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waar verbinden 
wij ons mee?
het thema van dit nummer is verbinding, oftewel waar verbinden 
wij ons aan, naar aanleiding van de komende inspiratiedag, die als 
titel ‘connected’ heeft. deze dag wordt gehouden op 18 april in de 
jacobikerk in utrecht.
centraal staat een interview met hoofdspreker christine brinkgreve, 
emeritus-hoogleraar sociologie, die wordt geïnterviewd door marijke 
Verduyn, beleidsmedewerker externe contacten van het apostolisch 
genootschap, onze nieuwe partner bij het organiseren van deze dag.

op allerlei manieren 
leggen wij relaties. 
annemieke van der 
Veen schrijft: ‘door voor 
anderen te bidden of aan 
hen te denken, komen 
ze dichterbij, raken we 
meer met ze verbonden. 
in de voorbeden in de 
kerk wordt vaak een kring 
getrokken, van de wereld, 
naar ons land, onze stad, 
naar uiteindelijk, meestal 
in een stil gebed, je eigen 
naasten’.

het verhaal over zwervers en daklozen roept de vraag op: welke tekens 
willen wij achterlaten voor de generaties na ons. zullen het tekens van 
compassie zijn? 
op de middenpagina beantwoorden we de vraag: waar leggen wij in 
de hectiek van ons bestaan even aan met ons levensbootje? misschien 
ook een vraag aan de lezer; waar zou u aanleggen? aan een steiger 
met gedichten of gezichten? het verbindende aspect van muziek wordt 
zichtbaar gemaakt in de filmdocumentaire van heddy honigmann over 
het concertgebouworkest. wim wattel raadt ons aan tussen de regels te 
lezen om ook tegendraadse verhalen een kans te geven, die de bestaan-
de orde proberen op te schudden, de schrijver Van reybrouck en de 
filmregisseur agnès Varda zijn daar voorbeelden van.

winny bos laat mensen zelf eigen verhalen schrijven en zegt daarover: 
‘het schrijven helpt blokkades op te heffen en iets nieuws in jezelf te 
ontdekken’.
de titel ‘connected’ refereert vooral aan de sociale media. alke liebich 
bespreekt het boek ‘de cirkel’, dat laat zien waar de grenzen van het 
‘eeuwig en altijd bereikbaar en te volgen zijn’ liggen. bereikbaar en ver-
bonden zijn kan ook een verslaving worden.
en dat waar geen mooie woorden voor zijn, voor stilte en stamelen, 
voor onaf en niet lang en gelukkig, voor vloeken en tieren, blijft dat ook 
aan ons hart kleven? waar verbinden wij ons mee?

Corrie Jacobs

interview

sen er open naar luisteren en erop reageren, kristalliseren 
zich thema’s uit die andere accenten kunnen krijgen.’ 

U schrijft dat veel mensen een kernverhaal hebben. 
Wat is dat?
‘dat kan bijvoorbeeld een heel diep geworteld gevoel zijn 
van buitensluiting, onveiligheid of er niet toe doen. hoe 
jonger dat trauma is opgedaan, hoe dieper de groef. soms 
kan iemand zichzelf een beetje uit die belemmerende 
groef schrijven. het ontwikkelen van een nieuw eigen 
verhaal werkt helend in de dubbele betekenis van het 
woord: de brokstukken van je levensverhaal worden meer 
een geheel én je ervaart verlichting van de pijn.’ 
als workshopleider moet je sensitiviteit ontplooien voor 
wat mensen willen zeggen. dat is een kunst en een 
kunde. ‘ik ontwikkel een soort derde oor voor culturele 
dilemma’s. jonge moeders kunnen verzuchten: “het 
is natuurlijk wel mijn eigen keuze”. maar dat is maar 
gedeeltelijk waar. in de jaren zestig zijn we gaan besef-
fen dat het persoonlijke ook politiek is. dat besef lijkt wel 
weer weggevaagd.’
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‘toen mijn vader was overleden, gaven wij 
een boekje uit met zijn laatste stukken. bijna terloops 
zei mijn moeder: “ik heb ook een verhaal.” ik ben nog 
altijd blij dat ik een paar middagen met haar aan de keu-
kentafel ging zitten en het opschreef.’ het verhaal van 
brinkgreves moeder was tijdgebonden: ze zei niet – zoals 
wij tegenwoordig – “ik wilde”, maar “dat was mijn taak 
en daar stond ik voor”. tegelijkertijd was het méér dan 
een momentopname: het was ook een ontdekkingstocht. 
‘door het vertellen van haar verhaal ontdekte ze ook 
nieuwe kanten aan dat verhaal. ze had – als veel mensen 
– depressieve én vitale kanten. die depressieve kant had 
ze altijd gezien als een kracht van buiten: “daar is ‘het’ 
weer”. door het vertellen van haar verhaal werd haar 
duidelijk dat het ook iets van haarzelf was.’ 
het opgetekende verhaal gaf haar moeder een duidelijke 
identiteit: “dit ben ik. dit is mijn verhaal.” 

Valt dat naadloos samen? 
‘nee, dat valt niet naadloos samen. Verhalen kunnen 
stollen, maar ook veranderen. naarmate ik ouder word, 
verandert het verhaal dat ik over mijn leven vertel en leg 
ik andere accenten. toen ik net gescheiden was, lag dat in 
mijn verhaal helemaal aan de ander. nu zou ik daar een 
heel ander verhaal over vertellen, waar ik mijn eigen rol 
meer zou belichten.’

Het kleine verhaal 
op de internationale school voor wijsbegeerte (isVw) 
geeft brinkgreve al jarenlang cursussen autobiografisch 
schrijven – steeds samen met iemand uit een andere 
discipline. de dynamiek van iedere groep is anders, 
maar iedereen komt binnen met flarden van een verhaal. 
‘oudere vrouwen hebben vaak tragische verhalen vol 
klachten en ook wel aanklachten. mannen zijn ironischer, 
korter van stof, hebben meer distantie tot hun eigen ver-
haal. doordat ze hun verhaal opschrijven en andere men-

door  Marijke Verduyn, 
projectleider inspiratie 2015 
bij het apostolisch genootschap

‘dit ben iK. 
          dit is mijn Verhaal’
mensen hebben verhalen nodig. Want verhalen kunnen betekenis geven en perspectief bieden, thema’s in 

je leven verduidelijken en je laten delen in een groter geheel. Sociologe Christien Brinkgreve – spreker en 

workshopleider op Inspiratie 2015 – schreef in meerdere boeken over de rol van verhalen. In haar laatste 

boek ‘Vertel. Over de kracht van verhalen’ kwamen al die lijnen samen.
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Het grote verhaal 
de grote gezaghebbende verhalen – religie, socialisme, 
liberalisme – hebben voor veel mensen hun zeggings-
kracht verloren. maar, zegt brinkgreve, er kunnen zich 
nieuwe verhalen ontwikkelen, die houvast bieden en een 
inspirerend perspectief. 

