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Kwetsbaar
bij sommige woorden 
heb je wonderlijke 
associaties. bij het 
woord kwetsbaar zag 
ik twee beelden. het 
beeld van een beetje 
verwrongen pruimpje 
dat zelfs in het frans 
kwets heet. zo’n 
verfomfaaid vruchtje 
duikt op en maakt 
een beetje een zielige 
indruk. en er kwam 
een beeld naar boven 

van een hand waar een ineengedoken vogeltje op zit. de hand biedt op het 
eerste gezicht bescherming, maar die hand kan ook zomaar dichtklappen. 
mensen zijn kwetsbaar zeggen we, maar we kunnen elkaar ook behoorlijk 
verkreukelen en beschadigen. en dan al dat onverwachte wat ons zomaar 
overkomt. het woord kwetsbaar kan ook snel te gemakkelijk of teveel 
klinken en wordt dan weer een modewoord (alles van waarde is weerloos). 
daarom legt rick benjamins de nadruk op autonomie. ‘een mens kan zelf 
denken en moet juist in zijn kracht komen te staan’. annemieke van der 
Veen noemt haar artikel gewoon ‘auw’. en zij bekijkt hoe het thema kwets-
baarheid benaderd wordt in de huidige tijd. christa anbeek denkt daarbij 
in stappen, te beginnen met inzoomen op de concrete ervaring van het 
verlies. dan kan bijvoorbeeld duidelijk worden dat wij mensen niet zo 
autonoom en vrij zijn als we denken: dat kunnen we zomaar verlie-
zen. tom mikkers vertelt in een interview met marinus den oudsten en 
annemike van der meiden waarom hij over verdraagzaamheid en 
vervreemding een boekje schreef. Verdraagzaamheid betekent ook voor 
hem: ‘je verhouden tot mensen en situaties die juist niet goed voelen’.

en in dit decembernummer gaat annemike van der meiden in op kinde-
ren en hun ‘flow’. hebben veel kinderen het vermogen om hun leven zo 
te organiseren dat ze hun eigen kwetsbaarheid beschermen? ons nieuwe 
redactielid alke liebich deelt met ons haar vrolijkheid over gedeelde hul-
peloosheid in twintig lange seconden. wim wattel laat ons zien wat er in 
een week allemaal kan gebeuren en de vonken spatten ervan af. op de 
middenpagina vindt u de ervaringen van redactieleden in het museum 
catharijneconvent met de tentoonstelling ‘ik geef om jou’. natuurlijk zijn 
er weer boeken en films, die wij u graag aanbevelen en u kunt alvast de 
datum van 18 april noteren want dan houden vijf vrijgezinde groeperingen 
de vierjaarlijkse inspiratiedag. thema: connected, waaraan verbinden wij 
ons verhaal?

Corrie Jacobs

uitgelicht

die is scheefgetrokken, gebroken. zo’n imperfectie is niet 
de bedoeling, zo is de mens eenvoudigweg niet bedoeld.’ 
hiermee geeft de bijbel aan dat mensen met een lichame-
lijke imperfectie erbij horen, hun imperfectie zou er niet 
moeten zijn. dat is eerlijk, en dat geeft meer compassie 
dan verhuld taalgebruik zou doen. op deze manier begre-
pen, doet de bijbel recht aan de ervaring van gekwetstheid.
in het boekje ‘een witte stok met gps’ gaat christiane 
berkvens-stevelinck in op de eerste indruk die de heilige 
boeken van jodendom, christendom en islam maken: wei-
nig empathie en vrij veel beperkingen voor mensen met 
een handicap. in tweede instantie blijken deze teksten 
oude misvattingen over het wezen van ziekte en handicap 
– het zijn de mythes van onreinheid, zonde en ongeloof. 
in leviticus blijkt dat priesters rein en heel moeten zijn, 
en niet gehandicapt. dat is hard, maar in de latere joodse 
traditie worden originele tegenargumenten gebruikt, zoals 
dat god ook de gehandicapte mensen naar zijn beeld 
schiep. de evangeliën staan vol met genezingsverhalen, 
waarin gehandicapten ‘hun zonde’ wordt vergeven. daar 
valt bij op te merken dat jezus de gehandicapten wel 
helpt en in het verhaal van de blindgeborene aangeeft dat 
het geen kwestie van zonde is. ook in de islam kunnen 
akelige Koranteksten aanleiding zijn tot verdere reflectie, 
die kan leiden tot emancipatie van de gehandicapte. zo 
kunnen beperkingen horen bij de verantwoordelijkheid 
van de mens, maar ook bij die van god – en die beperkin-
gen van godswege kunnen straf zijn, maar ook beloning 
(!) omdat ze iets brengen wat anders niet was ontstaan. 
in elk geval worden in deze tradities wel de beperkingen 
serieus genomen.
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ik realiseer me sindsdien meer en meer dat 
kwetsbaarheid om kan slaan (en in de meeste geval-
len ooit omslaat) in gekwetstheid. Kwetsbaarheid wordt 
reëel in gekwetstheid. dat maakt dat ik wat argwanend 
kijk naar de theologische boeken over kwetsbaarheid. 
Kwetsbaarheid klinkt namelijk nog best lief, een piepklein 
babyhandje in een grote hand, een kindje dat –voor-
zichtig!- een klein poesje aait. maar op het moment dat 
kwetsbaarheid gekwetst zijn wordt, is het niet schattig 
meer, het doet pijn. je kunt er boos over zijn, verdrietig, 
wanhopig, razend. doen verschillende (theologische) 
benaderingen van kwetsbaarheid, die op het moment ‘in’ 
zijn, recht aan de ervaring van gekwetstheid?

Imperfectie in jodendom, christendom en islam
wieteke van der molen liet in doopsgezind.nl (2014-2) 
zien dat in de bijbel niet perfectie of volmaakte vroom-
heid centraal staat, maar eerder de menselijke imperfec-
tie: list en bedrog bij de aartsvaders, de scheve schaats 
van david, de twijfel en de wanhoop in gethsemane. 
zo zijn de mensen, en de hoopvolle boodschap is dat ze 
tot inkeer kunnen komen. zo krijgt geestelijke imper-
fectie alle aandacht, het hoort bij de mens. lichamelijke 
imperfectie is veel minder aanwezig, maar als het naar 
voren komt, dan in de context van ‘genezen worden’. 
‘ten diepste is het niet de mens maar de schepping zelf 

