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dataïsme 

de macht van het getal, dat staat centraal in dit nummer met het thema 
‘dataïsme’. al kunnen we in het geval van ‘dataïsme’ beter spreken van 
het geloof in het getal. het is de overtuiging dat we met het verzamelen 
van enorme hoeveelheden gegevens – big data – onze problemen kun-
nen oplossen. door alles (en dan ook álles) in kaart te brengen, kun je 
gedrag voorspellen en daarmee sturen. door inzicht in het heden krijgen 
we greep op de toekomst. maar gebruik maken van data kan even makke-
lijk leiden tot misbruik. hoe wenselijk is een maatschappij die draait om 
informatie? zullen we niet hopeloos verdwaald raken in de datanevelen?

Voor wie het nu al begint te duizelen: ga dan snel naar de volgende 
pagina. want wim wattel trapt daar af met een heldere uitleg over wat er 
nu bedoeld wordt met termen als big data, ict en algoritmen. dat doet 
hij aan de hand van de recentste bestseller van historicus Yuval noah 
hariri, ‘homo deus: een kleine geschiedenis van de toekomst’. een aantal 
kritische kanttekeningen kunnen daarbij uiteraard niet achterwege blijven.

als de maatschappij verandert, moet ook het onderwijs veranderen. daar 
worden jongeren immers klaargestoomd voor de toekomst. of is dit te 
kort door de bocht? docent filosofie desiree Berendsen laat één van haar 
leerlingen hierover aan het woord. dat levert een frisse blik op! even 
verderop werpt Kim magnée-de Berg vragen op die spelen rond de opvoe-
ding thuis.

de middenpagina’s bestaan zoals gebruikelijk uit een aantal gedachten-
kruimels: over forensisch onderzoek, toekomstvoorspellingen, 
‘digi-onhandige’ Bn’ers en lievelingsgetallen. alke liebich neemt u 
vervolgens mee in de bijbelse getallenwereld. want ook in de Bijbel werd 
er al heel wat afgeteld. Van de Bijbel naar het museum: het lijkt maar een 
kleine stap. annemieke van der Veen bezocht in Breda de tentoonstelling 
wonderlijk weefsel, met een wonderlijke mix van digitale en religieuze 
kunst. Klaas douwes vertoeft in hetzelfde grensgebied, alleen dan 
bekeken vanuit de filosofie.

wellicht voelt u zich 
weggecijferd na het door-
worstelen van al dit data-
geweld. sla de column 
van annemike van der 
meiden dan beslist niet 
over. want daarin staat 
misschien wel de belang-
rijkste les van dit num-
mer: achter de cijfers zit 
altijd nog een mens...

Klaas Douwes

reflectie 
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waar humanisten als hume, locke en Voltaire sinds de 
achttiende eeuw beweerden dat god een product van de 
menselijke verbeelding is, leert het hedendaagse dataïsme 
op zijn beurt dat de menselijke verbeelding niet meer is 
dan het product van biochemische algoritmen, zeg maar: 
van de stofjes en stroompjes in onze hersenen. harari 
voorziet in zijn boek het einde van ons homocentrische 
wereldbeeld: de menselijke ziel en geest hebben afge-
daan. het zijn illusies. nu de neurowetenschappen steeds 
meer weten over de werking van ons brein, blijkt alles 
terug te voeren op elektrische en chemische prikkels. 
onze rechter hersenhelft doet maar zo’n beetje. onze 
linker hersenhelft begrijpt dat niet altijd goed. die gaat 
dan fabeltjes vertellen om te verklaren of te excuseren 
waar we mee bezig zijn. daarmee lijkt het net alsof we 
een vrije wil hebben en eigen beslissingen nemen. Victor 
lamme spreekt in zijn boek ‘de vrije wil bestaat niet’ 
(2010) van een ‘kwebbeldoos’. naarmate we beter weten 
hoe het allemaal werkt, worden de fabeltjes doorgeprikt: 
we zijn niets anders dan informatieverwerkende syste-
men zonder werkelijke keuzemogelijkheden. ziehier het 
nieuwe, datacentrische wereldbeeld.

Dataverwerking
de kracht van deze tijd is onze informatie- en 
communicatie technologie (ict), met alles wat daar bij 
hoort: Big data, een astronomisch grote verzameling van 
alle mogelijke feiten en feitjes, die door de rekenkracht 
van de computer met elkaar in verband gebracht worden, 
zodat patronen zichtbaar worden die voor de menselijke 
geest onbereikbaar waren, maar die nu tot analyses, 
voorspellingen en adviezen leiden die het welzijn van 
de hele samenleving ten goede zouden komen. in het 
geheiligde internet der dingen worden al onze apparaten 
digitaal verknoopt. de onderliggende algoritmen zorgen 
ervoor dat aan onze behoeften wordt voldaan. straks 
rijdt dagelijks de robot van de supermarkt voor om uw 
verbruikte voorraden aan te vullen. we zullen het maar 
niet hebben over de vraag in hoeverre die behoeften ons 
worden aangepraat. Voor alles is wel een appje en ze 
zijn allemaal handig en aantrekkelijk. intussen volgt een 
nieuwe big-brother uw activiteiten. hij weet beter dan 
uzelf wat u wilt. Voor de een zal dit een utopie zijn, voor 
de ander een schrikbeeld. het boek van harari is veront-
rustend omdat hij een toekomstbeeld schetst waarin een 
alomvattende dataflow de wereld beheerst met algoritmen 
die voor niemand nog te volgen zijn. hij zegt overigens 

Wij allen genereren data. Die worden op grote schaal opgeslagen – we spreken van ‘big data’ – en geanaly-

seerd met algoritmen, opdat we gelukkiger en langer leven. maar dat dataïsme heeft als nieuwe big brother 

religieuze trekjes en zwarte kanten. Dat is de waarschuwing van Yuval noah Harari in zijn nieuwste boek 

‘Homo Deus’ .1

een woord Bij de data

door Wim Wattel
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1 Zie trouw 25 feb. 2017, n.a.v. Yuval Noah Harari: Homo Deus; thomas Rap 2017
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nadrukkelijk dat dit geen voorspelling is, maar slechts een 
mogelijkheid waarvan het verstandig is zich op de hoogte 
te houden. wegkijken heeft geen zin. ‘wen er maar aan’, 
lijkt hij te willen zeggen. zelfs wanneer uiteindelijk 
onomstotelijk mocht blijken dat emoties en beslissingen 
meer zijn dan dataverwerking en mensen meer dan algo-
ritmen, is de macht van het systeem over ons dagelijkse 
leven nu al een onbetwistbaar feit.