‘mijn grootouders van beide kanten waren niet gelovig, 
hooguit een tikje verlicht protestant. mijn vader ging als 
jongen van achttien voor zijn opleiding naar rome en 
kon vanwege de oorlog niet meer terug naar nederland. 
tijdens dat gedwongen verblijf in rome raakte hij onder 
de indruk van de schoonheid van de kerken. ik noemde 
hem wel esthetisch katholiek. maar het was méér dan 
dat: het was ook het gevoel deel uit te maken van een 
grotere gemeenschap. wij gingen als gezin op zondag 
naar ons’ lieve heer op solder – maar ook voor ons had 
dat meer te maken met schoonheid: mijn broer mocht wel 
eens op het orgel spelen en we hadden wel iets met de 
liturgie. mijn moeder volgde wat halfslachtig.’

Later verloor uw vader zijn geloof. Was het voor hem 
moeilijk te leven zonder dat verhaal? 
‘er ging zeker ook iets verloren. ik denk vooral het gevoel 
dat hij ergens bij hoorde. met de ontzuiling is ook iets 
heel belangrijks verloren gegaan: de verticale binding 
tussen mensen. binnen de zuilen hadden mensen van 
verschillende sociale klassen vanzelfsprekend contact. 
dat is met de ontzuiling verdwenen en dat is sociaal 
gezien een verlies. mensen hebben de behoefte om ergens 
bij te horen, maar er ligt niet meer een vast script klaar. 
je moet je eigen netwerken vormen en niet iedereen is 
daartoe goed in staat. het oude kader is verdwenen, en je 
kunt niet een nieuw kader uit de kast trekken.’ 

‘

zelf voelde brinkgreve, toen ze studeerde, wel iets van de 
aantrekkingskracht van het communisme: het verlangen 
naar een betere wereld, het gevoel van saamhorigheid, de 
helderheid over wie vriend was en wie vijand. ‘ik begrijp 
goed dat mensen probeerden dat verhaal vast te houden, 
soms tegen beter weten in, want het is moeilijk leven 
zonder zo’n verhaal. maar we hebben te zeer ervaren hoe 
gevaarlijk dat kan zijn.’
we moeten dus niet een nieuw gesloten, totalitair verhaal 
willen creëren. het gaat veelmeer om een kritische tijds-
diagnose. Verbinding is daarin een heel wezenlijk woord. 
‘het grote verhaal kan niet meer. mensen zoeken geen 
antwoorden meer, maar bouwstenen om een eigen keuze 
te maken. die bouwstenen van een ander verhaal kun je 
ontdekken in de gemeenschappelijke noemers van kleine 
verhalen, verhalen van onderop. 

als je de ervaring kunt delen van wat het betekent om je 
overbodig te voelen, of alleen een productiefactor, kan dat 
energie geven om gezamenlijk een ander verhaal te ont-
wikkelen, waar mensen zich mee verbonden voelen. een 
verhaal met noemers als discipline of winstbejag. 
die noemers kunnen een tegenbeweging vormen voor 
het ene grote verhaal dat we nog wel – verborgen, maar 
massaal – aanhangen: het verhaal van de vrije markt. een 
ideologie die vragen over goed en kwaad aan de markt 
overlaat en ze daarmee uit de weg gaat.’
maar er moeten wel plekken zijn waar je je elkaar kunt 
ontmoeten en deze dingen kunt bespreken. ‘bij mijn cur-
sussen zie ik oprechte belangstelling van de rechter voor 
de huisvrouw en van degene die net is ontslagen voor de 
ondernemer. het voetbalveld, de isVw, de kerken: het 
zijn enclaves die we in dat opzicht moeten koesteren.’ 

‘ Het grote verhaal kan niet 
meer. Mensen zoeken  
geen antwoorden meer,  
maar bouwstenen om een 
eigen keuze te maken’

nieuws

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

Erik Jan Tillema weer 
werkzaam voor de VVP
Vanaf 1 april zal erik Jan tillema weer werk-
zaam zijn voor de VVP voor 12 uur in de 
week. Samen met Corrie Jacobs zal hij het 
beleidssecretariaat vormen. 

Redelijk geloven: essay 
‘Geloven geeft te denken en dat denken 
zal redelijk moeten zijn’, zo eindigt 
dr. arne Jonges zijn essay ‘Redelijk 
geloven’. In de inleiding maakt Jonges 
zijn verontrusting over de huidige 
trends binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland duidelijk. een steeds 
orthodoxere koers met een evangelicale 
blijmoedigheid. het essay is zeer 
actueel. er staan een aantal juweeltjes 
van hoofdstukken in, over waarheden in 
soorten en over de verhouding histori-
citeit en mythe. arne Jonges levert 
prachtige citaten aan, zoals: ‘je neemt 
de bijbel letterlijk of je neemt de bijbel 
serieus’ en ‘verhalen geven aan de 
ideeën over ons menszijn zo handen 
en voeten dat ze het hart raken en een 

Nieuwe voorganger
De jonge Klaas Douwes is sinds kort 
voorganger van de VVP apeldoorn.
Daarnaast zit hij in het convents-
bestuur en in de werkgroep Relivant 
namens de VVP. Waar komt zijn passie 
voor de vrijzinnigheid vandaan?

‘De vrijzinnigheid 
is voor mij echt 
een jas die past. 
een warme, 
vriendelijke 
manier van gelo-
ven waarin ik in 
alle eerlijkheid 

mijzelf kan zijn. In de vrijzinnigheid 
vind ik waarden terug die ik zelf hoog 
acht: menselijke waardigheid, 
bescheidenheid, tolerantie. Ik hou 
mijn theologie graag open, onaf, vat-
baar voor aanvulling en verandering. 
Ik wil mijn schouders kunnen opha-
len, kunnen zeggen dat ik het alle-
maal niet zo goed weet wanneer ik 
doorgevraagd word op mijn denk-
beelden. In de vrijzinnigheid staat 
dat vrije en zoekende centraal.’
Lees het hele interview met Klaas 
op onze website vrijzinnig.nl

Christien Brinkgreve is emeritus-hoogleraar sociale weten-
schappen. Zij publiceerde boeken over onder andere het zelf 
en de ander, het verlangen naar gezag en – recent – de kracht 
van verhalen. Samen met filosoof René Gude ontwikkelde zij 
een cursus autobiografisch schrijven: Ken uzelf. Zij geeft deze 
cursus inmiddels voor het achtste jaar. Op Inspiratie 2015 
houdt zij de hoofdlezing en geeft zij een workshop autobio-
grafisch schrijven.

uitnodiging en uitdaging vormen tot 
verwerkelijking’. en het citaat van 
hannah arendt: ‘we zijn ook verant-
woordelijk voor wie we gehoorzamen’, 
geeft aan dat ook God geen vrijbrief is 
voor wandaden. het huidige geloofs-
klimaat geeft veel te denken. 
een aanrader voor gesprekskringen. 
U kunt het downloaden of bestellen via 
www.vrijzinnig.nl

Rembrandtdag

Les Eléments mécaniques 1918-1923, Fernand Léger. 