door  Annemieke van der Veen

auw! 
oVer theologieën Van 
de Kwetsbaarheid

Palmzondag 2013. Ik lag in het ziekenhuis en in de 

kerkdienst daar hoorde ik ineens dat de telkens her-

haalde tekst ‘christus die de lammen en de blinden 

geneest’ over míj ging (op dat moment half ver-

lamd). Het was niet langer een tekst die over andere 

mensen of over andere tijden ging, maar over mij.
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Ervaringsdeskundigen
christiane berkvens-stevelinck vestigt er verder de aan-
dacht op dat we voor een spiritualiteit van de beper-
king (de ondertitel van het boekje) moeten uitgaan van 
de ervaringen van de deskundigen: de gehandicapten 
zelf. zij gaan geen eenvoudige weg, langs aanvaarding, 
aanpassing, identiteitsvorming en osmose (de handi-
cap wordt een integraal deel van jezelf). helaas geeft 
berkvens in dit boekje niet zoveel aandacht aan hoe 
gehandicapten (en m.i. ook anderszins gekwetste men-
sen) daar de innerlijke kracht voor kunnen vinden.
christa anbeek steekt in ‘aan de heidenen overgeleverd’ 
op dat punt in. Volgens haar kunnen we onder andere in 
godsdiensten aanknopingspunten vinden hoe om te gaan 
met grenservaringen. grenservaringen zijn in haar opvat-
ting momenten dat het vanzelfsprekende niet meer van-
zelfsprekend is in het leven, waarin je de kwetsbaarheid 
van het bestaan ervaart. dit zijn de ervaringen die ik hier-
boven aanduidde als gekwetstheid, ze zijn namelijk reëel. 
christa anbeek noemt bijvoorbeeld verlies van gezond-
heid, verlies van werk, verlies van een geliefde, zicht op 
verlies van je eigen bestaan. dergelijke ervaringen zijn 
volgens haar uitgangspunt voor theologie, een theologie 
van de kwetsbaarheid.

een eerste stap van deze theologie is inzoomen op de 
concrete ervaring van het verlies. dan kan bijvoorbeeld 
duidelijk worden dat wij mensen niet zo autonoom en 
vrij zijn als we denken: dat kunnen we zomaar verliezen. 
deze stap op het persoonlijke microniveau kan ook op 
meso- en macroniveau plaatsvinden. in (kleine) groepen 
(mesoniveau) kan een ‘discours van kwetsbaar leven’ 
worden gevoerd. daarin worden de eigen grenservarin-
gen uitgewisseld. als we hierover zouden zwijgen, ver-
dwijnen deze ervaringen maatschappelijk gezien (op het 
macroniveau) uit beeld, en zijn we overgeleverd aan een 
verhaal over succes, zelfontplooiing, vrijheid en gezond-
heid. daarmee wordt het nog moeilijker dan het al is om 
je eigen grenservaringen te duiden, een plaats te geven. 
als je niet meer over je verlies mag praten ‘omdat het nu 
wel over moet zijn’ wordt het moeilijker om met je verlies 
te leven. 

in een tweede stap van de theologie 
van de kwetsbaarheid worden de eigen 
ervaringen verbreed met die van ande-
ren. daarmee komen mensen in een 
derde stap min of meer vanzelf samen 
over waarden te denken. als vierde stap 
wil christa anbeek het gesprek met de 
levensbeschouwelijke tradities toevoegen. 
daarin zijn (oude, maar vaak universele) 
grenservaringen gestold aanwezig. door 
deze in het gesprek te betrekken, komen 
ze tot leven en dragen ze bij aan het 
gesprek. de theoretische vraag hoe we 

kunnen kennen, wordt levend als we ons bevinden in een 
onbekend gebied, waarin het vanzelfsprekende niet meer 
bestaat: hoe kunnen we daar de weg leren vinden? zo 
kan je de heilige geest (of in de boeddhistische benade-
ring  bodhisattva) verbinden met ervaringen van opnieuw 
beginnen, van troost, van licht, van warm worden.

Zich kwetsbaar opstellen
tom mikkers schreef recent een boekje over de spirituali-
teit van de verdraagzaamheid (zie elders in dit nummer). 
dat is een voorbeeld van hoe het (theologische) concept 
verdraagzaamheid weer levend kan worden in deze tijd. 
mensen zijn meestal nogal onverdraagzaam, zegt tom 
mikkers, en hij rekent zichzelf mee. het is echt moeilijk 
om verdraagzaam te zijn ten opzichte van mensen of 
gebeurtenissen, die helemaal niet prettig en comfortabel 
voelen. het is heel moeilijk, maar niet onmogelijk om te 
luisteren naar woorden die jou niet raken, om situaties uit 
te houden, waarin je geen controle hebt. dat kunnen ook 
situaties van gekwetstheid zijn. ook daarin kunnen we 
verdraagzaam zijn.

dit sluit enigszins aan bij de amerikaanse brené brown 
die in een tedtalk uit 2010 vertelt over het belang van 
kwetsbaarheid (hier niet zozeer reëel geworden gekwetst-
heid). Volgens haar moeten mensen om zich verbonden 
te weten met anderen zich kwetsbaar opstellen. ze noemt 
bijvoorbeeld ‘de eerste zijn om te zeggen dat je van 
iemand houdt’. je loopt het risico een blauwtje te lopen, 
maar je hebt ook een kans op verbondenheid. je zo 
kwetsbaar opstellen vraagt moed. in brené browns woor-
den gaat het erom de kwetsbaarheid te omhelzen, en te 
stoppen met alles onder controle te willen houden.

Als je niet meer over je verlies 
mag praten ‘omdat het nu wel 
over moet zijn’ wordt het moei-
lijker om met je verlies te leven

‘
nieuws

VaN aLLes wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Veertigdagenkalender 2015
de veertigdagenkalender, samengesteld 
door Joke van der Velden, heeft als 
thema: ‘n boom opzetten. bomen staan 
centraal en dat betekent figuurlijk 
het aangaan van gesprekken over wat 
maar ter sprake komt in de teksten, 
gedichten, verhalen en gebeden: van 
veelkleurigheid tot generaal pardon en 
van lunchen met God tot (in de handen) 
klappen (krijgen). Vanzelfsprekend zijn 
er weer recepten, dit keer uit Friesland. 
in veertig fragmenten op weg naar 
Pasen. de prijs bedraagt € 3,50, 
exclusief portokosten, vanaf tien 
exemplaren krijgt u korting.

Kerstbundel 2014: 
Van je familie moet je het hebben… 
In de jaarlijkse bundel laten verschillende vrijzinnige voor-

gangers hun gedachten gaan over de familie van Jezus. 

Erik Jan Tillema zoomt in op de familielijn van Jezus die 

wordt opgesomd in Mattëus 1. Alke Liebich schrijft over 

Jozef, ‘de eerste dwaze vader’. Een man die op de 

achtergrond staat, een man die zijn dromen durft te 

volgen. Over de vrouwelijke voorouders van Jezus schrijft 

Foekje Dijk en Annemieke van der Veen heeft het over ‘het kiezen voor een 

familie’. Corrie Jacobs voerde de redactie over de Kerstbundel en concludeert in 

het laatste artikel dat we eigenlijk maar weinig weten van die heilige familie. 

Te bestellen via het bureau (zie colofon). 

De prijs bedraagt € 3,50, korting vanaf 20 exemplaren.