Algoritmen
wat is een algoritme? eenvoudig gezegd: een recept. men 
neme 500 gram tarwebloem, 300 gram boter, 200 gram 
suiker, drie eieren, … (enz.) Volg het recept en je krijgt 
een van te voren bepaald resultaat. Volgens wikipedia 
is ‘een algoritme een eindige reeks instructies die vanuit 
een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt’. 
ict werkt als toepassing van wiskunde en logica volle-
dig algoritmisch; volgens velen de natuurkunde ook, of 
zelfs de natuur zelf. sommige paragraaftitels in ‘homo 
deus’ spreken boekdelen: ‘de formule van het leven’, 
‘organismen zijn algoritmen’. dat laatste is iets wat vol-
gens harari geconcludeerd wordt door de hedendaagse 
biologie, maar waar nog wel wat op af te dingen valt.
ook ik verzet me als bioloog juist tegen de gedachte dat 
het leven algoritmisch in elkaar zit – ik zou het liever 
analgoritmisch noemen. de kneep zit hem in dat beoogde 
doel. een cruciaal aspect van evolutie is namelijk de eva-
luatie achteraf, de natuurlijke selectie. inderdaad, soms 
blijkt het uiteindelijke effect van een mutatie een ver-
betering te zijn, maar was die bedoeld? de zogenaamde 
instructie komt neer op: ‘probeer maar eens wat’. als je 
hier al zou kunnen spreken van causaliteit, dan is dat 
met terugwerkende kracht; de kwebbeldoos aan het werk. 
maar dat kun je toch moeilijk determinisme noemen. 

er spelen zich allerlei ongerichte processen af, waarbij 
onderaan de streep de omstandigheden uitmaken wat 
doodloopt en wat voort mag. 

Terug naar de menselijke verbeelding
objectiviteit is uit. de postmoderne westerling maakt zijn 
eigen afwegingen en keuzes, want zoiets als ‘de’ werke-
lijkheid bestaat immers niet? misschien heeft u de afge-
lopen zomer gekeken naar ‘the mind of the universe’ en 
‘waartoe zijn we op aarde’ en bent u geïmponeerd door 
de perspectieven van wetenschappelijk onderzoek. de 
wetenschap heeft fantastische dingen tot stand gebracht 
waar we absoluut niet meer van af willen. en een einde 
aan de technische ontwikkelingen is niet in zicht. toch 
is er reden het enthousiasme wat te temperen. ‘uit zijn 
volgt geen moeten’ (hume), ‘evenmin volgt mogen uit 
kunnen’ (de dijn). maar wie bepaalt wat mag, wat moet? 
en wat ik daarmee moet? Volgens de eigen interne regels 
zijn wetenschappelijke conclusies, modellen en theorieën 
slechts geldig tot het tegendeel blijkt. Begrijp me goed: 
ik ben niet van de alternatieve feiten. zich opknopen 
aan het idee dat niets bewezen is, is alleen maar dom. 
daarmee doe je empirische realiteit af als een mening 
onder andere meningen en verwordt een gezond ‘voorals-
nog’ tot een zorgwekkend ‘we zien wel…’ 

maar wat ik mis in de euforie over big data (overigens 
niet bij harari) is de kritische noot. als docent hield ik 
mijn leerlingen voor dat het bijzondere van onze herse-
nen niet zozeer is dat we veel kunnen onthouden, maar 
veeleer dat we zo goed zijn in vergeten. wij zijn in staat 
de krenten uit de pap te halen en het is nog maar de 
vraag of daar een algoritme voor is. met data kun je wei-
nig zolang ze niet gefilterd zijn door een waardensysteem 
dat richting geeft. maar wie bepaalt de mazen van het fil-
ter? en wat is de waarde van wat weerloos is (lucebert)? 
Paulus zegt: ‘al bezat ik alle kennis – had ik de liefde 
niet, het zou mij niet baten.’ of… had ik de humor niet? 
niet voor niets noemen we die ‘geestig’. het woord, dra-
ger van menselijke communicatie, kent de rijkdom van de 
nuance. en daarenboven ‘heeft het hart zijn redenen die 
de rede niet kent’ (Pascal).

het zou kunnen dat harari gelijk krijgt in zijn schets van 
de toekomst.
ik wil daar niet aan. maar ook dat is een geloof. zeker 
weten.

Vrijzinnig hervormde  
encyclopedie
Op 19 september vindt in de Parkstraat-
kerk in arnhem de boekpresentatie 
plaats van de Vrijzinnig hervormde 
encyclopedie: het overzichtswerk van de 
vereniging. Het bevat een omschrijving 
van alle - ruim driehonderd - verenigin-
gen die de VVP heeft gekend en daar-
naast van de vele activiteiten die vrijzin-
nigen in de afgelopen honderd jaar 
hebben ondernomen. erik Jan tillema 
heeft er bijna twee jaar aan gewerkt om 
alle informatie te verzamelen. 

Kerstbundel
Het is nog lang geen Kerst, maar de 
jaarlijkse kerstbundel van de VVP staat 
alweer in de planning. Het thema is dit 
keer ‘Vrede op aarde’, de kerstbundel is 
vanaf medio oktober leverbaar en nu 
al te bestellen.

 
  

Jubilerende verenigingen

De VVP in uw testament
Wilt u de VVP ook na uw dood blijven 
steunen? Dan kunt u de vereniging als 
erfgenaam opnemen in uw testament of 
door een legaat na te laten. U kunt zo 
een plaatselijke, provinciale of de lande-
lijke vereniging steunen. De VVP heeft 
een aNBI-status, wat inhoudt dat de VVP 

nieuws

 
  

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

Rutger Immink  
met emeritaat
Rutger Immink stopt als predikant van ‘t 
Witte Kerkje in Haren. Immink was niet 
alleen jarenlang vrijzinnig voorganger, 
hij was ook actief als bestuurslid van de 
landelijke VVP. eerst als gewoon 
bestuurslid, later als penningmeester. ‘Ik 
ben altijd met plezier predikant 
geweest. Daarbij ging het mij meer om 
de mensen met wie ik te maken had dan 
om het geloof uit te dragen. mensen 
zijn belangrijker dan de kerk. Het een 
kan echter niet zonder het ander en de 
gemeenschap van het Witte Kerkje is 
ook wel heel bijzonder’, zegt hij in een 
afscheidsinterview dat te lezen is op 
www.vrijzinnig.nl. Het Witte Kerkje en 
de VVP Groningen zijn nu op zoek naar 
een nieuwe pastoraal werker

VVP organiseert pr-dag

reflectie

Op vrijdag 22 september organiseert 
de VVP Nederland een pr-dag voor 
iedereen die de activiteiten en het 
nieuws van de vereniging nog beter 
onder de aandacht wil brengen. Want 
hoe bereik je je publiek? 
Internetdeskundige eric van den Berg 
verzorgt deze dag die zowel theore-
tisch als praktisch van aard is. 
Deelname kost € 15, opgeven kan via 
het landelijke bureau.

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo (Gld.) bestaat honderd jaar en 
viert dat op 9 september. Vrijzinnigen in 
Vaassen vierden in juli dat het kerkge-
bouw tachtig jaar geleden is gebouwd. 
De VVP Zevenhuizen (ZH) vierde met 
verschillende activiteiten het 150-jarige 
bestaan van het kerkgebouw. Om die 
reden vond ook de jaarlijkse ontmoe-
tingsdag van de VVP Zuid-Holland in 
Zevenhuizen plaats. 