85 mensen waren er in november bij 
op de geslaagde ontmoetingsdag in 
amsterdam, in de ochtend in Vrijburg 
en in de middag in het Rijksmuseum.
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schrijnende verhalen zijn er over die depressie en de 
grote aantallen gezinnen met kinderen die aan het zwer-
ven waren, maar ook talloze ontroerende verhalen. hoe 
die miljoenen hobo’s, die door amerika zwierven, toch 
bij veel huizen niet voor niets aanklopten. 
in cottonwood, idaho, zag william loft, de zoon van de 
tandarts, hoe de treinwagons binnenreden met vermoeide 
hobo’s die bovenop de wagons zaten ‘met hun hoofden 
omlaag zodat ze leken op zakken graan’. op een dag zag 
william hoe één van hen een teken op hun eigen tuin-
hek zette. hij rende naar buiten en vroeg waarom hij dat 
deed. de hobo legde uit: ‘Kind, als je bijna sterft van de 
honger en op je laatste benen loopt, betekent dit teken: 
hier is een warme maaltijd en mensen die je kunt 
vertrouwen.’

Veel hobo-verhalen uit amerika gaan over hoe kinderen 
diep geraakt werden, doordat ze zagen hoe hun (groot-)
ouders zoveel compassie, medeleven toonden met volko-
men vreemden en probeerden naar vermogen iets te doen 
aan hun armoede. zoals albert tackis. zijn familie leefde 
in een klein stadje in west Virginia. ze woonden vlakbij 
een watertank, waar de stoomtreinen altijd stopten in de 
zomer. albert zag dan wel zestig tot zeventig hobo’s van 
de wagons af klimmen om hun benen te strekken en in de 
buurt om eten te vragen. albert vertelt: ‘wij waren met 
vijf mensen in huis: moeder, vader, grootvader, mijn zus 
en ik. grootvader verbouwde al ons fruit en onze groen-
ten in zijn tuin. in het seizoen weckte moeder groenten 
en maakte jam. elke week bakte ze wel eenentwintig 

uitgelichtuitgelicht

zo gaven ze tips door of waarschuwingen: ‘je 
moet vrome praatjes houden, dan krijg je eten’ of ‘man 
met geweer’. niet iedereen begreep de tekens, maar de 
zwervers onder elkaar wel. 
samen met een groep mensen en een professioneel 
vormgeefster hebben we in waterland de zogenaamde 
hobo-tekens ‘vertaald’ naar tekens voor het geloof en 
hedendaagse geloofsgemeenschappen. opdracht was: hoe 
kun je als geloofsgemeenschap naar buiten treden, hoe 
breng je tekenen aan die mensen prikkelen om in gesprek 
te raken. 

maar het verhaal van de hobo’s zelf is indrukwekkend 
genoeg om er iets meer over te vertellen. het begint in 
amerika, eind negentiende eeuw. er is sprake van enor-
me bevolkingsgroei en industrialisatie. tussen 1860 en 
1916 werd het spoornet verachtvoudigd van 30.000 naar 
254.000 mijl. de eerste hobo’s waren veteranen van de 
burgeroorlog. werkloze militairen die werk zochten waar 
ze maar konden. schattingen melden dat er 60.000 hobo’s 

in 1890 waren en in 1930, de grote depressie was op zijn 
hoogtepunt, was hun aantal uitgegroeid tot 1.000.000. zij 
waren de uitzendkrachten van die tijd, inzetbaar waar 
nodig en dus van vitaal belang. elk los werk, vuil of 
schoon, deden ze. Vaak reisden ze ‘achter de oogst’ aan. 
ze werden bewonderd, soms werden ze als bedreiging van 
de eigen werkgelegenheid gezien en verjaagd. sommige 
staten namen een anti-hobo wetgeving aan; strenge straf-
fen voor bedelen en een vuur aanleggen. er waren ook 
plekken waar waterbronnen vergiftigd werden om van de 
hobo’s af te komen.
arm waren de hobo’s zeker en in een land waar de aan-
wezigheid van god in iemands leven afgemeten werd aan 
de hoogte van de bankrekening was dat geen aanbeveling. 
maar er waren ook spoorwegmaatschappijen die aan elke 
vrachttrein lege wagons vastmaakten om de enorme aan-
tallen zwervende arbeidskrachten te vervoeren. overigens 
reizen ze tot op de dag van vandaag rond ‘on the rail-
roads’, al zijn het er nu veel minder dan toen.

In 2009 kwam ik in aanraking met de leefwereld van 

de zogenaamde hobo’s, zwervers op het platteland 

van amerika aan het einde van de negentiende en 

het begin van de twintigste eeuw. Door middel van 

tekens, die deze hobo’s met houtskool of krijt aan-

brachten op hekken, bomen en huizen gaven zij 

hun ervaringen met de bewoners van die huizen 

door aan de zwervers die na hen kwamen.

door  Annemike van der Meiden

broden. als grootvader de hobo’s naar ons huis toe zag 
komen, riep hij moeder te beginnen met het maken van 
brood met ei en zakjes in te pakken met wortel, tomaat, 
appel en perziken. grootvader had altijd wel iets te doen 
voor de hobo’s. hout hakken, torren en insecten in de 
tuin weghalen, emmers water halen bij de bron. de 
hobo’s werkten dan twintig minuten en als ze weer op 
de trein sprongen hadden ze een flink maaltje met verse 
spullen in hun hand.’ een mooi voorbeeld over hoe goed 
het in de wereld kan gaan, zelfs als het er slecht voor 
staat en met name hoe mensen voor elkaar een anker 
kunnen zijn van hoop, al is het maar kort. 

in 2009 kwam ik via collega-predikant rieks hoogenkamp 
voor het eerst in aanraking met het verhaal van de 
hobo’s. het raakte me diep. misschien ook omdat ik rond 
die tijd mijn vader en dochter interviewde over hoe ver-
schillende generaties tegen de wereld aankijken. de grote 
depressie van 1929 kwam toen ook ter sprake en wat me 
raakte was hoe mijn vader sprak over de armoede in zijn 
tijd alsof het gisteren gebeurd was. hoe doordrongen hij 
zijn leven lang is geweest van de gedachte niet tot armoe-
de te vervallen. 
zwerver zijn, niets meer bezitten, totaal afhankelijk zijn 
van wat mensen je willen bieden aan werk en eten, het 
is voor mij ondenkbaar en lijkt me heel moeilijk. en toch 
is dit de realiteit van miljoenen op deze aarde: homeless, 
dakloze mensen, mensen die ooit weggevallen zijn uit 
een context van familie, werk, vriendenkring en langs de 
straat leven. er zijn talloze boeken geschreven en films 
gemaakt over dit onderwerp. denk maar aan ‘of mice 
and men’ van john steinbeck en ‘on the road’ van jack 
Kerouac. 

in deze tijd van recessie komt dit hobo-verhaal sterk bij 
mij binnen. overal om je heen hoor je over mensen in 
grote financiële nood. overal hoor en lees je over hoe we 
een tijd van armoede tegemoet gaan door bezuinigingen 
en faillissementen. en telkens denk ik: hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat mensen voldoende kunnen blijven eten 
en gezond leven? er zijn gelukkig positieve initiatieven 
zoals de voedselbank en het aanleggen van moestuinen in 
de stad op braakliggende terreinen, om maar iets te noe-
men. er zijn vele vrijwilligers die overal helpende handen 
bieden, net als in de depressiejaren van de vorige eeuw. 
de verhalen over de hobo’s geven mij de hoop dat er tel-
kens weer, door alle tijden heen, mensen zullen opstaan 
die vindingrijk en vol compassie zich inzetten voor ande-
ren die in moeilijkheden raken. want uiteindelijk zijn we 
allemaal hobo’s, zwervers door de eeuwen heen. en de 
vraag is: welke tekenen willen wij achter laten voor de 
generaties na ons?

hobo 
teKens
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We leven in een hectische wereld in een hectische tijd. Vermoeiend. 