’n boom opzetten

Veertigdagen
kalender

2015

Inspiratiedag 2015
Op 18 april 2015 vindt de Vrijzinnige 
beraadsdag weer plaats in de Jacobikerk 
in Utrecht. Organisatoren zijn de 
Vrijzinnigen Nederland, VVP, doops-
gezinden, remonstranten en voor het 
eerst ook het apostolisch Genootschap. 
de dag krijgt een nieuwe naam: 
inspiratie 2015. het thema is ‘Connected. 
waaraan verbind je je verhaal? ‘in het 
ochtendprogramma: de cabaretière sara 
kroos en emeritus hoogleraar sociologie 
Christine brinkgreve, zij schreef het boek 
‘Vertel. de kracht van verhalen’. in de mid-
dag zijn er vele workshops. U kunt zich 
aanmelden via het bureau of wat later in 
het jaar via www.inspiratie2015.nl.

Een warme jas
ineke Ludikhuize, oud-voorzitter van de 
VVP, gaf haar carrière op om voor haar 
33 jaar oudere echtgenoot, oud-Cda 
politicus willem aantjes, te zorgen. 
Zij heeft nu een boek geschreven over 
mantelzorg met als titel ‘een warme jas’. 
aan de hand van citaten uit interviews 
met mantelzorgers, gedichtjes, 
spreuken, dagboeknotities, tips en 
vragen worden zeven thema’s bespro-
ken waarmee mantelzorgers vroeg of 
laat te maken krijgen. ‘een warme jas’ is 
een licht en optimistisch boek dat man-
telzorgers de warme jas biedt die ze zelf 
zijn voor een ander. het kost € 17,95 en 
is verkrijgbaar in de boekhandel.

Mijn moeder is dominee
Ons redactielid annemike van der 
meiden (1959) was werkzaam als 
dominee van de vrijzinnige Purmerkerk 
in de Purmer. in verband met het 
afscheid van haar werk heeft zij een 
boekje samengesteld, waarvoor het 
idee al jaren geleden ontstond. de 
aanleiding was de dood van een jonge-
tje van drie in haar gemeente. door de 
ogen van haar dochter renske kijken we 
naar deze tragische gebeurtenis en naar 
allerlei andere situaties in het leven van 
een dominee en domineeskind. het 
boek is met veel humor maar ook ernst 
geschreven. Via de boekhandel en via 
uitgeverij Libris Venstra is het te bestel-
len (print on demand) voor €17,50.
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the midwife’, een bbc-serie over een groep vroedvrou-
wen die in de jaren vijftig in east end werken, een van 
de armste buurten in londen. daar zie je duidelijk wat 
csikszentmihalyi bedoelt met zijn theorie: de meeste kin-
deren redden zich beter dan de volwassenen.
Kinderen en kwetsbaarheid, er is veel over geschreven. er 
zijn prachtige schilderijen over dat thema gemaakt en lie-
deren en films. en telkens als we gaan kijken en luisteren, 
worden we zelf geraakt. dat kind in ons is nooit verdwe-
nen en dat zal ook nooit gebeuren.

reflectiereflectie

na de dienst dronken we koffie en de pianist 
van die morgen kwam bij me zitten. hij was geraakt door 
mijn preek. zijn verleden was opgerakeld. hij en zijn 
broer werden regelmatig door moeder opgesloten in huis, 
omdat zij de hort op ging. en hij zei: ‘ik kon gelukkig net 
bij de keukenkastjes om wat eten voor mij en mijn broer 
te pakken, al was er niet altijd wat in huis.’ uiteindelijk 
werden hij en zijn broer ‘gered’ door een brand bij de 
buren. moeder was weer weg en nu werden de broers 
door jeugdzorg meegenomen en in een pleeggezin 
geplaatst. ‘ik heb verder een fantastische jeugd gehad,’ 
vertelde de pianist, ‘want die pleegouders waren als eigen 
ouders voor me.’ nu was het mijn beurt om met tranen in 
de ogen te zitten. 

bij het woord ‘kwetsbaar’ moet ik altijd denken aan ‘hoe 
kostbaar is een kwetsbaar mens’1 van de theoloog okke 
jager. okke jager had een scherpe kijk op kinderen en 
hun kwetsbaarheid. in genoemde preek ‘Kind van god’ 
haal ik zijn zienswijze aan. in lucas 9:48 zegt jezus: 
‘wie in mijn naam dit kind gastvrij ontvangt, ontvangt 
mij. en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezon-
den heeft. want de kleinste van jullie allemaal, die is het 
grootst.’ in de preek werk ik dat zo uit: er is van deze 
tekst gemaakt dat je je klein moet maken als christen, 
maar dat is niet de bedoeling. je hoeft jezelf niet onder-
maats te maken, jezelf niet onder de maat te houden. ook 
kinderen willen graag groot worden. 

Wat heeft een kind dan wat wij niet hebben?
Volgens okke jager dit: een kind staat dichter bij de 
aarde. het komt tot onze kniehoogte bij wijze van spre-
ken. het ziet daardoor kleine dingen, die wij over het 
hoofd zien. een kind kan zich verplaatsen in wat gering 
is, heeft daar meer oog voor dan wij. Kinderen zitten 
eindeloos op de grond en kijken naar de miertjes en de 
wormpjes. zo zouden wij moeten kijken in deze wereld 
naar de miertjes en de wormpjes. naar al die mensen op 
deze wereld die het bijzonder slecht getroffen hebben. 

die altijd in die hoek zitten waar de meeste klappen val-
len. we moeten als kinderen kijken naar allen die gemin-
acht worden, allen van wie men zegt: die stelt niets voor, 
naar wie aan de grond zitten. en dan staat het kind in 
ons op – en worden wij zoals huub oosterhuis schrijft:

‘Die zoeken wat verloren is,
Die bij de neergedrukten zijn,
Die met hart en ziel 
en hun verstand
trachten het ergste leed 
iets te verzachten
die openbaren u,
die zijn van u.’ 2

in het boekje ‘opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid’ 
vragen de schrijvers zich af of wij tegenwoordig meer 
bezorgd moeten zijn om het lot van kinderen dan vroeger. 
ze vinden van niet. wie terugkijkt in het verleden ziet 
genoeg gebeurtenissen die alle reden gaven tot enorme 
bezorgdheid. is er ooit een tijd geweest dat mensen 
zorgeloos konden leven en kinderen geen enkel gevaar 
liepen? in alle tijden waren en zijn kinderen kwetsbaar. 
misschien nu wel meer in die zin dat ze zo welkom zijn 
in het leven van hun ouders, dat er torenhoge verwach-
tingen zijn geschapen waar kinderen niet altijd aan kun-
nen of willen voldoen. 3

Flow
de psycholoog mihaly csikszentmihalyi verbleef als 
kind tijdens de oorlog in een italiaans oorlogskamp en 
leerde er schaken, de perfecte manier om de aandacht 
van alle ellende om zich heen af te leiden. in die oor-
logstijd zag hij hoe volwassen mensen hun leven totaal 
verkeerd inrichtten. hij zag ook hoe kinderen in staat 
zijn zich helemaal aan hun spel en fantasie over te geven 

en veel minder last hebben van omstandigheden, hoe 
beroerd ook. hoe organiseer je je leven zo dat je je eigen 
kwetsbaarheid beschermt? hij ontwikkelde een posi-
tieve psychologie, waarbij alle aandacht gaat naar ‘flow’ 
in het leven. daar is hij ook beroemd mee geworden 4. 
wat is ‘flow’? ‘flow’ is zoals de meeste kinderen leven. 
uitgebreider omschreven: volkomen opgaan in een acti-
viteit omwille van die activiteit. het ego valt weg. tijd 
vliegt voorbij. iedere actie, iedere beweging en iedere 
gedachte volgt elkaar zonder enige moeite op, zoals bij 
het spelen van jazzmuziek. je hele wezen is erbij betrok-
ken en al je talenten zijn tot het uiterste benut. 

