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scheppen en zo 

u hebt een typisch zomernummer in handen: het thema scheppen nodigt 
uit om actief te worden met emmer en schep, om te mijmeren in de hang-
mat bij een glas wijn, en om te herinneren, wanneer je in de stille zomer-
maanden oude dozen opruimt.
Voor dit alles stof genoeg. Klaas spronk, oudtestamenticus aan de pthu, 
neemt ons mee in het nadenken over de scheppingsverhalen aan het begin 
van de Bijbel. onderzoek naar de teksten levert wel eens nieuwe inzichten 
op, zeker in vergelijking met scheppingsmythes uit de omgevende 
culturen. en we lezen ook dat we hier niet te lang bij stil moeten staan. 
dus snel door. 

op een heel andere manier leren wij scheppingsverhalen kennen op de 
middenpagina’s: daarop een presentatie van prentenboeken en kinder-
bijbels over genesis, over schepping, over hoe het is als er nog niets is. 
Boeken waarin veel creativiteit te ontdekken is.
creativiteit hoort bij scheppen. wij willen weten hoe dat werkt. het inter-
view met kunstenaar han Koster leert ons hier iets over. het schept ver-
warring. iets nieuws maken met oude spullen – is dat ook scheppen?
ook het verglijden en vergaan komt aan de orde. wat oud is, is ook ooit 
nieuw geweest. het verleden is geweest, maar het kan ook worden her-
schapen – op een nieuwe manier. erik jan tillema en Klaas douwes 
zijn ermee bezig. zij doen onderzoek naar het Vrijzinnige verleden. een 
oproep.

in kerken wordt gemeenschap geschapen, die meer is dan de som der 
delen. wonderbaarlijk soms. annemieke van der Veen schrijft erover.
afscheid nemen is ook het moment van iets nieuws. Klaas douwes stelt 

ons het boek voor van wim 
jansen bij zijn afscheid als pre-
dikant. meer uitnodigingen voor 
zinvol tijdverdrijf vindt u op de 
cultuurpagina. 

rick Benjamins stelt ons weer 
een liberale theoloog voor: de 
amerikaan douglas ottati. hij 
beschrijft geloof dat woorden 
voor het ‘meer’ zoekt, dat in 
menselijke ervaring verborgen 
is. taalscheppend geloof.
een unieke taalvirtuoos aan het 
slot: in de column van marinus 
den oudsten een hommage aan 
william shakespeare. het zal u 
niet ontgaan zijn – dit jaar was 
het zijn 400ste sterfdag.

Alke Liebich

reflectie

S

Vrijzinnig
9e jaargang nummer 2
juni 2016
ISSn 1876-0627

Vrijzinnig is een uitgave van
de Vereniging van Vrijzinnige
protestanten (VVp) 

Redactie
Klaas Douwes 
Alke Liebich
Annemike van der Meiden
Marinus den oudsten
erik Jan Tillema
Annemieke van der Veen
Wim Wattel

Vormgeving
Studio corina van Riel, Amsterdam

Redactie- en
administratieadres
postbus 8094
3503 RB Utrecht
info@vrijzinnig.nl
o.v.v. Vrijzinnig
tel. 030-88 01 497

Abonnement 
Vrijzinnig wordt toegestuurd 
aan alle leden. U kunt ook een 
abonnement nemen voor 
€ 15 per jaar.

Drukwerk en distributie
Grafiservices, Utrecht

Beeld omslag
zandkasteel, Shutterstock

Scheppen is scheiden
in 2009 baarde ellen van wolde opzien toen zij in haar 
inaugurele rede beweerde dat de eerste verzen in genesis 
1 het beste als volgt vertaald kunnen worden:

in het begin waarop god de hemel en de aarde scheidde,
en de aarde ongegrond was en zonder fundament,
en duisternis over de diepte lag,
en gods adem zwevende was over de wateren,
zei god: ‘er zij licht’.