Om een beetje het hoofd boven water te houden moet je wel af en 

toe onderduiken. Even niet thuis; even incognito. Welke aanlegsteigers 

zoeken we op in het woelige water van de dagelijkse actualiteit? 

Of is onze hoop alleen nog gevestigd op een reddingsboei zo hier 

en daar? Een redactionele waterkaart..

aanlegsteigers

Wel thuis
Ik woon op enkele honderden meters 
van mijn geboortehuis. Niet dat ik nooit 
verder weg geweest ben, maar het voelt 
hier wel erg goed. De eekhoorn in mij 
gaat er regelmatig op uit om in de wijde 

thema

Bach, Verdi, Amy 
Winehouse en Queen
tijdens het varen op weg naar een 
aanlegsteiger merkte ik dat ik naar veel 
soorten steigers een touw uitwerp om 
aan te knopen. Bij een paar liggen al 
bootjes, zoals bij gedichten. Ik leg ook 
graag aan bij kookideeën, recepten 
bedenken en bekijken. Via die aanleg-
plek kwam ik bij muziek uit. Bij muziek 
lig ik graag even stil, al spring en dans 

ik ook graag bij sommige nummers, 
maar niet in mijn bootje. en ik combi-
neer ook graag, als ik voor de kerst sta 
te koken, gaat het Weihnachts-
oratorium van Bach op hard. en als ik 
rustig moet nadenken cellosonates van 
diezelfde componist (er zijn theorieën 
dat Bachs vrouw ook een sonate heeft 
geschreven). en als leven zwaar wordt, 
luister ik graag naar woeste kyries en 
bij nog erger het ‘Dies irae’ uit het 
requiem van Verdi met groot dubbel-
koor. het aanleggen beperkt zich niet 
tot klassieke (veelal) zangmuziek, maar 
ook soul, ritme and blues, van aretha 
Franklin tot amy Winehouse, maar ook 
de eurithmics. Op adem komen met 
Queen, Can anyboy find me somebody 
to love...en dan de drumsolo en vooral 
meezingen als er niemand in de buurt 
is, maar dat kan goed over het water. 
het is weliswaar een droevige tekst, 
maar meezingen en stampen, geeft 
toch ook moed om weer verder te 
gaan, en zo werkt voor mij muziek mee 
om het leven weer aan te kunnen in 
ieder geval tot het volgende nummer.  
CJ

Geliefde spullen en 
gedichten
mijn aanlegsteiger zijn de spullen waar-
mee ik mij omgeef. een korte rondgang 
vanuit mijn werkplek:
een oud bureau, afkomstig van mijn opa 
die ik nooit heb gekend. Dit bureau 
heeft al veel studentenhuizen gezien en 
gaat dus al 33 jaar met me mee. een 
oud pennendoosje. een geliefde 

tekening van mijn zoon – Jezus en de 
discipelen in de boot. een steen uit Iona, 
een steen van de Berlijnse muur. 
Kaarten van goede vrienden, die ik 
kreeg toen ik het moeilijk had. een 
vakantiesouvenir van de laatste grote 
gezinsvakantie. toen ik lang geleden 
een jaar in het buitenland studeerde, 
konden die spullen natuurlijk niet mee. 
Wat er dan meegaat, dat zijn boeken. 
een paar dichtbundels: toen was het 
erich Fried en hans magnus enzens-
berger. Ik heb die bundels toen eigenlijk 
vrij willekeurig ingepakt. en zij hebben 
me geweldig geholpen, op de momen-
ten waarop ik dacht: wat dóe ik hier? 
Dan ging ik op bed liggen en las gedich-
ten. hardop, met veel expressie. Kan ik 
iedereen aanraden! AL

annemike). De eerste plek in huis 
die ik klaar wilde hebben was mijn 
hoekje: stoel, tafel, boeken, CD’s. 
Zodra die steiger is aangelegd is het 
niet meer moeilijk mij ergens thuis 
te voelen. MdO

wereld lekkere hapjes te halen voor 
later. Zoals de muis Frederick in het kin-
derboek van Leo Lionni, die woorden 
verzamelt, ‘want de winter heeft vele en 
lange dagen, en dan weten wij niets 
meer te zeggen misschien’. Onze redac-
tievergadering is altijd zo’n lekker hapje, 
trouwens wèl altijd halen en brengen. U 
bent getuige van het driemaandelijks 
resultaat, naar ik hoop steeds een stei-
ger om even bij aan te leggen. Zo crui-
sen we verder, in gezelschap en indivi-
dueel. het bevalt mij prima, maar mocht 
het schip ooit ergens met man en muis 
(en eekhoorn) op de klippen lopen, dan 
vertrouw ik op een reddingslijntje naar 
de thuishaven.  WW

Aanleggen
Soms vaar je langs steigers waar een 
bordje staat ‘Niet aanleggen’. Behalve in 
een noodgeval doe ik dat dan niet, 
hoewel ik er recalcitrant van word. 
maar ik voel me onwelkom op zo’n 
steiger. Ik leg liever aan waar ik welkom 
ben. Daarvoor is het nodig dat er 
mensen op de steiger staan en dat zij 
een gastvrije hand uitsteken, en dat ik 
ook een hand uitsteek. anders kom 
ik niet uit dat bootje, want ik heb zo 
mijn beperkingen. Zoals iedereen, 
trouwens. Op mijn favoriete steigers 
staan mensen, die met elkaar ver-halen 
delen. Soms veel, soms weinig. Soms 
een verhaal dat ik net heb meege-
maakt. Soms oude verhalen, die ik niet 
heb meegemaakt, maar die toch deel 
van mij worden. Waar ik met plezier of 
verbazing naar kan luisteren, boos om 
kan worden of om kan lachen. 
Of verhalen die de mijne in een ander 
daglicht zetten. Dat zijn de mooiste. 
AvdV