ondanks hun grote kwetsbaarheid zijn kinderen dus 
eigenlijk heel goed in staat benarde situaties te overle-
ven, omdat ze zo flexibel en onbevangen in het leven 
staan. momenteel kijk ik iedere dag naar de serie ‘call 

Kinderen en Kwetsbaarheid
‘Kunnen jullie je nog voorstellen hoe het was: zelf kind zijn?’ dit vroeg ik ooit tijdens mijn preek ‘Kind van 

god’ in een bejaardenhuis. een aantal mensen knikte. niet veel, want de meesten waren weer terug in de 

kindertijd en onbereikbaar voor de huidige. Voor de aanwezigen die nog wel bij de tijd waren schetste ik 

het beeld van kind zijn: ‘Ook al vond je je ouders niet leuk, je was er wel afhankelijk van. Zonder hen kreeg je 

geen eten, kon je niet bij het keukenkastje, lag je alleen in huis in het donker. je ouders, verzorgers had je 

nodig om te kunnen overleven.’

door  Annemike van der Meiden

1  ‘hoe kostbaar is een kwetsbaar mens?’, Okke Jager (1928-1992), ten have, 1992
2  ‘hoe ver is de nacht’ van huub Oosterhuis, ambo baarn, 1974
3   Opvoeden tot weerbare kwetsbaarheid, Peter adriaenssens, J.L. Vanderhoeven 

en L. Vercammen, Garant, 2000
4    in het Nederlands verscheen zijn boek onder de titel: ‘de weg naar Flow’, 

boom, 1999, isbN 9053525351

Boven: Dochter Renske in 1993, 

in het gras sprietjes bekijkend

Links: In 1663 woedt de pest 

in Amsterdam. Een op de tien 

Amsterdammers overlijdt. Rond 

deze tijd schilderde Metsu dit 

ontroerende, zieke kind, in krach-

tige, heldere kleuren tegen een 

grauwe achtergrond. Het tafereel 

doet denken aan een piëta: 

Maria met het dode lichaam van 

Jezus op haar schoot. Ook het 

schilderij tegen de achterwand, 

met Christus aan het kruis, 

herinnert aan dit lijden. 

(Het zieke kind, Gabriël Metsu, 

ca. 1664-1666 olieverf op doek.)
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In het museum catharijneconvent in Utrecht is tot 1 maart de tentoonstelling ’Ik geef om jou, naastenliefde 

door de eeuwen heen’ te bezoeken. deze tentoonstellingsaankondiging kwam op de redactietafel 

terecht en we spraken af om te gaan kijken met de ogen van programmabedenkers van onze vrijzinnige 

achterban. Onze eerste reactie was dat wij een andere titel zouden hebben gekozen, namelijk ‘we geven 

om elkaar’. naastenliefde laten beginnen met ik en niet met jou, voelt een beetje scheef. 

U kunt meer gedachten over deze tentoonstelling – naast de website van het museum zelf, natuurlijk –

op www.vrijzinnig.nl vinden.

Naastenliefde door de eeuwen heen

Achter de voordeur
er is een ring van verhalen om de 
tentoonstelling ‘ik geef om jou’ heen. 
Je kunt mensen met een verhaal 
ontmoeten. en er is een verhalenbank 
over wat er loos is in onze maatschappij. 
dakloos, hulpeloos, ouderloos, 
werkeloos en ga zo maar door. in onze 
gemeenschappen en kringen zijn die 

thema

Er wringt iets
bij ‘ik geef om jou!’ blijft er bij mij iets 
wringen. Niet dat het geen mooie ten-
toonstelling is. Of geen mooi onder-
werp: ‘Naastenliefde door de eeuwen 
heen’. wat er dan precies wringt is mis-
schien het best in beeld gebracht door 
een kratje met gewone voedselproduc-
ten zoals u dat gisteren misschien ook 
achterop de fiets had. wat er wringt is 
dat zo’n kratje niet zo gewoon is voor 
een groeiende groep gewone mensen in 
ons land. de voedselbank – een prachti-
ge, onmisbare voorziening. O ja? 

‘Onmisbaar’, is dat eigenlijk niet een 
beetje raar? ik zag ook een schilderij van 
vijf heren in het zwart, met van die 
mooie witte, geplisseerde kragen. 
regenten van het rasphuis in 
amsterdam (begin 17e eeuw). Niet 
zomaar gewone mensen. ‘Op eigen kos-
ten lieten ze zich vereeuwigen’, staat er 
bij. tja, het zou eens niet… Ongetwijfeld 
gaven ze om de kwetsbare bewoners 
van hun tehuis. Niets op aan te merken. 
toch wringt er iets, ergens. WW

Afscheidsritueel na de 
uitvaartmis
Naastenliefde en zorg bij ziekte en 
sterven liggen dicht bij elkaar. twee 
objecten trokken mijn aandacht: 
een handzaam koffertje waarmee de 
priester bij een ziekenzalving op pad 
gaat, uitgerust met kaarsen, heilige olie 
en gewijd water. en een prachtig 
geïllustreerd boekwerk, opengeslagen 
bij de laatste ceremonie na de uitvaart-
mis. Laatste zorg na het overlijden. 
een gebed wordt uitgesproken door de 
priester om de zonden van de overlede-
ne te vergeven. rechts in de kantlijn 
illustraties van zielen in het vagevuur. 
in ‘Les mots et les choses’ schrijft michel 
Foucault over taal in de preklassieke 
periode (bij hem is dat grofweg: late 

middeleeuwen – renaissance). een 
absoluut vertrouwen in het geschreven 
woord stond toen centraal. en dan met 
name de schrift en daarvan afgeleide 
teksten. er was een heilig vertrouwen 
dat het woord van directe invloed was 

verhalen een sobere manier om kwets-
baarheid in onze samenleving echt in 
beeld te krijgen. ik werd getroffen door 
de directheid van sascha meyer, die ver-
telt hoe zij, ooit een geslaagd journalis-
te, nu een ex-man heeft die dakloos is 
en zelf als arme sloeber bij de voedsel-
bank eten gaat halen voor haarzelf en 
drie opgroeiende pubers. Ooit gulle 
gever, nu ontvanger. 
Zij zegt: ‘ik zegen de mensen die mij iets 
extra´s geven’. en verder: ‘door de publi-
catie van mijn boek ‘de nieuwe arme’ 
weet ik dat ik vele lotgenoten heb die in 
hetzelfde schuitje zitten. Ze noemen me 
moedig en dapper dat ik me kwetsbaar 
op durfde stellen. dat geeft mij kracht 
om door te gaan. 
allemaal mensen die niet durven 
zeggen dat ze geldgebrek hebben en 
de schijn ophouden naar de buiten-
wereld toe. in onze zogenaamde luxe 
tweeverdienerswijk bevindt zich heel 
wat financiële ellende achter de voor-
deur. Veel meer dan ik kon bevroeden’. 
en om dat leren bevroeden moet het 
dan gaan als we werkelijk willen 
luisteren naar wat er allemaal loos is en 
geven, ontvangen en delen in 
praktijk willen brengen. CJ

