

Hoe hemels en aantrekkelijk moet ledigheid niet zijn, dit ‘duivels oorkussen’. Helaas genieten we daar weinig van. 

De praktijk van alledag is gevuld met wat gedaan moet worden en met evenementen die niet mogen worden 

gemist. En dan zijn er nog de gedachten dat we de status van een succesvol leven niet halen als we te weinig doen. 

niets doen schijnt geen inspiratiebron te zijn.

reflectie

Johannes Vermeer, Christus in het huis van Martha en Maria 

(1654-1655)

Bronnen: ‘Saint luke’ C.F. evans, tPi New testament Commentaries, london 
1990; ‘Stil de tijd’ joke hermsen, amsterdam-antwerpen 2009 en met dank aan 
johannes Vermeer

liesbeth Baars is geestelijk verzorger in het hagaZiekenhuis 
in den haag. Zij was predikant in Vrijburg/ amsterdam en in 
Graft-de Rijp, West- en Oost Graftdijk
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ter gelegenheid van 
het jubileum had de VVp deze ver-
kiezing georganiseerd om op deze 
manier de theologen die aan de wieg 
gestaan hebben van de vrijzinnige 
traditie weer onder de aandacht te 
brengen. Vaak zijn zij in de verge-
telheid geraakt, terwijl ze ons nog 
zoveel hebben te zeggen. iedereen 

kon stemmen op een lijst van tien theologen. Verreweg 
de meeste stemmen gingen naar Banning en dat zegt wel 
iets. Blijkbaar wordt zijn werk nog steeds gewaardeerd, 
en heeft hij zeer veel betekend, niet alleen voor de vrij-
zinnigheid, maar ook voor de kerk in het algemeen en de 
samenleving. 

hij begon zijn werkzame leven als onderwijzer en ging 
pas later theologie studeren. als predikant maakte hij al 
snel naam, vanwege zijn ideeën, zijn preken maar ook 
vanwege de talloze activiteiten die hij ontplooide. zo was 
hij een van de belangrijkste initiators van de nederlandse 
woodbrookers (de zogenaamde Barchem-beweging). 
deze beweging ontwikkelde zich tot een soort studiecen-
trum voor iedereen die zich op een vrije, ondogmatische 
manier wilde verdiepen in het geloof. 
Banning was een theoloog die zichzelf niet in de kerk 
opsloot, terwijl in die tijd zijn collega’s weinig maat-
schappelijk geëngageerd waren. Banning was dat wel: 
volgens hem moest de kerk midden in de samenleving 
staan. geloof, maatschappelijk engagement en politiek 
konden volgens hem prima samengaan. het is dan ook 
niet verwonderlijk dat hij zeer actief was in de sociaal-
democratische arbeiderspartij (sdap). een van zijn 
speerpunten was de strijd tegen het fascisme. 

zijn antifascistische houding zorgde er voor dat de 
nazi’s hem in 1942 arresteerden en interneerden in het 
gijzelaarskamp Beekvliet bij st. michielsgestel. een jaar 
later kwam hij weer vrij maar tot het einde van de oor-

Banning is 
mijn held!  

log kreeg hij bewegingsbeperking opgelegd. zo kon hij 
niet terugkeren naar zijn VVh-gemeente in haarlem. na 
de oorlog stond hij aan de wieg van de partij voor de 
arbeid (pvda). hij hield de openingstoespraak tijdens het 
oprichtingscongres en jarenlang was hij de belangrijkste 
ideoloog van de partij. inmiddels was hij ook bijzonder 
hoogleraar in de kerkelijke sociologie aan de vrijzinnige 
universiteit van leiden. dat zou hij blijven tot 1958, toen 
hij veel functies naast zich neerlegde. aan zijn werkzame 
leven kwam langzaam een einde, maar zijn invloed bleef 
jarenlang nog heel sterk. ook nu nog, zo blijkt uit de ver-
kiezing. 