‘ Het bijzondere van onze  
hersenen is dat we zo goed 
zijn in vergeten’

Een nieuwe toren van Babel? 

geen erfbelasting hoeft te betalen. Dat 
betekent dat honderd procent van het 
nagelaten bedrag gebruikt kan worden 
voor verenigingsactiviteiten. Wilt u 
meer informatie? Dan kunt u contact 
opnemen met het landelijke bureau via 
info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497
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‘ Zo leren we van een zeventien-
jarige jongen de les die we ook 
van Immanuel Kant konden 
leren: durf te denken!’
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onderwijs

Ddeze collega doet precies doet wat de overheid wil. de 
overheid is namelijk van mening dat leerlingen zoge-
naamde 21e -eeuwse vaardigheden moeten leren. een 
citaat: ‘wat moeten jongeren nu leren om optimaal voor-
bereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? (…) 
naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de compe-
tenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, com-
municeren, probleemoplossend vermogen, kritisch den-
ken en sociale en culturele vaardigheden van belang. ook 
een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding 
komt van pas in de 21ste eeuw.’ (http://www.kennisnet.

door Desiree Berendsen – docent fi losofie Corderius College 

Amersfoort

nl/themas/21st-century-skills/). 21st-century-skills zijn 
dus vaardigheden die nodig zijn om goed toegerust te zijn 
voor de huidige en toekomstige maatschappij.
als docent filosofie ben ik het natuurlijk enorm eens met 
de stelling dat leerlingen probleemoplossend vermogen 
moeten ontwikkelen, dat ze kritisch moeten leren den-
ken, dat hun nieuwsgierigheid moet worden aangewak-
kerd. maar of dit in het kader van ict, informatica en 
21e -eeuwse vaardigheden moet, vraag ik me af. ik ben 
het een leerling gaan vragen. zijn originele en actuele 
antwoorden verrasten me, omdat hij in de les niet erg 
enthousiast overkomt. 

Technologie en logisch denken
ian Baremans, 5-vwo van het corderius college in 
amersfoort vertelt: ‘op de basisschool ben ik begonnen 
met gamen. dat vond ik leuk, toen dacht ik “dit vind ik 
leuk, hier wil ik meer mee”. ik wil graag kennis opdoen 
van de game industrie, zelf games leren maken en leren 
programmeren om er later mijn beroep van te maken. 
daarom heb ik informatica gekozen. dat kan niet bij ons 
op school, maar je kunt wel naar het farel college en het 
daar volgen. een stuk verder fietsen, maar dat heb ik er 
graag voor over. 
in het algemeen vind ik dat mensen, zowel ouderen 
als jongeren, te weinig weten over hoe computers wer-
ken. leerlingen krijgen ook te weinig informatie over 
basisvaardigheden als excel, word, en PowerPoint. met 
name de mogelijkheden van excel worden nogal onder-
schat. mensen gaan voor een nieuwe computer naar de 
mediamarkt waar je van alles wordt aangesmeerd, als je 
niet oppast. je kunt dus maar beter zelf verstand van die 
apparaten hebben.
wat leer je bij informatica? je leert hoe computers wer-
ken, je leert de verschillende onderdelen kennen, je leert 
programmeren en databases bouwen. daardoor leer je 
stap-voor-stap denken en logisch denken. dat lijkt me een 
hele nuttige vaardigheid, ook als je later niet de it in wilt. 
Bij andere vakken leer je ook wel stap-voor-stap denken, 

bijvoorbeeld bij wiskunde, maar daar voer je stappen uit, 
bij programmeren moet je echt zelf denken: “als ik dit 
wil bereiken, moet ik eerst dit doen, dan dat”. dat is echt 
anders dan bij andere schoolvakken. 

Veiligheid en vrijheid
het is ook belangrijk dat mensen leren veilig met compu-
ters om te gaan. alles wordt digitaal bewaard, dat maakt 
bedrijven kwetsbaar voor malware. school kan hier een 
grote rol spelen. eigenlijk moet iedereen ‘computerkunde’ 
hebben waarin je standaardvaardigheden leert, zoals ver-
schillende basisprogramma’s kennen en basisprogramme-
ren. daarnaast ict-veiligheid, zodat je weet wat je nodig 
hebt voor wat je wilt en je niet meer zomaar iets aange-
smeerd kan worden als je iets nieuws nodig hebt. 
ik vind het belangrijk dat mensen zelf leren doen. alles 
wordt voor je geregeld, lekker makkelijk, maar dat lijkt 
me niet goed. ten eerste hoeft de overheid niet alles van 
mij te weten en ten tweede denk ik dat als er iets gebeurt, 
we niet weten wat we moeten doen. we moeten niet alles 
in handen van grote bedrijven leggen die dan bepalen 
wat we wel en niet kunnen doen, maar onze eigen vrij-
heid beschermen. daar is kennis voor nodig. als we niets 
weten, kunnen we onszelf niet beschermen. Veel mensen 
zeggen “dat is toch niet mijn pakkie-an”. dat is het wel! 
anders heb je je leven niet in eigen hand, en hebben 
bedrijven en overheden jouw leven en jouw vrije wil in 
handen. 
nu wordt onze wil al ingeperkt door nepnieuws. als je 
geen context en achtergrondkennis hebt, wordt jouw 
mening gemanipuleerd. dat kun jij voorkomen door zelf 
beslissingen te nemen en zelf goed na te denken. ik vind 
dat te weinig mensen dat doen. 

We leven in een tijd die snel verandert, zegt men. 

Daarom moet het onderwijs veranderen. alles moet 

anders. nu bereiden we leerlingen niet voor op de 

toekomst, maar op het verleden. Zoals een collega 

van mij zegt: ‘de maatschappij verandert, maar 

school verandert niet mee’. Dat zou wel moeten, 

vindt hij, en daarom organiseert hij talenturen, 

waarin leerlingen met lego mindstorms robots leren 

bouwen, geeft hij robotica en leert hij leerlingen 

programmeren. 

school is hier belangrijk: zelf leren denken, door leerlin-
gen te leren hun mening te formuleren, door lessen over 
de actualiteit, door te discussiëren. ik vind het belang-
rijk dat leerlingen leren hun mening te uiten en andere 
meningen te ontdekken. als je dat niet kunt, word je slaaf 
van de overheid of grote bedrijven.’

Zelf durven denken
ian onderscheidt dus heel duidelijk twee aspecten. de 
techniek en technologie, met de basisvaardigheden in het 
omgaan met computerprogramma’s en de nadruk op vei-
ligheid in het werken met computers. aan de andere kant 
zegt hij dat het voor iedereen nuttig is om stap-voor-stap 
denken te leren. dat kan met informatica, maar dat moet 
sowieso gebeuren, om te voorkomen dat mensen willoze 
wezens in handen van politiek en commercie worden. als 
je zelf niet zorgt dat je op de hoogte bent van de appa-
raten waarmee je werkt, hoe jouw privacy is geregeld en 
hoe je beïnvloed wordt door de media, raak je je vrijheid 
kwijt, zegt hij.

zo leren we van een zeventienjarige jongen uit 
amersfoort de les die we ook al van de duitse 
Verlichtingsfilosoof immanuel Kant konden leren: durf te 
denken! Kant voegt daaraan toe dat om te kunnen den-
ken moed nodig is. want je moet uit de onmondigheid 
treden die je aan jezelf te wijten heb, omdat je niet zelf 
durft te denken. omdat je geen zin hebt om te denken. 
omdat je te lui bent om een gedachte te ontwikkelen. 
omdat het eng is zelf te denken. en moeilijk. maar als 
je mens wilt zijn, burger, zelfstandig wezen, dan moet je 
zelf denken. alleen zo kun je een zelfstandig wezen wor-
den. een mens die niet van anderen hoeft te horen hoe 
ze moet leven of wat ze moet doen, dat kan ze zelf wel 
bedenken. we zijn tenslotte mensen met verstand, intel-
ligibele wezens. durf te denken, hoor ik van een jongen 
uit mijn eigen klas, die vaak lui in de bank lijkt te han-
gen. dat verraste me aangenaam.
Vaak wordt gezegd dat leerlingen dat op school niet 
leren. ik ben het daar niet mee eens. overal waar litera-
tuur gelezen wordt, waar leerlingen meedoen in debat-
clubs, waar ze leren filosoferen, waar ze problemen 
oplossen, leren ze denken. als filosofiedocent vind ik 
natuurlijk dat dit bij uitstek in de filosofieles gebeurt. 
hoe ze het ook leren, als leerlingen op de middelbare 
school leren denken, ben ik tevreden. 