Lezen 
Over wat mijn aanlegsteiger is hoef ik 
niet lang na te denken: het is mijn plek 
in huis waar ik kan gaan zitten om te 
lezen. Lezen is voor mij absolute nood-
zaak, mijn redding en toevlucht, om 
het maar eens pathetisch uit te druk-
ken. In de eerste plaats is het pure 
ontspanning. Zelfs de ingewikkeldste 
filosofische teksten, de meest 
complexe engelse poëzie werken 
ontspannend voor mij – bij uitstek dat 
soort teksten, zou ik zelfs zeggen. en in 
de tweede plaats is het voor mij de 
toegangspoort tot de enige wereld die 
ik echt begrijp en waar ik mij werkelijk 
thuis voel: die van de literatuur, 
filosofie, poëzie. Wij zijn onlangs 
verhuisd (zie ook het stukje van 

Sinds begin dit jaar wonen marinus en ik 
in een flat. Zes hoog, niet te hoog dus 
maar wel met een mooi uitzicht. We 
hebben veel spullen weg moeten doen, 
maar dat heeft als positieve keerzijde 
dat het een lekker opgeruimd gevoel 
geeft. en je houdt, als het goed is, over 
waar je werkelijk belang aan hecht. 
Overigens kan er nóg meer weg, maar 
daar nemen we de tijd voor. Onze flat 
ligt aan het water. er is een brug gefa-
briceerd voor voetgangers en fietsers. 
De voetgangersbrug is te hoog om er 
normaal overheen te lopen. De meeste 
mensen lopen dan ook via de fietsers-
brug. maar die gaat in de zomer nogal 
eens open om schepen door te laten en 
het schijnt dat de brug soms hapert. 
Dus toen bedachten marinus en 

ik om een bootje aan de wal te ankeren, 
zodat we altijd naar de overkant kun-
nen. De uitwerking zal op zich laten 
wachten, maar het idee is leuk: een 
plek te hebben vanwaar je altijd kunt 
vertrekken. mooi toch?  AvdM

Ankerplaats

‘Godsdienst is een collectief middel van 

vervoer, dat ik niet neem. Ik wil wel naar die 

God, te voet als het moet, maar niet met een 

georganiseerde reis.’

Haroun, broer van de vermoorde Moussa, in een roman van de Algerijnse schrijver 

Kamel Daoud; Nelleke Noordervliet in Trouw, 3 januari 2015

Deel van Havenarbeid (1916), 
Bart van de Leck
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interview

Schrijven voor jezelf
‘schrijven was voor mij altijd een manier om me te uiten. 
als kind verwerkte ik zo wat ik meemaakte: dagboeken 
vol, gedichten en verhalen. later, in een crisis, herinnerde 
ik me dat weer. toen heb ik het schrijven weer opgepakt. 
schrijven creëert rust voor mij. door te schrijven creëer ik 
orde in mezelf, in mijn gedachten en waarnemingen. ik 
zet dingen letterlijk op een rijtje, soms ontstaan daar lijst-
jes uit. schrijven werkt rustgevend en vermindert stress. 
en ik merk dat ik erdoor open sta, ik luister naar binnen, 
naar de ingevingen die uit mezelf komen.
schrijven vanuit jezelf is goed voor iedereen. schrijvend 
maak je verbinding met wat er in je leeft. het is niet zo 
dat je daar talent voor moet hebben: iedereen kan het. 
creativiteit kun je daarbij oefenen.‘

Samen schrijven
‘in mijn aanpak als schrijfcoach komt er nog iets belang-
rijks bij: ik werk vaak met een groep. wat geschreven is, 
laat ik altijd aan elkaar voorlezen. je leest dan puur voor 
jezelf. er wordt geluisterd zonder te oordelen of feedback 
te geven. de woorden worden als het ware waar: ze lan-
den bij iemand anders en doen iets. door het voorlezen 

geef je aandacht aan wat er in je leeft. het mag naar bui-
ten komen, gehoord worden. overigens schrijven wij met 
pen en papier. daar is veel voor te zeggen: wat je met pen 
opschrijft, beklijft. het blijft meer hangen dan getypte 
woorden – dat weten docenten ook trouwens. als je typt 
ben je vaak niet alleen aan het schrijven maar gelijk aan 
het redigeren: strepen, verbeteren. dat remt de stroom 
van woorden af. als we met pen schrijven, is mijn 
opdracht: niet strepen, niet doorkrassen. dat gebeurt 
vaak toch, maar je kunt het nog lezen. met ‘delete’ kan 
dat niet. ik organiseer regelmatig een schrijfcafé, op basis 
van inloop. er is dan een thema dat ik heb bedacht, en 
dat niemand van te voren weet. de bedoeling is om in het 
moment te schrijven, geraakt door de opdracht die je 
gekregen hebt. dat directe is belangrijk. het thema heeft 
altijd een persoonlijke noot, zodat je jezelf ermee kan 
verbinden.’

Verbinding met je eigen verhaal
‘mijn filosofie is: wat je nodig hebt in je leven, begint bij 
jezelf. schrijven kan een methode zijn om daar bij te 
komen. ik gun het mensen om vrijer in zichzelf te wor-
den. het schrijven helpt om blokkades op te heffen, en 
iets nieuws in jezelf te ontdekken. soms komen mensen 
bij me die vastgelopen zijn, na een echtscheiding of na 
baanverlies. soms ook omdat ze beter willen leren schrij-
ven. je besteedt tijd en aandacht aan jezelf – wat soms 
een unieke ervaring is. ik merk dat mijn aanpak werkt, 
en ik denk er ook over na, waarom dat zo is. Volgens mij 
zijn veel mensen op zoek naar zichzelf. mensen willen 
duidelijkheid krijgen: wie ben ik eigenlijk? wat kom ik 
hier doen, waartoe ben ik op aarde? mensen willen zich 
met hun eigen verhaal kunnen verbinden.’

Voor meer informatie over de activiteiten van Winny Bos: 
www.naarhartenlust.nl.

‘Schrijven met pen en papier doe ik vanuit de 

filosofie: Schrijven is uitvinden wat er in je leeft. 

Het is: merken dat je meer weet dan je denkt. 

Welke inzichten je onderweg krijgt is niet te 

voorspellen. Het is goed voor je emotionele 

ontwikkeling en heeft een helende werking.’