eddy van santen, emeritus predikant te middelburg en 
leerling van Banning zegt over hem het volgende: ‘ik was 
vooral gegrepen door zijn sociale bewogenheid en hoe 
hij de sociologische kant van de samenleving aan de orde 
wilde stellen. zijn denken en optreden is voor mij van 
grote betekenis geweest en heeft mij op nieuwe sporen 
gezet.’
marieke fernhout, predikant van de vrijzinnige park-
straatgemeente in arnhem, liet op de website van de 
VVp weten dat zij in zijn theologie datgene vond waar ze 
jarenlang in de kerk naar had gezocht maar wat ze nooit 
had kunnen vinden. ze is blij met de uitslag van de ver-
kiezing en concludeert met de woorden: ‘Banning is mijn 
held!’

verkiezing

De vrijzinnig hervormde theoloog Willem Banning 

(1888-1971) is door het publiek gekozen tot de 

belangrijkste vrijzinnige theoloog van nederland.  

door Erik Jan Tillema

Banning was een theoloog 
die zichzelf niet in de kerk 
opsloot

opinie

natuurlijk, de tijd haar werk laten doen. en steun 
van je naasten en vrienden kan goud waard zijn. maar 
daarnaast kun je ook de hulp inroepen van een ‘nabije 
buitenstaander’ – een pastorale professional, zoals de 
voorganger van je geloofsgemeenschap of een geestelijk 
verzorger in een ziekenhuis. 
pastor is een vreemd beroep. Voorgangers en geestelijk 
verzorgers dienen van alles te weten en te kunnen, en een 
degelijke opleiding gevolgd te hebben. maar voor vragen 
op het gebied van zin en levensoriëntatie, religie en spi-
ritualiteit zijn geen simpele handleidingen beschikbaar. 
je bent zelf namelijk altijd het meest ‘deskundig’ op het 
gebied van je eigen zingeving. daarom is het belangrijk-
ste wat een pastor dient te doen: op open en betrokken 
wijze een relatie aangaan. zonder te snel in te vullen wat 
de ander denkt en beleeft, zonder de eigen levensvisie en 
levenshouding op te leggen. want pas als je het gevoel 
hebt dat de ander echt geïnteresseerd is en je hem of haar 
vertrouwt, krijg je de ruimte en de moed om te kijken 
naar wat er in je omgaat – ook naar die dingen waar je 
zelf (nog) niet bijkunt, waar je bang voor bent of waar je 
je voor schaamt. 

Presentie
zo’n open en betrokken basishouding wordt door de 
andragoloog en theoloog andries Baart ‘presentie’ 
genoemd. present-zijn wil zeggen: ‘er zijn voor’ en ‘er 
zijn met’ de ander. het begint allemaal met aandacht: 
onvoorwaardelijke erkenning van en echte aandacht voor 
de ander; je afstemmen op je gesprekspartner zonder die 
in hokjes te plaatsen. je beschikbaar stellen. pas dan, zegt 
Baart, kan duidelijk worden wat je vanuit je professionele 
expertise verder voor de ander kunt betekenen. (dat geldt 
volgens hem trouwens niet alleen voor pastores, maar 

present! 
De presentiebenadering in 
het pastoraat

 

voor alle professionals in mensgerichte beroepen.) op het 
pastorale gebied kan er dan van alles ‘gedaan’ worden: 
luisteren naar verhalen over een overleden naaste; samen 
een fotoboek bekijken; ‘counselen’ – helpend vragen stel-
len rond een moeilijke beslissing of een levensbeschou-
welijke vraag; een kaars aansteken of een gedicht lezen. 
wat de pastor ook doet, aandachtig bij de ander zijn blijft 
steeds de onderliggende houding. in feite is presentie dus 
een spirituele oefening!