Klaar Voor de 
21ste eeuw? 

Model 21-eeuwse vaardigheden (Kennisnet)
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thema

Klimmen of dalen?

‘elke cultuur houdt er twee ogen-
schijnlijk tegenstrijdige mythen op 
na: de mythe van het Verval en de 
mythe van de Vooruitgang.’ aldus 
Hakim Bey, pseudoniem van de 
amerikaanse auteur Peter Lamborn 
Wilson. Hakim Bey, een zelfverklaard 
anarchist, is zeer geïnteresseerd in 
utopieën, dystopieën en andere idee-
en over het einde der tijden. Dat 
klinkt ook door in de uitspraak die ik 
aanhaalde. Volgens Bey gaat toe-
komstdenken op de één of andere 
manier altijd in uitersten: óf alles gaat 
alleen maar minder óf het zal juist 
beter worden. Donker of licht. Naar 
de verdoemenis of naar het paradijs. 
In het perspectief van de toekomst 
schijnt geen plaats te zijn voor nuan-
ce. Vrijzinnigen zijn van oudsher sterk 
geneigd tot de mythe van de 

Vooruitgang, zowel van de kerk als 
van de maatschappij. al is ook in de 
VVP met enige regelmaat de mythe 
van het Verval te horen: de maat-
schappij verhardt, het klimaat gaat 
naar de knoppen en de vrijzinnigheid 
zal een stille dood sterven. Welke 
mythe zal gerealiseerd worden? 
misschien geen van beide en kijken 
historici over pakweg dertig jaar 
terug op de realiteit van de 
Voortkabbeling.
Klaas Douwes

Data in de kerk

Het is niet alleen de technische wereld 
waar het om data gaat. Ook in de kerk 
tellen cijfers mee, zoals onderstaande 
data over de Protestantse Kerk:
De kerk telt in 2017 nog 1.849.202 
leden. Dat is een krimp van 3 procent 
vergeleken met vorig jaar, oftewel een 
daling van bijna 60.000 mensen. 
Doopleden vormen de grootste groep: 
daarvan zijn er 818.627, tegenover 
744.299 belijdende leden en nog eens 
286.276 overige leden. Ongeveer 40 
procent van alle leden is ouder dan 60 
jaar. ter vergelijking: 25 procent van alle 
Nederlanders is 60 jaar of ouder. 
er zijn 1573 plaatselijke gemeenten en 
die hebben met elkaar 2217 kerkgebou-
wen, waarvan 50 procent een rijksmo-
nument is. De verwachting is dat er 
over 8 jaar nog maar 1812 dienstdoen-
de kerkgebouwen zijn. In de hele kerk is 
er 1525 fte aan predikantsplaatsen. 60 
procent van de predikanten (1088) 
werkt fulltime, maar steeds meer 
gemeenten kiezen voor een kleinere 
aanstelling. Daarom is de verwachting 
dat er in 2031 nog maar 960 fte over is.
Erik Jan Tillema

Eeuwig leven 3.0

De hele natie lachte om Henk Krol, die 
reeds enige tijd overleden BN’ers op 
facebook met hun verjaardag feliciteer-
de. maar ja, waarom ook niet? Want in 
de social media hebben we allemaal 
een beetje het eeuwige leven. Ik kreeg 
door LinkedIn een paar suggesties van 
nieuwe connecties en wilde al bijna 
klikken, toen ik zag: oh nee. Hij leeft 
niet meer. toch gek dat LinkedIn denkt 
van wel. Overigens kun je bij facebook 
de account van een overledene voor-
zien van een ‘herdenkingsstatus’. Want 
ja, gewoon weghalen voelt ook zo cru. 
Zo blijven de facebook-vrienden bij 
elkaar. Bijna echt. eigenlijk is zo’n face-
bookpagina vergelijkbaar met de jas 
aan de kapstok, de overbodige tanden-
borstel en de stem die nog steeds op 
het antwoordapparaat staat. Heel men-
selijk van het internet dat het ook mijn 
leven nog even voortzet. Want als dat 
níet zo was, en er automatisch een 
kruisje achter mijn naam kwam, 
dat was pas eng.
Alke Liebich
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‘Wie kan zegge waar de wolk vandaan 
geblaze komt of waar morgen de ziel 
zal zijn?’ – een citaat uit ‘Wolkenatlas’ 
van David mitchell (2004), een boek 
dat in 2012 verfilmd is. Het centrale 
verhaal in dit boek schetst een situa-
tie waarin nog slechts flarden van 
herinnering bestaan aan onze teloor-
gegane maatschappij (‘de Ouden’ in 
dit verhaal). Om dat te accentueren is 
het geschreven in krakkemikkige taal. 
Ik citeer een ander, voor mij sprekend, 
stukje: ‘Ik rinner me dat ze antwoorde: 
Ja, de slimheid van de Ouden heef 
ziekte bedwonge, kielemeters, zade 
en wondere gwoon gemaakt, maar 
één ding heef’t nie bedwonge, nee, 
een honger in de harte van de mense, 
ja, een honger naar meer. meer wat? 
Vraagde ik. De Ouden hadde alles. O, 
meer spulle, meer ete, hoogre snel-
heid, langer leve, maklukker leve, 
meer macht, ja. Nou is de Hele Wereld 
groot maar voor die honger niet groot 
genoeg en daarom hebben de Ouden 
de kliemate uitgescheurd, de zeeën 
warm gestookt, de grond vegifigd 
met dolle atome en gerommeld met 
bedoorve zade […] teslotte, eerst 
langzaam dan vliegesvlug viele de 
state uit mekaar in bebaarse stamme 
en aan de Beschaavde tijd kwam
’n eind.’
Wim Wattel

Googolplex

mijn lievelingsgetal is toch wel goo-
golplexian. Dat is een 1 met googol-
plex nullen. Nu wordt het even inge-
wikkeld: een googolplex is dan een 1 
met googol nullen en googol - heel 
simpel - is een 1 met honderd nullen. 
Dit zijn officieel gesproken de groot-
ste wiskundige eenheden en het 
mooiste ervan is: ze kunnen niet 
bestaan. Ze zijn simpelweg te groot. 
Je kunt alle moleculen in ons univer-
sum tellen, maar dan kom je uit bij 
een getal dat vele malen kleiner is dan 
googol. Om een beetje een voorstel-
lingsvermogen te krijgen van het 
getal googol kun je het gaan uitschrij-
ven. Pak een boek en zet daar googol 
streepjes in. tien streepjes zetten is 
makkelijk, honderd ook, duizend ook. 
maar het boek is al vol voordat je bij 
de googol bent aangekomen. Ze zeg-
gen dat je 10 tot de macht 94 boeken 
nodig hebt om het hele getal uit te 
schrijven. Dat is onmogelijk. Want een 
boek weegt gemiddeld honderd 
gram. al die boeken bij elkaar zouden 
dan 10 tot de macht 93 kilogram 
wegen, maar de totale massa van het 
universum is ‘slechts’ 2,5 x 10 tot de 
macht 42 kilo. Volgt u het nog? 
Duizelt het al? Googol is zo groot dat 
het niet kan bestaan. Dan neemt het 
toch wel heilige vormen aan. Zoals 
God die onvoorstelbaar groot is. 
Erik Jan Tillema