Lopend door de tentoonstelling 
‘ik geef om jou’ in het Catharijneconvent 
in Utrecht werd ik vooral getroffen door 
een boom, geschilderd op een aantal 
panelen waarop de namen van over-
ledenen waren aangebracht als blaad-
jes. als bezoeker mocht je ook namen 
toevoegen, via stickers in de vorm van 
een hartje. Geven om de doden is de 
allerlaatste eer die je een overleden 

Tentoonstellingsaffiche, Ik geef om jou…..

mens kan bewijzen. ik heb twee stickers 
toegevoegd aan de al behoorlijk 
gevulde boom. eén met de naam van 
het broertje van mijn vader, die door 
een ongeluk op 11 jarige leeftijd over-
leed. de ander met de naam van mijn 
moeder, die op 51 jarige leeftijd aan 
kanker stierf. beiden zijn binnen onze 
familie met liefdevolle gedachten 
omgeven. hun namen worden zolang 
wij leven nooit vergeten. AvdM

Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten? 
Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam. 
Voor wie ik liefheb, wil ik heten. 

Neeltje Maria Min

Geholpen, maar hoe?
als kind had ik een pop met een 
zwart–met-rood jurkje. de rechter-
helft was zwart, de linkerhelft rood. 
dat waren de kleuren van de wezen 
van het amsterdamse burger-
weeshuis. daar kwam ik wel eens met 
opa en oma, want inmiddels was dat 
allang het amsterdams historisch 
museum. Ook andere weeshuizen 
hadden dergelijke kleding, zoals te 
zien is in het Catharijneconvent. ik 
vond dat maar vreemd. als wees had 
je toch al ongeluk genoeg, moest je 

dan ook nog eens voor gek lopen in 
zulke rare kleren? 
Nu vraag ik me af: hoe is het om 
geholpen te worden? is het naar om 
hulp te accepteren of doe je dat 
makkelijk? 
Op welke manieren zou je wel of niet 
geholpen willen worden? mensen 
verschillen behoorlijk in hun ant-
woorden. het lijkt me boeiend om 
dat eens in een groep of kring te 
bespreken. een vorm van een ‘dis-
cours van kwetsbaar leven’? AvdV

op de werkelijkheid. het spreken van 
een mis redt zielen uit het vagevuur. 
Nu geloven we dat niet meer zo, maar 
wat een schitterende, troostende 
gedachte moet dat geweest zijn. MdO

Voor wie ik liefheb
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overdenking

er zijn van die weken, waarin de beelden van 
elke-dag-wat-anders over elkaar heen rollen. diezelfde 
week, in diezelfde kerk, werd in een middagpauzedienst 
onder het thema ‘held!’ het woord gegeven aan malala. 
zij was een paar weken eerder de laureate van de 
freedom from fear award en een half jaar later won ze 
de nobelprijs voor de Vrede. een held is niet iemand die 
zijn (ene/enige) talent tot in het uiterste uitmelkt, maar 
iemand die – tegen alle beter weten in – staat voor het 
onmogelijke gevecht tegen de overheersende trend: in 

malala’s geval de achterstelling van vrouwen en de 
uitsluiting van onderwijs voor meisjes op allerlei onheils-
plekken in deze wereld. echte helden stellen zich 
kwetsbaar op.

(G)een feestje
de grote kerk naast ons is leeggeruimd. er worden deze 
week opnamen gemaakt  voor een film over michiel de 
ruijter, onze gevierde zeeheld. in europa boterde het in 
zijn tijd niet zo en er waren regelmatig kapers op de kust. 
we hadden dus heel wat te verdedigen, vooral handels-
belangen. dat is van oudsher doorslaggevend in onze 
politieke beslissingen. soms liep dat weleens uit de hand: 
zoals we weten, speelde nederland een prominente rol in 
de slavenhandel. gelukkig konden we dit jaar alweer de 
honderdvijftigjarige herdenking vieren van de afschaffing 
van de slavernij. een feestje om trots op te zijn. 
hoewel…? zaterdagavond zagen mijn vrouw en ik de 
film ‘twelve Years a slave’. daar word je stil van; 
geen feestje…

zeehelden kennen we nòg: in diezelfde week zette de 
columnist van mijn dagblad een gezellig bootje met 
euro-toppolitici op een zonnig zweeds meer tegenover 
een ander bootje voor de kust van lampedusa. first 
things first; we laten ons niet door de omstandigheden 
opjutten. noord is nader dan zuid, en als je niet eerst een 
goede voorzitter regelt, blijf je immers maar stuurloos 
rond-zwalken? die week kleurde nederland oranje. mijn 
supermarkt meldde dat de juichpakken waren uitver-
kocht. is veroverde mosul en tikrit. Vanaf de libische 
kust stak een nieuw bootje van wal. en het draaiorgel op 
de markt deinde ‘ave maria’, toen ik daar mijn wekelijkse 
visje kocht.

god speelde met Vuur…
Over kwetsbaarheid en heldendom

Het is alweer in het vergeetboek geraakt, maar Pinksteren dit jaar was een dag van red alert. na de 

kerkdienst ’s morgens, met vlammetjes op de hoofden van de apostelen, raasde ’s middags een geweldig 

onweer over het oosten des lands. gelukkig (?!) viel die boom net over de grens, in het verre duitsland, 

op dat bushokje. Het feestje van Pinkpop hoefde dus niet afgebroken te worden.

door Wim Wattel

het wonder Van het licht 

verhaal

de jongste zoon. Zou hij erin slagen de zaal helemaal 
te vullen? Op de derde dag kwam de jongste zoon terug 
in het kasteel. Hij had alleen maar een bruine houten 
kist bij zich. Wat zou daar in zitten en zou dat genoeg 
zijn om een hele zaal mee te vullen? De jongen droeg de 
kist de lege zaal in en deed de deur achter zich op slot. 
Toen opende hij de kist en haalde er kleine olielampen 
uit, die hij voor een goudstuk had gekocht. Hij zette ze 
overal in de zaal neer, op de tafels, op de grond en in 
de vensterbanken. Hij vulde ze met olie en toen de zon 
onderging stak hij alle lampjes aan. Nadat het helemaal 
donker was geworden, ging hij naar zijn vader en zei: 
‘Ik ben klaar met de opdracht, wilt u komen om het te 
zien?’

De koning ging met zijn ministers naar de koningszaal. 
Toen zijn zoon de deur voor hen had geopend, bleven 
ze verrast staan: de hele zaal was gevuld met het zachte 
licht van de olielampjes. In geen enkele hoek was het 
donker. De grote zaal was vol met licht. De koning legde 
zijn handen op de schouders van zijn zoon en zei: ‘Mijn 
zoon, je hebt wijs gehandeld en de opdracht goed ver-
vuld. Jij zult na mij koning zijn.’ De ministers riepen: 
‘Ja, hij zal koning zijn!’ En de ogen van de koningszoon 
straalden als het licht.