Trage vragen
present zijn is niet iets zweverigs. het is hard werken 
en vereist een voortdurende training op het gebied van 
communicatie en zelfinzicht. een ander kenmerk van 
presentie is dat het moeilijk planbaar is. Van tevoren weet 
je immers nooit precies wat de ander nodig heeft. een 
presentiebeoefenaar dient daarom echt de tijd te nemen, 
ongehaast te zijn. Voor een geestelijk begeleider is dat 
zeker belangrijk: zinvragen zijn ‘trage vragen’, zoals 
harry Kunneman dat noemt, die je niet snel-snel (of mis-
schien wel helemaal niet) kunt oplossen. dat staat alle-
maal natuurlijk op gespannen voet met tijdsplanning, die 
ook voor een pastor onvermijdelijk is. die kan bijvoor-
beeld moeilijk te laat komen bij een crematieplechtigheid. 
maar toch: als je met aandacht bij iemand aanwezig bent 
(net zoals bij mediteren of bidden), dan lijkt het of de tijd 
stil staat – of je in een ‘eeuwig nu’ leeft. echte aandacht 
heeft daarom weinig te maken met kloktijd. 

Voor meer informatie over de presentietheorie zie
www.presentie.nl/wat-is-presentie

Wat verwacht u van een vrijzinnige pastor, van 

begeleiding op geestelijk gebied? als je in een 

moeilijke situatie zit, kun je verstrikt raken in gevoe-

lens van verdriet, boosheid en onmacht; angst en 

hoop wisselen elkaar af en je zoekt naar hoe het 

verder moet, hoe je verder kunt. Wat helpt je dan? 

door Hetty Zock

Zonnewijzer in het Franse plaatsje Dieulefit (‘God heeft het 

gemaakt’): ‘De tijd gaat voorbij, gebruik hem goed’.
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  column  inhoud

In ons huishouden met twee fulltime banen, drie kleine kinde-

ren en een enorme hoeveelheid rommel die zich dikwijls spon-

taan lijkt te vermenigvuldigen, voelt het vaak alsof we maar wei-

nig tijd hebben. In zekere zin onzin natuurlijk: we hebben net 

zoveel tijd als ieder ander, alleen voelt het alsof tijd een schaars 

goed is. 

dat heeft alles te maken met 
het feit dat een groot deel 
van onze tijd al ingevuld 
is. en dat heeft bij mij weer 
als gevolg dat ik de neiging 
heb veel vooruit te kijken 
en veel vooruit te schuiven. 
Volgende week, dan ga ik a) 
dat boek bestuderen b) mijn 
kledingkast opruimen en c) 

uitgebreid koken. (hier geldt natuurlijk niet ‘doorhalen wat niet van 
toepassing is’, nee, ik wil het allemaal!). u begrijpt, een week later blij-
ken deze plannen en nog drie andere helaas doorgeschoven te moeten 
worden naar weer een volgende week.

nu weet ik best dat het goed voor mij zou zijn om niet te veel vooruit 
te kijken en meer te leven in het moment. die levenshouding is niet 
alleen in de mode, ze heeft ook eeuwenoude papieren. regelmatig lees 
ik erover in tijdschriften en boeken, waardoor paradoxaal genoeg dat 
‘leven in het moment’ een nieuw goed voornemen wordt dat ik aan 
mijn lijstje toevoeg. maar soms gaat me opeens echt een licht op, dat 
me helpt deze aloude en tegelijk modieuze wijsheid werkelijk tot me 
door te laten dringen. zo’n moment van lichtend inzicht beleefde ik 
laatst dankzij een verhaal van toon tellegen, over de eendagsvlieg die 
een extra dag komt kopen in de winkel van de sprinkhaan. en als hij 
die dag krijgt, fluistert hij vol dankbare verwondering: ‘Een dag, een 
hele dag, met een ochtend en een middag en een avond, met een zons-
opgang en een zonsondergang, met ochtendschemering en avondsche-
mering, met uren die uit tientallen minuten bestonden, die elk op hun 
beurt uit tientallen seconden bestonden. Is die helemaal voor mij?’

het is een open deur natuurlijk, maar ik kreeg er energie en goede 
moed van: al die uren, minuten en seconden in een dag! het voelde 
opeens alsof ik meer tijd heb dan ik altijd heb gedacht. niet alleen tijd 
om nuttige dingen te doen trouwens, maar vooral – en ook dat aspect 
van het verhaal werkte als een eyeopener – om te genieten van het 
alledaagse wat tegelijk zo bijzonder is: de ochtendschemering en de 
avondschemering bijvoorbeeld. gratis en voor niets!

Kim Magnée – de Berg
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