Onzichtbaar

De berichten over forensisch onderzoek 
worden steeds verbazingwekkender: 
DNa-sporen zijn sneller dan ouderwetse 
vingerafdrukken, bijna iedereen is te 
volgen door de signalen van zijn of haar 
mobiele telefoon. al onze medische 
gegevens kunnen gecombineerd wor-
den. Of dat tot iets goeds leidt is niet 
duidelijk. Het kan vast de ene kant op 
en de andere. Dat kenden we ook al van 
God: dat Hij (dan maar) alomtegen-
woordig was en alles zag. Google kan 
het ook (bijna). en welke kant het 
opgaat: kijken we over 20 jaar door 
onze virtual-reality-bril naar de wereld, 
en zien we dan meteen met wie we van 
doen hebben, wie die persoon kent, hoe 
zij gewaardeerd wordt? Welke hobby’s 
hij met ons gemeen heeft of welke ziek-
tes? Of gaan mensen zich terugtrekken 
uit dat openbare, digitale domein? 

Zetten ze hun privacy-instelling op 
’alleen voor vrienden’, trekken ze een 
hedendaagse onzichtbaarheidsmantel 
aan? Coop Himmelb(l)au maakte een 
mantel met patronen waar digitale 
camera’s van in de war raken en waar 
geen internetverbinding doorheen kan, 
simone Niquille maakt er een met 
zoveel gezichten dat gezichtsherken-
ningsprogramma’s je in de overmaat 
niet meer kunnen herkennen. als je 
iemand met zo’n mantel ontmoet, zou 
je je bril af moeten zetten om hem of 
haar te ontmoeten. Gaat de echte 
wereld dan toch de virtuele te boven?
Annemieke van der Veen

Timm Ulrichs: Blinker II (detail) 

Waldskulpturenweg Sauerland 

CHBL Jammer Coat (Coop Himmelb(l)au) 

Wanneer de redactieleden denken aan het thema van dit num-

mer, komen er zeer verschillende gedachten op. Van de ongekende 

mogelijkheden die de digitale wereld met zich meebrengt, tot een 

verzuchting over het meer, meer, meer dat diezelfde wereld met zich 

meebrengt. Vandaar een zeer diverse middenpagina met gedachten, 

dromen en uiteraard cijfers.

allemaal data
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Jezus de herder

          

cultuur

Vrijzinnig verleden
Het vrijzinnige verleden is volgens erik 
Jan tillema, samensteller van het boek 
‘Vrijzinnig verleden’, maar fragmenta-
risch bewaard, en maar fragmentarisch 
bekend. Dit boek schetst een divers 
beeld van historische aspecten van 
NPB/Vrijzinnigen NL en de VVP. Divers is 
het zeker: een aantal leidersfiguren bin-
nen het vrijzinnig protestantisme wor-
den belicht, lokale ontwikkelingen, 
maar ook de traktementsfondsen en de 
Postpropaganda van de NPB. Ook de 
VCJC krijgt een plekje. een echte bloem-
lezing dus. met prachtige bloemen, 
maar natuurlijk niet allemaal naar ieders 
smaak. Dwars door de artikelen heen 
kwam bij mij toch langzaam een beeld 
van de geschiedenis van de vrijzinnig-
heid op, met diverse stromingen, dat 
duidelijk de historische grond onder de 
voeten van de vrijzinnigheid vormt, 

waarmee ook continuïteit tot op heden 
is. er is al bijna de hele geschiedenis een 
spanning tussen kerkelijke en niet-ker-
kelijke organisatievormen herkenbaar. 
er is ook telkens interesse voor de ‘klei-
ne geloven’, ‘nieuwerwetse vormen van 
zingeving’ (deze termen dateren ook al 
uit het begin van de twintigste eeuw en 
duidden toen op bijvoorbeeld spiritis-
me, theosofie, christen-socialisme, reli-
gieus humanisme). Blijvend is er aan-
dacht voor het individuele geloofsleven, 
met vooral aandacht voor min of meer 
mystieke (belevings-) en ethische 
aspecten. Ook is er telkens sprake van 
een politieke interesse. Dat beeld wordt 
helaas niet uitgewerkt, of zelfs maar 
geschetst. Om in het beeld van een 
boeket te blijven: de vaas ontbreekt. 
Wie werpt zich op?
Annemieke van der Veen

KUNst, FILm eN BOeKeN 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

The Circle: super-google-
facebook-apple 
De film ‘the Circle’ is pas verschenen en 
is de verfilming van het gelijknamige 
boek van Dave eggers uit 2013. een tijd 
geleden las ik het boek dat me flink aan 
het denken zette. mae Holland is een 
jonge vrouw (emma Watson) die voor 
‘the Circle’ gaat werken: een high-tech-
bedrijf dat alle data wereldwijd wil verza-
melen, analyseren en beschikbaar 
maken. Zodat nooit meer een kind ver-
dwaalt of een misdadiger vrij rondloopt. 
Wie kan daar nou op tegen zijn? totale 
transparantie in het bedrijf: alles is van 
glas. alleen op de wc mag je even alleen 
en onbespied zijn. Ik miste bij de film 
een belangrijk verhaal binnen het boek: 
hoe de jacht op ‘likes’ en ‘vrienden’ greep 
op mae kreeg. Zij ging nachtenlang door 
om haar profiel op te krikken met gebak-
ken lucht en verliest zichzelf daarbij. 

als de film iets laat zien dan is het dat 
onze tijd razendsnel gaat. Was het 
boek actueel en verontrustend, de 
film vertelt eigenlijk oud nieuws. Dat 
er overal camera’s hangen, dat er wei-
nig begrip is voor het recht op privacy, 
dat verkiezingen gemanipuleerd kun-
nen worden … dat weten we wel. 
Jammer dat de film zich zo aan het 
script houdt waar de actualiteit voor 
het opscheppen ligt. Verkiezingen 
worden in de film voortaan gehouden 
via de account van ‘the Circle’; 
immers, iedereen heeft er een. een 
regering, een parlement? Nergens 
voor nodig. maar geen woord over 
hacken, vreemde mogendheden, 
Poetin, China of een kleurrijke fanta-
sie-dictator. Was men bang voor de 
lange arm van Donald trump?
Alke Liebich

‘Vrijzinnig verleden’ onder redactie van Erik Jan 

Tillema, kost € 20 (exclusief verzendkosten) en 

kan besteld worden via Bureau Deus.