EEr was eens een koning met twee zonen. Ze woonden 
in een mooi kasteel. Het mooiste was de grote feestzaal. 
Daarin kon de koning wel tweeduizend gasten ontvangen. 
Het volk hield van de koning want hij was goed en recht-
vaardig. Maar de koning werd oud en voelde dat hij niet 
lang meer zou leven. Dus riep hij zijn zonen bij zich en 
zei: ‘Eén van jullie zal mij opvolgen en regeren over het 
land. Ik houd van jullie allebei evenveel en omdat ik niet 
weet wie de beste koning zal zijn, zal ik jullie een opdracht 
geven. Ieder geef ik een goudstuk. Koop daarvoor iets wat 
de grote koningszaal vult tot aan het dak. Er mag geen 
enkele hoek leeg blijven! En wat je koopt, moet je binnen 
één dag in de zaal brengen. Ga en denk er goed over na.’ 

De oudste zoon keek rond in steden en dorpen of hij iets 
zag waarmee hij voor dat ene goudstuk de feestzaal kon 
vullen, maar het was moeilijker dan hij had gedacht. 
Tegen de avond zag hij een boer met een wagen volge-
laden met stro op weg naar zijn boerderij. ‘Stro is niet 
duur,’ dacht de koningszoon, ‘daarmee kan ik de zaal 
van mijn vader vullen en dan word ik koning!’ De boer 
wilde het stro wel voor een goudstuk verkopen. De volgen-
de morgen liet de koningszoon het stro op grote wagens 
naar het paleis brengen. De hele dag was hij bezig het 
stro in de koningszaal te brengen. Maar toen het donker 
werd was het stro op en de zaal nog maar half gevuld. 
Teleurgesteld ging de koningszoon naar zijn kamer. De 
volgende dag liet hij het stro terugbrengen naar de boer. 
De koning en zijn ministers wachtten nu gespannen op Kor Klaver, 2012: Brandende braambos, acryl op papier

‘ Mijn supermarkt meldde  
dat de juichpakken waren 
uitverkocht’

Opsteker
‘de heer zei: “ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in 
egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten gehoord, ik 
weet hoe ze lijden,” ‘las de voorganger voor uit exodus 3.‘
“maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de 
israëlieten uit egypte zou leiden?” stamelde mozes.’ Ook 
die dag speelde God met vuur, daar in het struikgewas. 
en ook in onze dagen is er nog steeds veel egypte in de 
wereld. advent – tijd van belofte? Je vraagt je, met Gerard 
reve, af: ‘dat koninkrijk van U, weet U wel, wordt dat nog 
wat?’ God antwoordt met een opsteker: ‘Ga maar, ik ga 
met je mee.’

Naar een Duits sprookje, uit De gouden sleutel van 

Baukje Offringa, Meinema 1991, ingekort voor Vrijzinnig door 

Annemike van der Meiden
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voor zichzelf kan zorgen in zelfredzaamheid op de vrije 
markt. tegenover zo’n mensbeeld kan het heilzaam zijn 
om juist de menselijke kwetsbaarheid onder ogen te zien. 
toch blijf ik het voor de autonomie opnemen. je moet 
de autonomie en de zelfstandigheid van het individu 
verdedigen en dat betekent ook, dat je wilt beschermen 
wat kwetsbaar is. wij zijn kwetsbaar in onze autonomie. 
Kwetsbaren help je met respect voor hun zelfstandigheid 
en met de bedoeling dat ze zoveel mogelijk zichzelf 
kunnen zijn en bepalen. 

als het over god gaat, liggen de verhoudingen dikwijls 
heel anders. Vanouds is aan god een volstrekte auto-
nomie toegekend, want hij doet en mag wat hij wil. 
tegelijkertijd werd god volkomen onkwetsbaar en onlij-
delijk gedacht, omdat er niets is dat invloed op hem uit-
oefent of hem buiten zichzelf kan brengen. in de twintig-
ste eeuw is dat veranderd en werd de kwetsbaarheid van 
god een thema. god kan pas god zijn als wij hem erken-
nen. ‘ik zal je helpen god, dat je het niet in mij begeeft, 
maar ik kan van te voren nergens voor in staan. maar dit 
ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt 
helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat 
laatste helpen wij onszelf’. die woorden van etty hillesum 
hebben volgens mij een grote weerklank gevonden.

laten we zeggen, dat god ons in zijn kwetsbaarheid uit 
onze zelfgenoegzaamheid weglokt om het kwetsbare te 
redden of te helpen. of laten we zeggen, dat god zo’n 
soort kwetsbaarheid is. ik geloof dat we dan behoorlijk 
dicht tegen de boodschap van kerst aanzitten. god laat 
zich vinden in een kwetsbaar mens, die bescherming en 
hulp behoeft. maar die mens laat zich niet levenslang 
betuttelen of blijvend klein houden en gaat zijn eigen 
weg, in autonomie tegenover zijn ouders, zijn omgeving 
en religieuze gezagdragers. of dat wel goed gaat? op een 
bepaalde manier niet, natuurlijk. die eigen weg is name-
lijk nogal kwetsbaar en men vergrijpt zich daaraan licht 
en doet dat schandelijk. toch is het juist die kwetsbaar-
heid die bescherming verdient, omdat god daarin is. zo 
worden autonomie en kwetsbaarheid, van god en mens, 
wonderlijk met elkaar verbonden.

je moet mensen niet te zwak neerzetten en je 
moet ze zeker niet in hun zwakte benaderen om ze een 
of ander inzicht voor te houden, waar ze op dat moment 
bereikbaar voor zouden kunnen zijn. een mens kan zelf 
denken en moet juist in zijn kracht komen te staan. 

ik kan mij goed in het standpunt van de autonomie 
vinden, al weet ik best dat daar kritiek op te geven valt. 
Vaak wordt gezegd dat die autonome mens wel erg 
zelfgenoegzaam is. het neoliberalisme zou juist de zelf-
genoegzame, individuele mens omarmen als iemand die 

autonomie en Kwetsbaarheid

door Rick Benjamins

Vanuit een liberaal perspectief is de kwetsbaarheid van de mens misschien wel een gevoelig thema. 

natuurlijk zal niemand ontkennen dat wij kwetsbaar zijn, maar vanouds heeft de nadruk in liberale, moderne 

of vrijzinnige kringen nooit echt gelegen op de kwetsbaarheid van de mens, maar op zijn autonomie.

reflectie

          

cultuur

te kijken. Grijp het moment, zou je zeg-
gen. maar zíj filosofeert: ‘het is anders-
om, de momenten grijpen òns…’ 
Wim Wattel