Alke Liebich interviewt Winny Bos, 

schrijfcoach in Amersfoort

reflectie

gezien als ongewenst, omdat ze de aristocratie in de kaart 
zouden spelen. ze werken namelijk vriendjespolitiek in 
de hand. Van reybrouck schetst het echec van wat hij 
‘electoraal fundamentalisme’ noemt en hij spreekt over 
verkiezingen als de ‘fossiele brandstof van de politiek’. 
ik vond op internet een hilarische act, waarin hij met 
gekleurde potloden visualiseert waarom onze vertrouwde 
politiek vaak zo chaotisch en onproductief is. Volgens 
Van reybrouck werkt onze huidige partijpolitiek korte-
termijndenken in de hand. het voornaamste leidmotief 
van politiek handelen lijkt te zijn: hoe springen we er 
bij de komende verkiezingen uit? de amerikaanse pre-
sidentsverkiezingen werpen zo al twee jaar tevoren hun 
schaduwen vooruit. maar ook onze eigen binnenlandse 
politiek kan er wat van! landelijke politici praten zich 
nu de blaren op de tong om overeind te houden dat de 
provinciale statenverkiezingen ècht over regionale zaken 
gaan. echt…? 
de reden waarom hij ‘les glaneurs’ uitkoos was dat deze 
film mensen laat zien die tussen de regels van onze wes-
terse maatschappij door laveren, non-conformisten die 
met hun levenshouding een ander verhaal vertellen dan 
we gewend zijn. met name bewondert hij één van deze 
personen, een oud-biologiedocent die dagelijks (!) eet van 
hetgeen na het opruimen op de markt overblijft. wij vin-
den al gauw dat aan zo iemand een steekje los is, maar 
het enige is dat hij zich niet aan ons verhaal conformeert. 
Vandaag-de-dag zien we op dit gebied allerlei initiatieven 
ontstaan. google maar eens op ‘discosoep’ of kijk op 
www.youthfoodmovement.nl of www.instock.nl. onze 
maatschappij heeft dit soort onconventionele denkers (en 
doeners) dringend nodig!

Beeldjutter
Volgens een oude franse wet heeft iedereen het recht om, 
nadat de oogst is gedaan, van het land op te rapen wat 
is blijven liggen. bij ons heet dat ‘aren lezen’, ook wel 
sprokkelen of jutten (in het frans: glaner). ‘la glaneuse’ 
in de film is agnès Varda zelf. zij sprokkelde beelden van 
dingen waar niemand op let en verwerkte die tot een film 
die ook in 2015 nog imponeert. ze nam dit negentiende-
eeuwse schilderij ‘les glaneuses’ van jean-françois millet 
als uitgangspunt, en zocht naar mensen die tegenwoordig 
nog leven van verweesde (etens)waren. het blijkt dat 
onze maatschappij de gekste dingen afdankt: niet alleen 
de ondermaatse aardappeltjes, maar ook de bovenmaatse 
of diegene die er volgens onze esthetiek àl te aardappelig 
uitzien: supermarkten willen alleen ongehavende aardap-
pelen verkopen die tussen 5 en 10 centimeter groot zijn. 
alles wat daarvan afwijkt wordt als misvormd en dus 
onverkoopbaar beschouwd. de hartvormige kneusjes wor-
den gewoon gedumpt op een stukje frans niemandsland. 
zo ook met boomgaardfruit, wijndruiven en oesters die na 
een storm buiten de paaltjes terechtgekomen zijn.

Tegen verkiezingen
Van reybrouck is een origineel denker die probeert onbe-
vooroordeeld achter onze mistgordijnen van het normale 
te kijken. hij schreef o.a. ‘congo: een geschiedenis’ en 
won met dat boek in 2010 de libris literatuur prijs. zijn 
meest recente boek is ‘tegen verkiezingen’. daarin zet hij 
vraagtekens bij de electoraal-representatieve democratie 
(d.w.z. democratie met verkiezingen) van na de franse 
en amerikaanse revoluties van eind 18e eeuw. Vóór die 
tijd was loting de norm en werden verkiezingen juist 

‘ Schrijven vanuit jezelf is goed 
voor iedereen. Schrijvend 
maak je verbinding met wat 
er in je leeft’

lezen tussen de regels

In het seizoen 2014 was één van de zomergasten bij Wilfried de jong de Vlaamse 

cultuurhistoricus David van reybrouck. Hij koos de film ‘Les glaneurs et la glaneuse’ 

van agnès Varda uit voor na het interview. 
door Wim Wattel

de Kracht Van de pen
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gevouwen. overigens bidt niet elke gelovige (en zeker 
niet elke vrijzinnige) veel, sommigen helemaal niet en 
velen alleen of vooral in de kerk, in de context van de 
geloofsgemeenschap.

Bidden verbindt 
als kind dacht ik dat god ergens was met veel telefoons. 
als ik dan aan het bidden was, ging ‘mijn’ telefoon. maar 
god kon niet altijd opnemen, was soms al in gesprek op 
een andere lijn. dat was mijn oplossing voor hoe het nou 
kon dat gebeden niet altijd verhoord worden. nu valt me 
op dat er een element van contact in dat beeld zit. dat 
vind ik nu belangrijker dan gebedsverhoring. bidden is 
gericht op contact met god, of iets, een hogere macht, en 
ook (meer) contact met jezelf kan bij bidden horen. 
er zit een element van verbinding in het bidden voor de 
wereld om ons heen, veraf en dichtbij, onze naasten of 
onszelf. door voor anderen te bidden of aan hen te den-
ken, komen ze dichterbij, raken we meer met ze verbon-
den.  in de voorbeden in de kerk wordt vaak een kring 
getrokken, van de wereld, naar ons land, onze stad, naar 
uiteindelijk, meestal in een stil gebed, je eigen naasten. 
Voor velen is het ontroerend om te weten dat er voor hen 
wordt gebeden, het is een teken van zorg en verbinding. 
soms kan het een gevoel van gêne oproepen. we zijn 
niet allemaal vertrouwd met een cultuur waarin voor 
alles wat op dat moment van belang is of lijkt, hardop 
wordt gebeden. misschien vinden we niet alles belangrijk 
genoeg om voor te bidden, of vinden we het  beter dat 
we in het verborgene bidden.

Samen bidden in verbinding
en in de kerk bidden wij samen. mij geeft dat het gevoel 
dat mijn persoonlijke (en stille) gebed mede wordt gedra-
gen door alle anderen, en omgekeerd. het voelt krachti-
ger, geconcentreerder dan thuis in mijn eigen bed. en dan 
sluiten we af met een onze Vader. hardop, we zeggen het 
samen. en we zeggen onze Vader. Van mijn buurvrouw 
en mijn buurman, van mij – die ‘onze’. de ‘onze’ van 
alle christenen, in alle kerken, die misschien wel net op 
dát moment ook ‘onze’ bidden, in welke taal dan ook. 
de ‘onze’ van het gebed dat jezus zijn leerlingen leerde 
en dat al die eeuwen gebeden is, van generatie op gene-
ratie, tot die van ons aan toe. en voor wie het met ons 
kunnen delen, omdat zij ‘onze’ god herkennen in de 
beelden waarmee zij geloven. allemaal mistflarden die in 
de wolk van gebeden hun plaats kunnen vinden. 