The circle’ van James Ponsoldt (april 2017)

I
die bang is, kan vertrekken en via het bergland van gilead 
terug naar huis kan gaan’ (rechters 7).
toch waren er na aftrek van de bangeriken nog teveel 
dappere krijgers over. de ene kiest hen zelf: diegenen die 
water met hun tong oplikken, zoals honden doen - kenne-
lijk zijn dat de meest onverschrokkenen. met godsvertrou-
wen en een slimme list worden de midjanieten verslagen.

Het getal één
jezus had meer met een ander getal: met het getal één. 
‘wie van u zou als hij honderd schapen heeft en hij mist er 
één, niet op zoek gaan naar dat éne schaap, en de 99 ach-
terlaten?’ lucas 18, matteüs 18. er zal vreugde in de hemel 
zijn om één teruggekeerde, meer dan om 99 rechtvaardi-
gen. groot is mooi, en veel is lekker? niet bij jezus en niet 
bij de ene. nu begrijp ik de engelenmaat: dat is de maat 
van de engelendans. want in de hemel, daar ben je geen 
nummer. de hemel danst speciaal om jou. 

Indrukwekkende getallen
niets menselijks is de Bijbel vreemd. ook de bewondering 
voor getallen niet. grote getallen drukken macht, eerbied 
of bewondering uit. Bij de grote bouwwerken - hetzij door 
mensenhanden gemaakt of geschouwd in een visioen - 
ontbreekt het niet aan indrukwekkende getallen. zoals bij 
de bouw van de tempel ten tijde van koning salomo in 2 
Kronieken, waar zilver, goud en edelsteen in tienduizen-
den talenten wordt geteld. ‘dankzij salomo’s rijkdom was 
zilver in jeruzalem zo gewoon als steen, en cederhout 
talrijker dan wilde wilgen’ (2 Kronieken 9:27). hoe hoger 
het getal, hoe groter de bewondering. of met de woorden 
van een zekere heer van stand: ‘groot is mooi en veel is 
lekker’.

Luisteren naar de Ene
maar de bijbel zou de bijbel niet zijn als er niet ook een 
tegenverhaal was. meer dan één verhaal staat haaks op 
de waardering van veel en groot. tellen, meten en weten 
heeft ook een gevaarlijke kant. Koning david moet ervoor 
boeten: met een volkstelling om de militaire sterkte te 
bepalen overtrad hij de afspraken met de ene. een zware 
straf volgde. de conclusie is: met een groot leger houd 
je misschien stand tegenover je vijand, maar dan kun je 
zomaar in handen van de ene vallen. ‘het is beter te vallen 
in handen van god dan van mensen’ (2 samuël 24 en 1 
Kronieken 21).

een generatie of wat eerder luisterde legeraanvoerder 
gideon wél naar de ene en liet zijn leger verkleinen. ‘toen 
zei de heer tegen gideon: het leger dat je bij je hebt is te 
groot. ik lever de midjanieten niet aan jullie uit, want ik 
wil niet dat israël zich erop beroemt dat het zich op eigen 
kracht heeft bevrijd. maak daarom bekend dat iedereen 

door  Alke Liebich

Vanaf de eerste tot de laatste pagina van de Bijbel wordt er geteld. Het begint met de dagen van de 

schepping, en het eindigt met zeven zegels en de vier ruiters van Openbaring, met aan het einde het visioen 

van het hemelse jeruzalem. Daar lees je over de wonderbaarlijke engelenmaat: ‘Degene die met mij sprak ... 

mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 

Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is’ (Opb 21).

met mensen- en engelenmaat

 bijbel

‘ Want in de hemel,  
daar ben je geen nummer’
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S‘sommige ouders vinden dat ze alles voor hun kinderen 
opzij moeten zetten. daar heb ik moeite mee. ik heb drie 
kinderen en ik werk fulltime. daar krijg ik nog best vaak 
een vraag over en dan hoor ik een licht beschuldigende 
ondertoon. opvallend genoeg krijgt mijn man die vraag 
nooit. men gaat er dus toch vanuit dat je als vrouw din-
gen opgeeft als je kinderen krijgt. gelukkig heeft mijn 
baan geen vaste kantoortijden, dus kan er overdag wel 
veel zijn voor de kinderen. ik vind het ook leuk hun ver-
halen te horen als ze uit school komen. wat natuurlijk 
niet wil zeggen dat zij zelf altijd zin hebben om op dat 
moment uitgebreid hun verhaal te doen ;-).’

Ontplooien
‘ik merk dat sommige mensen het zielig vinden als kin-
deren een paar keer per week naar de buitenschoolse 
opvang moeten. dat vind ik nogal beperkt gedacht, want 
ze krijgen daar heel veel mee en ze hebben er ook veel 
plezier. Bovendien doen ze er andere dingen dan thuis: 
de leidsters zijn bijvoorbeeld echte knutselkampioenen en 
maken de leukste dingen met hen.

maar het zou ook niet bij mij en mijn man passen om 
elke middag thuis te zijn. ja, ik heb kinderen gekregen en 
ik probeer ze zo goed mogelijk op te voeden. en natuur-
lijk wil ik – voor zover dat in mijn macht ligt – ervoor 
zorgen dat ze gelukkig zijn en blijven, maar dat betekent 
niet dat ik mijn eigen talenten niet mag ontplooien. ik 
ben een individu, ik werk en ik ben moeder. en dat doe 
ik allemaal graag. ik denk dat het inspirerend kan zijn 
voor kinderen om te zien dat hun moeder zich ook in 
haar werk ontplooit. 

toch merk ik dat de kritiek ook niet helemaal langs me 
heen gaat. soms zegt een stemmetje in mij: nu ben je 
deze week al twee avonden weg voor je werk en nu ga 
je nog een derde avond met een vriendin naar de film? 
tegen een vriendin zou ik zeggen dat ze het zich niet 
moet aantrekken wat mensen zeggen. maar zelf trek ik 
het me wel aan. de buitenwereld heeft toch meer invloed 
op me dan ik zou willen. Voor mij is dus een belangrijke 
opvoedvraag: wanneer moet ik mijn belangen opzij zet-
ten voor mijn kinderen en wanneer mag ik ruimte voor 
mijzelf claimen?’

Kim magnée-de Berg is predikant van de vrijzinnige Federatie gouda. Het is een baan die veel van haar 

vraagt, maar daarnaast is ze ook nog partner, vriendin én moeder. Hoe kun je al die rollen combineren?

interview door Marijke Verduyn, redacteur van de website Zin in Opvoeding

hoeVeel ruimte mag iK 
zelf claimen? 

L

Kindertekening zonnestelsel

uitgelicht

Leven in de infosfeer
luciano floridi wordt wel ‘de vader van de informatie-
filosofie’ genoemd. toen floridi zo’n 25 jaar geleden – al 
voor de grote digitale omwenteling – begon met pionieren 
in het schemergebied tussen filosofie en informatica, stuit-
te hij op veel vragende blikken. inmiddels is de relevantie 
van zijn onderzoek vanzelfsprekend. de opkomst van 
informatietechnologieën is razendsnel gegaan, ons dage-
lijks leven kan niet meer zonder. meer en meer vervaagt de 
grens tussen de tastbare en digitale werkelijkheid, tussen 
offline en online. we leven toenemend onlife stelt floridi 
daarom, een leven waarin online en offline onontwarbaar 
verstrengeld zijn geraakt. iedereen kan non-stop in verbin-
ding staan met het wereldwijde web. Permanent wisselen 
we informatie uit met onze omgeving en met elkaar. als 
mensen worden we op die manier informatieorganismen – 
of kortweg: inforgs – levend in een omgeving die floridi 
tot infosfeer heeft gedoopt. dat we telkens meer in een 
gedigitaliseerde leefwereld leven zal volgens luciano 
floridi ingrijpende gevolgen hebben voor hoe we de plaats 
van de mens in het universum zien. hij spreekt zelfs over 
een revolutie in ons zelfbegrip.