Boyhood van Richard Linklater, (2002-)2013

Boyhood:
Leven zonder vangrails
mason en zijn zus samantha groeien op 
in een woelig gezinsleven waar verbin-
tenissen en scheidingen elkaar in een 
zenuwslopend tempo opvolgen. real 
life? broer en zus slaan zich er wonder-
wel doorheen en groeien op tot gave 
mensen die van de hoed en de rand 
weten. misschien is een partijtje bow-
ling met hun biologische vader, de sym-
pathiekie losbol mason sr. wel de sleu-
telscene: sam gooit een paar keer een 
strike (in één worp alle kegels om), maar 
masons bal komt steeds naast de baan 
terecht. als junior vraagt waarom ze 
geen hekjes naast de baan zetten pikt 
senior dit op in een prachtige metafoor 
op het leven: ’bumpers are not necessa-
ry, and we don’t use bumpers in life, as 

it takes the fun and challenge out of 
things’. Niettemin, als er één ‘bumper’ in 
hun leven is, is het moeder Olivia wel: 
als het er op aan komt stáát ze voor 
haar kinderen. heel bijzonder is, dat 
deze speelfilm niet in één keer is opge-
nomen, maar uitgesmeerd over de 
twaalf jaar die het verhaal beslaat. wel 
een vaste cast maar geen vaste filmset: 
de spelers en het decor groeiden al die 
jaren mee. dat maakt de film heel aan-
nemelijk: we delen de verwarring van 
de kinderen van steeds weer een ander 
huis, steeds weer een andere auto. 
hoewel aan die mooie roestbak van 
senior nog wel een apart vader/zoon-
verhaal kleeft…  einde verhaal: Op een 
romantische avond in een romantisch 
texaans landschap zit mason samen 
met een nieuwe liefde ins blaue hinein 

kUNst, FiLm eN bOekeN 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Flexibel geloven. 
Zingeving voorbij 
de grenzen van religies
tot aan de middeleeuwen was Granada 
(spanje) een belangrijk centrum voor 
het jodendom, het christendom en de 
islam. aanhangers van deze drie gods-
diensten leefden daar naast en met 
elkaar. Op de cover van ‘Flexibel 
geloven’ staat –op de achtergrond- een 
afbeelding van de mezquita, de prachti-
ge moskee daar. Ook in Nederland anno 
2014 leven volgelingen van vele 
godsdiensten naast en met elkaar. en 
individuele mensen laten zich in som-
mige gevallen door meerdere van deze 
godsdiensten inspireren. in dit boek zijn 
elf van deze ‘flexibele gelovigen’ geïn-
terviewd. de mensen die geïnterviewd 
zijn laten de binnenkant van hun 
geloven zien. hoe ze religieus of niet 
religieus zijn opgegroeid en hoe ze 
daarin verder zijn gegroeid. daarin 
komen ze andere geloven tegen dan 
hun oorspronkelijke. daarvan laten ze, 

heel bijzonder, de binnenkant zien, wat 
hen raakt en wat ook niet. dat daarbij 
uit ongeveer tien geloven technische 
termen passeren is onvermijdelijk. Ze 
worden in de interviews en in een woor-
denlijst achterin kort uitgelegd. in de 
slotbeschouwing blijkt dat er weinig 
verschil is tussen de ‘flexibele gelovigen’ 

en de ‘bekeerlingen’. Voor allemaal geldt 
dat ze van binnenuit ervaren wat er 
voor hen ‘klopt’, dat is niet van buitenaf 
vastgelegd. theologische en dogmati-
sche argumenten zijn voor hen niet 
relevant. religies zijn een soort reis-
gidsen die de flexibele gelovigen door 
hun eigen leven begeleiden. daarin 
lijken de flexibele gelovigen sterk op de 
vrijzinnigen, die met ervaren en inter-
preteren van verhalen uit diverse bron-
nen hun geloof vorm geven (tillema 
‘Vrijzinnig spreken over God’). de flexi-
bele gelovigen zijn wél minder gericht 
op gemeenschappen om hun geloof 
in te beleven. Zij kiezen veelal voor 
mini-gemeenschappen, familie, vrien-
den, kleine groepen, niet ook voor een 
wat groter verband, zoals de meeste 
vrijzinnigen (nog) wel doen.
Annemieke van der Veen

Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen 
van religies, Manuela Kalsky & Frieda Pruim 
Skandalon (2014)

Bedelaar, Theo van Doesburg, 1914, 
Utrecht Centraal Museum
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aanleiding om aandacht te besteden aan deze 
publicatie en tom daarover te interviewen in een thema-
nummer over ‘kwetsbaarheid’ was een artikel in dagblad 
trouw. het idee om tolerantie bij jezelf te oefenen door 
‘vervreemding toe te laten’ sprak ons aan, met name 
omdat daarmee een duidelijke link te leggen is naar het 
thema. tom mikkers schrijft daar het volgende over: ‘ik 
pleit voor vervreemding, voor luisteren naar woorden 
die je niet direct raken, voor het uithouden van situaties 
waarover je geen controle hebt. waarom? omdat je zo oog 
krijgt voor die aspecten van het leven die niet direct je 
eigen ik bevestigen, maar je op een nieuw spoor zetten. 
omgaan met mensen bij wie ik niet mezelf kan zijn, blij-
ven als het gevoel is verdwenen, niet geraakt worden…’
ofwel: jezelf kwetsbaar maken. 

Die titel: ‘Het voelt goed’?
‘ik heb dat gekozen omdat het het meest voorkomende 
zinnetje in discussies over spiritualiteit is. de nadruk ligt 
helemaal op het subjectieve, er valt ook niets tegenin te 
brengen, want het is jouw ervaring. terwijl verdraagzaam-
heid ook betekent: je verhouden tot mensen en situaties 
die juist niet goed voelen’. in zijn boekje beschrijft hij 
welke obstakels je moet overwinnen om verder te komen: 
niet alleen maar stilstaan bij hoe het voor jou voelt, maar 
zien welke hulpvraag er ligt. 

we spreken tom op zijn werkplek, het landelijk bureau 
van de remonstranten in utrecht. aanleiding voor het 
schrijven van het boekje was het optreden van geert 
wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart toen hij een menigte supporters ‘min-
der, minder’ liet scanderen op de vraag of ze meer of 
minder marokkanen wilden. in reactie daarop is in de 
Kloosterkerk in den haag toen een landelijke kerkdienst 
georganiseerd met als thema ‘verdraagzaamheid’. zoals hij 
ook in zijn boekje beschrijft had hij in eerste instantie wel 
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wat bedenkingen. ‘mensen die wilders van repliek dienen 
(zelfs het redelijk alternatief bij uitstek, d66) doen dat 
vaak op soortgelijke wijze, waar de toon matigen beter 
zou zijn. bovendien is het weinig zinvol je als kerk op de 
borst te slaan dat je zo verdraagzaam bent, daar bereik 
je niemand mee’. het uitgangspunt van zijn bijdrage was 
dan ook: ‘ik ben onverdraagzaam’. in een bijdrage van 
vijf minuten kun je slechts globaal wat dingen aanstip-
pen, maar toch, er kwamen veel reacties op. 
bij uitgeverij meinema, die een serie heeft ‘de spiritu-
aliteit van de…’, ontstond toen het idee de toespraak 
verder uit te werken als een deel in deze serie over ver-
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draagzaamheid. natuurlijk zou na een paar maanden de 
toespraak van wilders weer minder actueel zijn, maar 
tijdens de heftige zomer die we nu achter de rug hebben 
(mh17, israël – hamas, isis) zie je bij de conflicten die 
daar spelen (en nu bijvoorbeeld ook weer bij de zwarte 
pieten discussie) dezelfde mechanismen terug: heel sterk 
voor tegen heel sterk tegen; ik ben voor dit kamp of voor 
dat kamp. het thema van verdraagzaamheid keert iedere 
keer weer terug.