dat haalde de voorpagina van dagblad trouw en maakte 
ook een pittige wetenschappelijke discussie los rond de 
vraag naar de juiste vertaling van het werkwoord in de 
eerste zin: is het ‘scheppen’ of ‘scheiden’? wie geïnteres-
seerd is in de achterliggende filologische details vindt 
een schat aan gegevens op de website www.jhsonline.org 
(zoekterm ‘Van wolde’). hier kunnen we ons beperken 
tot de conclusie dat het betreffende hebreeuwse woord 
geen eenduidig equivalent heeft in het nederlands. het is 
hoe dan ook duidelijk dat er het element van scheiding 
maken in zit. dat sluit ook goed aan bij het vervolg: god 
maakte scheiding tussen de wateren om ruimte te maken 
voor het droge. in de mesopotamische scheppingsmythe 
is dat verbeeld in het in tweeën scheuren van het versla-

scheppen en scheiden: 
enKele gedachten 

Bij de Verhalen 
in genesis 

door  Klaas Spronk

Dit wordt niet de zoveelste bijdrage aan de oever-

loze discussie over schepping of evolutie. Het gaat 

hier namelijk om het Bijbelse perspectief en in de 

Bijbel gaat het bij het spreken over god als schep-

per om heel andere zaken. De veronderstelde 

gebeurtenissen uit een ongrijpbaar ver verleden 

worden verteld met het oog op het heden. Ze zeg-

gen iets over de verhouding tussen hemel en aarde, 

tussen god en mens. Het scheppingsgeloof helpt 

je aan de ene kant om de angst voor het dreigend 

bestaan te bezweren en aan de andere kant om te 

genieten van het goede leven.

gen monster van de oervloed. het scheppingsverhaal van 
genesis 1 hoort thuis in dat wereldbeeld. het verschilt 
met de verhalen bij omliggende volken doordat het nog 
slechts ruimte laat voor één goddelijke macht. in plaats 
van een chaosmonster is nu sprake van ‘diepte’ en ‘wate-
ren’. in plaats van de goden van zon, maan en sterren 
zijn de hemellichamen nu het maaksel van gods hand.

De scheiding tussen hemel en aarde, God en mens
wie het scheppingsverhaal van de Bijbel goed wil begrij-
pen moet er niet te lang bij blijven stilstaan. het is de 
opmaat voor het grote verhaal van god en mensen, een 
verhaal van afstand en nabijheid. in de eerste zin van dat 
verhaal is nog sprake van de hemel en de aarde, daarna 
gaat het vooral over de aarde. de mens moet zijn plaats 
weten. de hemel is voorbehouden aan god. er is wel een 
verbinding, maar het grensverkeer is beperkt. de verha-
len in genesis leren ons die les. het eerste hoofdstuk ver-
telt hoe god de mens zijn plaats geeft op aarde. daarbij 
neemt de mens in zekere zin het werk van god over. dat 
is namelijk in eerste instantie bedoeld met de bekende 
verzen over de mens als beeld van god (genesis 1:26-28). 
het betekent dat de mens god vertegenwoordigt en dat 
doet hij door gods werk voort te zetten.

Scheppen als voortgaande activiteit
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god zei: ‘laten wij mensen maken die ons evenbeeld 
zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren 
over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, 
over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop 
rondkruipt.’ god schiep de mens als zijn evenbeeld, als 
evenbeeld van god schiep hij hem, mannelijk en vrouwe-
lijk schiep hij de mensen. hij zegende hen en zei tegen 
hen: ‘wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde 
en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de 
zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die 
op de aarde rondkruipen.’ (nBV)
wanneer deze tekst wordt aangehaald, beperkt men zich 
doorgaans tot het idee van de mens als beeld van god. 
daar worden vervolgens allerlei bespiegelingen over de 
menselijke waardigheid aan verbonden. daarbij ziet men 
over het hoofd dat het in genesis 1 een specifieke invul-
ling krijgt. dat blijkt direct al uit het vervolg. eerst staat 
er in het enkelvoud ‘als evenbeeld van god schiep hij 
hem’, maar dat gaat over in het meervoud: ‘mannelijk en 
vrouwelijk schiep hij de mensen’ (in het hebreeuws staat 
alleen het persoonlijk voornaamwoord ‘hen’). de reden 
voor dat meervoud blijkt uit de opdracht die god aan 
de mensen meegeeft: ‘wees vruchtbaar en word talrijk’. 
de mens moet zich voortplanten. zo zet hij het schep-
pende werk van god voort. in het engels is dat verband 
mooi onder woorden te brengen: het gaat van ‘creation’ 
naar ‘procreation’. dat is ook het steeds herhaalde thema 
van het boek genesis. steeds gaat het om ‘de geboorten’ 
(hebreeuws ‘toledot’), eerst die van hemel en aarde (2:4), 
daarna die van adam (5:1), van noach (6:9) enzovoort.
juist aan de geboorten kan men in de nu volgende verha-
len ook aflezen dat de mens die door zijn schepper gege-
ven opdracht niet altijd even goed vervult. dat heeft te 
maken met verstoord grensverkeer tussen hemel en aarde. 
de mens verkent die grens en gaat er soms overheen. 
als gevolg daarvan zal het baren van nieuw leven zwaar 
worden (genesis 3:16). maar ook vanaf de andere kant 
is er onwettig grensverkeer. daarvan verhaalt genesis 
6:1-4. het levert vreemde geboorten op (reuzen) en zelfs 
de dreiging van de beëindiging van het experiment aarde 
door de straf met een grote vloed.