De eerste drie revoluties
de revolutionaire tijd waarin we ons nu bevinden noemt 
floridi de vierde revolutie. al driemaal eerder leidde een 
wetenschappelijke omwenteling tot het overhoop halen 
van ons zelfbeeld. aanvankelijk werd er gedacht dat de 

mens door de schepper in het centrum van het universum 
was geplaatst en dat alles letterlijk om ons draaide. tot de 
copernicaanse revolutie, in de zestiende eeuw. nicolaas 
copernicus publiceerde toen ‘over de omwentelingen der 
hemellichamen’, waarin hij beweerde dat de aarde om de 
zon draaide in plaats van andersom. de aarde verloor daar-
mee haar plaats als spil van het heelal. een tweede revo-
lutie vond in 1859 plaats met het verschijnen van ‘de oor-
sprong der soorten’, waarin charles darwin zijn evolutie-
theorie uiteenzette. dit onttroonde de mens als koning van 
het dierenrijk. door sigmund freud liepen vervolgens onze 
redelijke vermogens een flinke deuk op. Veel van wat onze 
geest denkt, blijft in het onbewuste, waardoor we minder 
redelijk zijn dan we dachten. de drie revoluties houden dus 
kortweg in dat de aarde niet langer het centrum is van het 
heelal, de mens niet langer de koning van het dierenrijk en 
ons bewuste ik niet langer het centrum van onze persoon-
lijkheid.

De vierde revolutie
na copernicus, darwin en freud wijst floridi naar de 
computerpionier alan turing1. hij is onder andere bekend 
van het kraken van de geheime enigma-code, waarmee de 
duitsers in de tweede wereldoorlog geheime boodschappen 
verstuurden en van het bouwen van de eerste computers. 
floridi ziet turing daarom als het startpunt van de vierde 
revolutie: de informatierevolutie. ook deze revolutie berooft 
ons van een unieke positie. we staan niet langer ieder op 
onszelf, maar zijn als informatieorganismen met elkaar 
verweven en ingebed in een gedeelde infosfeer. dit vraagt 
volgens floridi om een nieuw verhaal over ons menszijn. 
Vragen als ‘wie wij als mensen zijn’, ‘wat onze zorg en 
aandacht verdient’ en ‘hoe we met elkaar en met de wereld 
omgaan’ vereisen in de infosfeer nieuwe antwoorden. zijn 
betoog heeft me overtuigd van deze noodzaak en ik meen 
dat het theologisch doordenken van de informatierevolutie 
één van de belangrijkste opgaven zal zijn voor de toekom-
stige vrijzinnigheid.

Wij mensen zijn meer en meer inforgs die onlife 

leven in een infosfeer. Dat beweert de Italiaanse 

filosoof Luciano Floridi in zijn boek ‘the Fourth 

revolution’ uit 2014. Wat wil Floridi met deze crypti-

sche stelling zeggen? Wat bedoelt hij met de vierde 

revolutie in zijn boektitel? en wat betekent dit alles 

voor vrijzinnige theologie? Drie vragen waarop ik 

in grove streken een antwoord probeer te geven.

door  Klaas Douwes

ademen in 
informatie

1  In 2014 verscheen over hem de indrukwekkende biografische film 
‘the Imitation Game’.

opvoeding

Kim Magnée met haar dochters van 12 en 10 jaar, 

zij heeft ook nog een zoon van 8.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Zin in 
Opvoeding (zininopvoeding.nl), het opvoedingsplatform 
van VVP, Doopsgezinde sociëteit, Vrijzinnigen Nederland 
en apostolisch Genootschap. Deze website wil ouders en 
opvoeders inspireren en ondersteunen bij de opvoeding 
en dat doet zij ondermeer door het plaatsen van artike-
len waarin ouders aan het woord komen. 

IN OPVOEDINGZIN
Inspiratie voor ouders

‘ Ik denk dat het inspirerend 
kan zijn voor kinderen om te 
zien dat hun moeder zich ook 
in haar werk ontplooit’
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Beeld uit de video Strata #2 van Quayola 

ontmoeting

IIn de Johanneskerk zal op zaterdagochtend sterren-
kundige Govert schilling de dag openen met een 
lezing over de plaats van de mens in het heelal. 
schilling verzorgt veel lezingen, workshops en cur-
sussen over dit onderwerp waar hij gepassioneerd 
over kan spreken. Daarom schuift hij ook geregeld 
aan bij ‘De Wereld Draait Door’ om matthijs van 
Nieuwkerk en alle kijkers op een meeslepende 
manier uit te leggen hoe alles in de ruimte werkt. 
Dat doet hij op zo’n manier, dat het begrijpelijk is 
voor iedereen. 

Na schillings optreden is er een lunchpauze waarin 
genoeg tijd is om elkaar te spreken. ‘s middags zijn 
er verschillende workshops waarvan er op dit 
moment al twee bekend zijn. Kunsthistorica marian 
van Caspel zal aan de hand van afbeeldingen laten 
zien hoe kunstenaars in de afgelopen eeuwen de 
hemel hebben afgebeeld en dat valt eigenlijk wel 
een beetje tegen, zo weet zij te vertellen. De hemel 
ziet er vaak uit als een steriele omgeving die nogal 
saai oogt. Het lijkt wel alsof kunstenaars weinig 

inspiratie hadden. Dan liever de hel: die is met al haar 
absurditeiten veel vaker en interessanter uitgebeeld. 

Voormalig politicus maar tegenwoordig schrijver van 
theologische bestsellers ton de Kok verzorgt de 
lezing ‘Wat is God, wetenschappers en kunstenaars 
op zoek’. Hierin zal hij vertellen over onder meer de 
eeuwigheid van de materie, het heelal, de oerknal en 
de toevalligheid van het leven op aarde. Hij schreef 
hier het gelijknamige boek over dat begin 2017 is 
verschenen. 

U heeft ‘s middags de keuze uit één van drie work-
shops. aan de invulling van die derde workshop 
wordt momenteel nog gewerkt. We sluiten de dag af 
met hemels zingen onder begeleiding van Hanna 
Rijken. Zij is musica en theologe en heeft al meerdere 
keren voor de VVP een muzikale workshop georgani-
seerd. 
Kom dus ook naar amersfoort voor de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van de VVP.

na succesvolle edities in amsterdam (over rembrandt) en apeldoorn (over Van gogh) vindt de 

ontmoetingsdag van de VVP dit jaar plaats op 4 november in amersfoort, rondom het thema 

‘De ontdekking van de hemel’. 