Bidden: gewoner dan we denken
zestig à zeventig procent van de nederlanders bidt 
wel eens, en omdat iets minder dan de helft van de 
nederlanders gelooft, is dat bijzonder. er zijn mensen, 
ook jongeren, die bidden (80 % van alle jongeren, in een 
onderzoek van maerten prins), maar niet kerkelijk zijn, of 
niet gelovig. zij bidden tot een hogere macht, 
iets hogers, of soms tot zichzelf. en hoewel ze niet kerke-
lijk zijn noemen jongeren dit wèl bidden, en doen ze 
het klassiek: ’s avonds in bed, ogen dicht en handen 

‘  waar nog  
de wolK gebeden  
hangt’

door Annemieke van der Veen

Een regel uit het lied ‘De vreugde voert ons naar 

dit huis’ (Liedboek, lied 280), een regel die mijn 

verbeelding stimuleert: zou die wolk in katholieke 

kerken naar wierook ruiken? Soms wordt de wolk 

bijna tastbaar – zoals eens in een stiltecentrum, 

naast me een medepatiënt die zat te mediteren en 

voor me vijf jongemannen, bezig met het islami-

tisch avondgebed. Verschillende kleuren rook leken 

om elkaar heen te draaien.

reflectie

          

cultuur

gevolgd worden. en uiteindelijk de 
enige plaats waar waarachtige woor-
den worden gezegd. Je kunt het 
afschuwelijk vinden, je kunt er ook 
hartelijk om lachen. Alke Liebich

Dave Eggers: De cirkel, 

Dutch Media uitgevers, 2013

De Cirkel
houdt u ze bij? hoeveel vrienden u hebt 
op Facebook? hoeveel connecties op 
Linkedin? Verbinden heeft een nieuwe 
betekenis gekregen nu de sociale media 
zo’n belangrijke plek innemen. Je moet 
een hoop keuzes maken in de social 
media. en fouten maken kun je ook. 
Gelukkig kun je ook ontvrienden, een 
connectie weer ongedaan maken. Dat 
gaat in het echte leven stukken lastiger. 
Soms zou je denken dat Facebook net 
het echte leven is. als je je daar zorgen 
over maakt, dan moet je eens ‘De cirkel’ 
lezen, van Dave eggers. en als je je daar 
géén zorgen over maakt, ook dan moet 
je eens ‘De cirkel’ lezen. een roman die 
een angstwekkende, orwelliaanse toe-
komst schetst: één internetbedrijf 
neemt de hele samenleving over: van 
ziektekostenverzekering tot het organi-
seren van verkiezingen. ‘Waarom zou je 

mensen nog een stempas geven? 
Iedereen heeft toch een account bij De 
cirkel!’ De hoofdpersoon, mae holland, 
vindt haar droombaan bij De cirkel, en 
gaandeweg nemen het bedrijf en de 
nieuwe vrienden (=collega’s) haar hele 
leven over. Voor wie bezorgd is: Dit 
boek wakkert je bezorgdheid aan. mae 
moet steeds meer voldoen aan de nor-
men van De cirkel: er is een dagelijkse 
competitie van ‘likes’, positieve beoor-
delingen en vrienden. als lezer draai je 
mee in de draaikolk van mae, en af en 
toe beneemt dit je de adem. Gelukkig 
zijn er dan de grove overdrijvingen die 
je als lezer moet zien voor wat ze zijn: 
onrealistische nachtmerries. Dat helpt 
om het bij een gezonde bezorgdheid te 
laten. Voor wie zich geen zorgen maakt: 
dit boek laat zien waar de grenzen lig-
gen. Bijvoorbeeld op de wc: de enige 
plaats waar de Cirkel-medewerkers niet 

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

De gin in de cocktail
Karen armstrong heeft opnieuw een dik 
boek geschreven, dit keer over de vraag 
of oorlogsgeweld op het conto van reli-
gie geschreven kan worden, zoals nogal 
eens gezegd wordt. Gewoontegetrouw 
pikt ze het onderwerp op in het grijze 
verleden van de prehistorie, om via het 
oude Israël, het Byzantijnse rijk en de 
kruistochten terecht te komen bij de 
wereldwijde jihad van onze tijd. maar 
ook ontwikkelingen in India en China 
passeren de revue.
toen onze voorouders, in kleine (fami-
lie)groepen, nog van de jacht leefden 
was iedereen aangewezen op gezamen-
lijke inzet. met de ontwikkeling van de 
landbouw ontstond de mogelijkheid 
van tijdelijke voedseloverschotten en 
–schaarste. Dat leverde een aristocratie 
op, die zelf niet meewerkte aan de 
voedselproductie maar de distributie 
ervan coördineerde. Daar ergens ligt de 

bron, zowel van uitoefening van macht 
als van religie om die macht te autorise-
ren. Zingeving aan eigen (bedenkelijk) 
gedrag en demonisering van ‘de vijand’ 
gaan onverbrekelijk hand in hand. In 
haar interview met Pieter Jan haegens 
in ‘Buitenhof’ van 15 januari j.l. vatte 
armstrong het idee om politiek en 
levensovertuiging uit elkaar te halen 
samen met: ‘to take the gin out of the 
cocktail’ – als onmogelijkheid dus. De 
scheiding van kerk en staat is een onbe-
staanbaar bedenksel uit het europa van 
de laatste paar eeuwen. In alle andere 
culturen is de verwevenheid van religie 
of ideologie met het seculiere leven 
onontwarbaar. armstrong schreef met  
dit boek een vurig pleidooi om in die 
kluwen de draad van verzoenende 
kracht op te pakken, die de religie 
evengoed aanreikt. Wim Wattel

Karen Armstrong: In naam van God, 

de Bezige Bij, 2015; 

ISBN 978 90 234 8877 4
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in 2013 reisde het Koninklijk concertgebouw-
orkest de hele wereld rond om hun 125-jarig bestaan te 
vieren: ruim vijftig concerten verspreid over zes wereld-
delen. de befaamde en prijswinnende filmmaakster 
heddy honigmann reisde mee. ze landt met het orkest 
in buenos aires, soweto en sint-petersburg en laat zien 
wat de kracht van muziek is in verschillende landen en 
culturen. ‘around the world in 50 concerts’ heet deze 
documentaire. je ziet veel van het reisgebeuren van 
musici die ook weer uit wel twintig verschillende landen 
komen, maar wel in één orkest zitten. het is interessant 
om te zien hoe instrumenten in thermo-verpakkingen in 
het ruim van vliegtuigen gaan om niet te erg ontstemd te 
raken. honigmann volgt een paar mensen die praten over 
hun fascinatie voor klassieke muziek. een taxichauffeur 
kleurt zijn eenzaamheid met de klanken van grote compo-
nisten, soms deelt hij zijn muziek met gasten waarvan hij 
merkt dat ze zijn muziekkeuze waarderen. dat lukt niet 
vaak. een vioolleraar in soweto, zuid-afrika, vertelt hoe 
hij als kleine zwarte jongen Yehudi menuhin hoorde spe-
len en toen meteen wist dat hij viool wilde leren spelen. 
Van zijn vader kreeg hij een strijkstok zonder haren, het 
enige wat hij kon betalen. witte leraren wilde hem geen 

Verhalen hebben een onmiskenbare functie. Ze brengen lijn in 
onze levens, orde in de chaos en helpen ons te verwoorden wie 
we zijn en betekenis te geven aan wat ons overkomt. Verhalen 
bezielen en bieden perspectief. Waar wij verhalen met elkaar 
delen – zoals de verhalen van de bijbel- kunnen die ons binden 
aan een groter geheel. het Grote Verhaal vormt zo mede onze 
(ook gemeenschappelijke) identiteit. Bezieling door verhalen: dat 
is het uitgangspunt. maar welke rol spelen verhalen eigenlijk in 
ons eigen leven? en verbinden we ons persoonlijk verhaal nog 
aan een groter Verhaal? 