na publicatie is het boek goed ontvangen. ‘opmerkelijk 
is ook dat vooral uit de meer traditioneel christelijke en 
evangelicale hoek de reacties behoorlijk positief waren. 

ik ben geïnterviewd door eo radio en ‘religiestress’ 
(zijn vorige boek - mdo) is in het verleden tijdens een 
begrotingsdebat door de christen unie aan Kamerleden 
aan-geboden. terwijl clubs die qua gedachtegoed veel 
dichterbij staan, zoals Volzin of nieuw w!j, het boek 
veel kritischer benaderen. wat kennelijk aan mij kleeft is 
dat ik oppervlakkig zou zijn. dat ben ik zeker niet, maar 
ik probeer voor alles met anderen te communiceren en 
dus houd ik in mijn woordkeuze daar rekening mee. het 
bereik van de theologie is eigenlijk maar heel klein, we 
moeten alles doen om zichtbaar te zijn. direct en prik-
kelend taalgebruik hoort daar bij. dat doorbreekt een 

remonstrantse traditie die staat voor vroom en erudiet, 
het Vpro milieu. zo was er ook op mijn eerste project 
hier, de arminius glossy, aanvankelijk veel kritiek in 
die richting. toen het blad verscheen was dat anders. ik 
gebruik vaak het beeld van een ijsbeer op een ijsschots 
terwijl de aarde opwarmt. de kringen om ons heen wor-
den steeds kleiner, instellingen verdwijnen, je kunt iedere 
week wel naar één of andere afscheidsreceptie’.

we noemen de pas verschenen bijbel in de gewone taal, 
die een woordenschat kent van slechts 4000 woorden. 
‘je kunt dat een verarming noemen, het kan ook weer te 
gewoon worden, je hoeft niet alleen maar concessies te 
doen. maar het kan ook een middel zijn om een nieuwe 
doelgroep te bereiken’. 

Welke vormen van verdraagzaamheid zou je terug 
willen zien in de samenleving?
‘ik zou in de eerste plaats de toon veranderd willen zien. 
dat steeds maar naar anderen wijzen, dat alleen maar 
poneren van jezelf. in de politiek zie je allemaal men-
sen die alleen maar met hun eigen agenda bezig zijn. 
luisteren naar elkaar blijkt een stuk moeilijker. in de 
opleiding tot predikant leer je wat van die gesprekstech-
nieken die in ons vak snel kunnen verworden tot ‘domi-
neestrucs’, maar iets daarvan in de dagelijkse praktijk, 
bijvoorbeeld in de politiek, zou zo slecht niet zijn. en als 
mensen het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden, 
gaan ze steeds harder schreeuwen. in die zin hebben we 
wilders mede zelf gecreëerd’. 

we vragen hem naar zijn persoonlijke ervaringen met 
(on)verdraagzaamheid m.b.t. zijn homoseksualiteit, iets 
waarvan hij in zijn boek ook melding maakt. echt trau-
matisch zijn die gelukkig niet geweest – ‘hoewel, het 
thema van jullie nummer is ‘kwetsbaarheid’ – hier ligt 
wel mijn kwetsbaarheid: als mensen hele sterke menin-
gen hebben over onze lieve heer die mijn manier van 
leven zou verbieden, of als ik kijk naar de strafbaarstel-
ling van homoseksualiteit in een aantal landen. zeker als 
er sprake is van gebruik van geweld: daar ligt voor mij 
echt een grens. maar ik vind wel dat mensen in het 
algemeen veel te snel roepen dat ze gekwetst zijn. 
daarmee sla je iedere discussie dood. een spotprent, een 
cabaretier of een boek moeten aanleiding tot gesprek zijn. 
dat hoort bij samen leven’.
zo’n aanleiding tot gesprek is dit boek zeker ook: een 
buitengewoon toegankelijk geschreven bijdrage aan een 
discussie die wel eens wat al te luidruchtig en veelal met 
oogkleppen op gevoerd wordt.

‘ Ik gebruik vaak het beeld  
van een ijsbeer op een ijs-
schots terwijl de aarde 
opwarmt. De kringen om ons 
heen worden steeds kleiner’
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er is weer een leeg vel papier, en er is weer het moment dat ik nog niets 
weet en van voren af aan begin. iedere keer van voren af aan. dat went 
wel een beetje, maar nooit helemaal. ik maak iets nieuws, en dat blijft 
kwetsbaar. Komt er dan geen routine? ja wel, maar elk leeg vel papier 
is nieuw, en elk verhaal is nieuw. ik doe mijn best om kwetsbaar te 
blijven. de onzekere kwetsbaarheid van vroeger is veranderd in een 
bewustzijn van kwetsbaarheid. gelukkig dat dat in de loop der jaren 
verandert, en gelukkig dat dat altijd een beetje blijft.

Kwetsbaarheid is ook een lastig thema. ik wil wel kwetsbaar zijn, maar 
niet zielig. ik wil herkenning, maar liever geen medelijden. er is een 
en ander dat me raakt, soms meer dan me lief is – maar ik wil geen 
slachtoffer zijn. de wereld is niet verdeeld in sterken aan de ene kant, 
en kwetsbaren aan de andere kant. iedereen is wel eens kwetsbaar. 
wanneer ik dit met enige regelmaat ervaar, verdwijnt dat vermeende 
onderscheid. zoals in deze ervaring. een paar jaar geleden was het. 
na een operatie kwam ik weer bij de chirurg. de operatiewond moest 
worden bekeken. ik verdween met de chirurg en een specialist-in-oplei-
ding achter een kamerscherm. ik denk dat het haar eerste week was; 
zij keek alleen mee zonder iets te doen. toen moest mijn chirurg even 
weg, iets ophalen of nakijken, en was ik achter het scherm alleen met 
de arts-assistent. het waren 20 lange seconden. zij wist zich duidelijk 
geen raad met de situatie. zelden heb ik iemand zo kwetsbaar gezien 
als in die paar seconden. toen zag ik ons tweeën, als van bovenaf uit 
de helikopter: twee hulpeloze mensen, kwetsbare mensen tijdens 20 
kwetsbare seconden. die ervaring met zo’n hulpeloze hulpverlener 
maakte me vrolijk. moet je ons nou toch eens zien… deze specialist-
in-opleiding wordt vast een goede specialist. als ze ook maar een beetje 
kwetsbaar blijft.
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het volgende nummer zal gaan 
over de kracht van verhalen

elK begin is Kwetsbaar
dan zit ik weer naar het lege vel op het scherm te kijken, en moet 

er een letter opzetten. en nog een…. een woord. een zin! Het 

schrijven van een tekst, een preek, een column, is een kwetsbaar 

moment. 