 ONtmOetINGsDaG 
‘in het teKen Van de hemel’

Schering en inslag in het  
wonderlijk weefsel van de 
wereld

Iik hoorde een gesprek tussen twee bezoekers: 
‘ik begrijp er niets van.’
‘je moet het gewoon ondergaan.’
dat zijn zo van die dingen die mensen zeggen als ze 
geen grip krijgen op een kunstvorm. Bij moderne kunst 
komt dat vaak voor. ook de auteurs van de bordjes naast 
de werken worstelen daarmee. dan staat er ‘acrylverf 
op doek’. maar daar gaat het niet om, dat een schilderij 
gemaakt is van acrylverf op doek, of hoe er een wasaf-
druk gemaakt wordt van woorden die veel in facebook 
voorkomen (then again). zo geeft de tweede bezoeker 
antwoord op de vragen, die bij de tentoonstelling opko-

wonderlijK 
weefsel

door Annemieke van der Veen

De fusie van twee Bredase musea – museum Of 

the Image en het Breda’s museum- tot het 

stedelijk museum Breda betekende ook een 

fusie van de collecties. mOtI bracht moderne en 

digitale kunst in en het Breda’s museum onder 

andere religieuze kunst. In de tentoonstelling 

Wonderlijk Weefsel reageren die twee op elkaar, 

gedeeltelijk in werk dat voor de tentoonstelling 

gemaakt is

tentoonstelling

men: ‘wat is dit?’, ‘hoe wordt het gemaakt?’ en ‘waar 
dient het voor?’ je moet het gewoon ondergaan, je eigen 
associaties en je eigen beleving worden belangrijk. er is 
niet één interpretatie die passend is, maar de interpretatie 
is open. Voer voor vrijzinnigen dus.
met die instelling kan je van het digitale deel van de ten-
toonstelling naar het religieuze lopen. en dan blijkt dat 
heel handig om de vervreemding van de voorwerpen uit 
het rijke roomse leven te lijf te gaan. ook daar opent de 
interpretatie zich. in de religieuze zaal wordt de video 
strata #2 van Quayola geprojecteerd (gedeeltelijk te zien 
op https://vimeo.com/37444775). Beelden van prachtige 
glas-in-lood ramen transformeren in een kleurenspel, 
alsof de kleuren uit de ramen vallen. de muziek erbij 
maakt het af. Vormen, kleuren en structuren worden 
belangrijker dan het religieuze ding op zich. zo kijk je 
dan ook naar de reliekschrijnen: misschien is de achter-
kant wel mooier of spannender dan de inhoud of de voor-
kant. of de schaduw ervan op de grond?

in de toelichting op de tentoonstelling schrijft het muse-
um dat mystiek de zalen verbindt. ‘het goddelijke van 
achttiende-eeuwse kazuifels wordt gespiegeld met de 
macht van big data en algoritmes.’ in deze interpretatie 
staat centraal dat het gaat om -al dan niet goddelijke- 
macht, die je kunt ondergaan. dat is een top-down bena-
dering die mij vreemd is. in mystiek gaat het denk ik, 
meer dan om overgave, om een interactie tussen mens en 
god. en dat komt van twee kanten, is schering en inslag 

in het wonderlijk weefsel van de wereld. in de opstelling 
in het museum worden die ook verbeeld in de religieuze 
en de digitale zaal, die worden verbonden door een tus-
senruimte met videopresentaties. de kazuifels spelen een 
spel met water: het lijkt alsof ze in bad gaan. de letters 
van het woord credo (ik geloof, en het eerste woord van 
geloofsbelijdenissen in het latijn) ontstaan en vervagen 
in prachtige grafiek. 

de catalogus van de tentoonstelling bevat een essay van 
taede a. smedes. hierin becommentarieert hij enkele 
onderdelen van de tentoonstelling aan de hand van zijn 
begrip van mystiek: dat is een eenheidservaring waarin 
het transcendente in de werkelijkheid doorschemert. er is 
een vervlechting tussen sacraal en profaan, tussen real en 
virtual reality. interessant lees- en kijkvoer, en open voor 
meerdere duidingen.

Wonderlijk weefsel, te zien tot 31 december 2017 
in Stedelijk Museum Breda
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Datum:  zaterdag 4 november
Tijd:  10.00 (ontvangst met koffie) - 15.30 uur
Locatie:  Johanneskerk in Amersfoort  

(Westsingel 30) (12 minuten lopen 
vanaf het station, naast de kerk is een 
parkeergarage)

Kosten: € 20, inclusief lunch
Opgave:  via het landelijke bureau  

(info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497)

PROGR AMMA ONTMOE TINGSDAG
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het volgende nummer heeft als 
thema ‘hemel’

Wwerken met cijfers is nooit mijn sterkste kant geweest. toch was ik als 
kind gek op Professor zegellak van daan zonderland. Voor ieder probleem 
maakte deze professor wonderlijke berekeningen met enorme staartdelin-
gen en vreemde wiskundige formules. Bij gebrek aan papier kladderde hij 
zelfs een heel strand vol (zie illustratie). 
sinds ik diabeet ben (vanaf 11 jaar) beheersen cijfers mijn leven. ieder 
moment van de dag waarop koolhydraten (Kh) genuttigd worden, moet 
de benodigde hoeveelheid insuline berekend worden. het begint met de 
berekening van de basale insulinebehoefte gedurende 24 uur. met een 
insulinepomp is dat per uur af te stellen. groot voordeel, omdat vaak in 
de nacht bij veel diabeten de suiker ontregelt. Basaal is dit het plaatje van 
mijn leven:
00.00-03.00: 0,15; 03.00-06.00: 0,70; 06.00-09.00: 0,95; 09.00-12.00: 0,70; 
12.00-18.00:0,15; 18.00-22.00: 0,40; 22.00-24.00: 0,15.
Vervolgens moet de insulinegevoeligheid voor eten en drinken berekend 
worden, want niet iedere diabeet reageert hetzelfde op insuline op ieder 
moment van de dag. mijn insulinegevoeligheid is: ochtend 1eh op 3Kh; 
middag 1eh op 6Kh; avond 1eh op 7,5Kh. 

gelukkig heeft iedere insulinepomp 
(en sommige bloedsuikermeters) 
een zogenaamde bolus wizard – een 
apparaatje dat op grond van alle 
gegevens die het krijgt per maaltijd 
berekent wat je aan insuline nodig 
hebt. en dan het berekenen van de 
koolhydraten zelf. er zijn inmid-
dels apps op je mobiel die je kunt 
raadplegen bij aanvang van de 
koolhydraat-inname (eten of snoe-
pen, in gewone taal). Voor kinderen 
die zonder ouders uit eten gaan, zijn 
er ook apps waarop foto’s geplaatst 
kunnen worden van populaire 
maaltijden, met de Kh cijfers erbij. 
ooit maakte ik een berekening van 
een vegetarische maaltijd met tofu, 
rijst, groenten en satésaus voor 3 
personen. dat werd een wonderlijke 
professor-zonderland-berekening 
(zie dagboek van een diabeet, the 
sequel, 2 februari 2016).

op enig moment had ik een zeer kundige internist. op een dag kwam ik 
op consult en was vergeten een bloedsuikeroverzicht mee te nemen. ze 
werd boos en riep: ‘ik kan niets zonder cijfers’. ik ben nooit meer terug-
gekomen. achter de cijfers zit altijd nog een mens. wel heeft de techniek 
zeer veel vooruitgang gebracht voor de behandeling van diabetes 24/7, 
dat is 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Annemike van der Meiden

cijfers en diaBetes

Professor Zegellak en Lodewijk Losbol, 

uitg. Het Spectrum 2008