Cabaretière Sara Kroos opent de dag met een speciaal voor deze 
dag geschreven conference. hoogleraar sociologie Christien 
Brinkgreve gaat in op de kracht van verhalen in ons dagelijks 
bestaan en de maatschappelijke functie en invloed ervan. Willem 
Pekelder, televisierecensent van het dagblad trouw, belicht de rol 
van de media, die in toenemende mate onze levensverhalen en 
die van onze buren laten zien.

Voor de middag kunt u een workshop kiezen uit tal van work-
shops rond (levens)verhalen en zang, dans of theater. en natuur-
lijk kunt u elkaar gedurende de dag ook op andere manieren ont-
moeten. er is plaats voor 500 deelnemers. mis het niet! 

Organisatie
Inspiratie 2015 is een samenwerkingsverband van de algemene 
Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, 
de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnigen 
Nederland (voorheen NPB) en het apostolisch Genootschap.

muzieK 
Verbindt 
de wereld 

les geven, ook niet via de achterdeur, totdat een joodse 
violist hem (via de voordeur!) ontving en de lessen 
eindelijk konden beginnen. het kostte heel veel doorzet-
tingsvermogen om vanuit grote armoede toch zelf weer 
aan kinderen les te geven op een echte muziekschool. 
we zien het orkest daar spelen voor een grote zaal vol 
kinderen, die de kracht van de dirigent en de baton, 
dirigeerstok, leren kennen. het hele orkest beweegt mee 
en reageert op de echte baas van het orkest, het stokje. 
ontroerende beelden. een rus, die vervolgd werd onder 
stalin, kreeg zijn muziekliefde van zijn moeder, van wie 
hij maar één portret heeft, maar de muziek van mahler 
delen ze nog steeds samen in zijn gedachten. hij schui-
felt op hoge leeftijd de zaal in om mahler te beluisteren 
van het concertgebouworkest.

honigmann laat heel onverwachte musici praten over 
hun instrument, bijvoorbeeld de filosoferende cimbalist/
paukenist, die soms maar één keer per uitvoering iets 
moet doen. hij vertelt over hoe hij zichzelf alert houdt, 
want zijn enige moment mag hij echt niet missen. de 
contrabassist laat horen hoe de tiende symfonie van 
shostakovich zijn leven en de liefde voor zijn instrument 
veranderde. in deze moderne muziek mag hij eindelijk 
eigen melodieën spelen en ondersteunt hij niet alleen de 
melodie van de andere strijkers. en twee violisten beta-
len hun lekkere gebakjes op de hoek van hun hotel met 
een optreden in de winkel. de hele film zit vol prachtige 
muziek. een geweldige ronde om de wereld.

film

Er zaten een paar moeders uit heel diverse achter-

gronden om de tafel en ineens ging het over 

slaapliedjes. Een voor een zongen ze in de moeder-

staal het liedje dat ’s avonds voor het slapen gaan 

de baby’s in dromenland liet komen. De anderen 

probeerden mee te zingen en ook al waren het hele 

verschillende ‘slaapverwekkende’ liedjes, er was een 

groot onderling begrip. muziek kan rustig maken of 

juist energie geven, het kan troosten en opvrolijken 

of juist verdrietig maken. 

door  Corrie Jacobs

Around the World in 50 Concerts

InspIratIedag 2015 
Sara KrOOS, 
CHrIStIEn BrInKgrEVE, 
WILLEm PEKELDEr En 
VELE anDErEn!

met

Cabaretière sara Kroos
schrijft speciaal voor 
deze dag een mini-
conference over haar 
zoektocht naar ruimte 
voor (on)geloof.

Willem pekelder
televisierecensent van 
het dagblad trouw 
laat zien hoe levens-
verhalen in de media 
een steeds grotere 
plaats krijgen en lijken 
te zorgen voor binding 
en cohesie.

Christien Brinkgreve
emeritus-hoogleraar 
sociologie verheldert 
de kracht en invloed 
van verhalen op ons 
individuele leven 
en op ons maatschap-
pelijk functioneren.

18 april 2015
Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171, 3511 BP  Utrecht
Toegang: 20 euro
Opgeven via www.inspiratie2015.nl

ontmoeting
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het volgende nummer heeft als 
thema beeldenstorm.

le pont 
       d’aVignon 

Rreligie betekent verbinding. in een aankondiging voor de inspiratiedag 
van 18 april lees ik: ‘mensen maken verhalen. Verhalen maken mensen. 
Verhalen geven ons identiteit en oriëntatie.’ prachtig allemaal, natuur-
lijk. toch op deze achterpagina nog even een vraagje: aan welk verhaal 
verbind je je, als je geen verhaal hebt? of liever, een onprettig verhaal 
dat anderen niet graag horen? een verbinding met een los eindje, een 
pont d’avignon? in nieuwsuur viel op 16 december 2014 te horen dat 
nederland 60.000 daklozen telt – een flinke provinciestad vol. en hun 
aantal neemt toe. al dan niet gekozen. hoe kom je er toe alle verbin-
dingen met je eigen verleden, met vrienden en familie, met werk te 
verbreken? dan moet het wel ver met je gekomen zijn: de stekker eruit, 
verbinding verbroken, disconnected. geen gemakkelijk verhaal dus. 
het moet wel ver met je gekomen zijn om voor 6000 euro op een gam-
mel wrak aan boord te gaan met een paarhonderd anderen, om je land 
te verlaten omdat daar je levensomstandigheden nog slechter waren. 
om keer op keer een poging te doen om over het hek te klimmen naar 
ceuta of melilla, snippers europa aan de afrikaanse kust. om je te ver-
stoppen in een vrachtwagen in calais of europoort die klaarstaat voor 
de overtocht naar het beloofde engeland. omgekeerd (tinkebell spuug-
de hierover vuur in trouw, 6 januari): het zal je maar overkomen, zoals 
feda amari, na 18 jaar nederland op het vliegtuig te worden gezet, 
terug naar afghanistan, met achterlating van vrouw en kinderen, omdat 
je ooit ten tijde van het communistische regime aldaar werkzaam was 
als politieagent voor de veiligheidsdienst Khad en daarom nu zonder 
vorm van proces bij categorie 1f wordt ingedeeld: oorlogsmisdadiger. 

de krant staat bol van dit soort verhalen. Verhalen waarmee je je maar 
liever niet verbindt. maar toch…
in de bijbel staat de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. 
de moraal: je kunt – bij nacht en ontij –  maar beter zorgen dat je je 
zaakjes voor elkaar hebt. dan kun je verhaal halen. toch waren er vijf 
domme blondjes zonder lampolie. het slot van het liedje was dat ze – 
te laat – voor een gesloten deur kwamen. een beeld van het Koninkrijk 
gods? ik vind het maar moeilijk verteerbaar. 

Wim Wattel