Scheppen als voortgaande activiteit
god verwacht niet alleen van de mens dat hij/zij het 
scheppende werk voorzet, hij blijft zelf ook actief. dat 
wordt duidelijk aan het verhaal van de vloed. die vloed 
als reactie op de teleurstellende slechtheid van de mens 

is in feite de omkering van de schepping uit hoofdstuk 
1: de wateren keren weer terug. uiteindelijk maakt god 
toch weer een nieuw begin en belooft hij aan noach dat 
hij voortaan de dingen zal laten doorgaan. zo komt het 
scheppingsgeloof ook terug in andere teksten in het oude 
testament. als in psalm 74 bezongen wordt dat het geen 
leven is in deze wereld met alle vijandschap en tegenslag, 
is er in het lied een ommekeer waarin de hoop opleeft op 
basis van het geloof in god die beschreven wordt zoals 
de schepper in genesis 1. en wanneer de profeet jesaja 
zijn volksgenoten in ballingschap moed inspreekt, dan 
doet hij dat op basis van het geloof in de god die het licht 
geschapen heeft en dus ook bij machte is de geschiedenis 
naar zijn hand te zetten (jesaja 45).
zo is scheppingsgeloof een medicijn tegen de angst in een 
bedreigde en bedreigende wereld. de positieve pendant 
daarvan is dat scheppingsgeloof ruimte maakt voor de 
blijdschap over en het genieten van het mooie in deze 
wereld. daarvan getuigt heel fraai het lied van de wijs-
heid in spreuken 8. daar zegt vrouwe wijsheid van zich-
zelf dat zij als eerste werd geschapen door god en dat zij 
vervolgens in alles wat daarna door god werd gemaakt 
terug is te vinden. ze is als een principe dat in alles door-
werkt. zo gezien en ervaren is de schepping dus als iets 
waarin de schepper zijn liefde met ons deelt:

ik was zijn lieveling, 
een bron van vreugde, elke dag opnieuw. 
ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde 
en was blij met alle mensen. (spreuken 8:31-32)

Vrijzinnigheid aan de Eems
De foto van het kerkgebouw van de VVp 
in Delfzijl in het vorige blad riep bij mij 
veel herinneringen op omdat mijn 
schoonouders nogal bij het gebouw 
betrokken waren en niet alleen omdat 
zij aan de overkant van de straat woon-
den. eind februari van dit jaar was het 
negentig jaar geleden dat de kerk werd 
ingewijd. ook nu worden er nog steeds 
diensten gehouden. eén keer per twee 
weken weliswaar, maar toch! 
Voorgangster is Simone van der Laan 
die op meer plaatsen in de provincie 
kleine groepen vrijzinnigen begeleidt. 
De geschiedenis van de VVh en de tot-
standkoming van het kerkgebouw is bij 
het vijftigjarig bestaan van de vereni-
ging in 1970 beschreven door Martje 
Bakker-Boekel (1909-2003) die zelf een 
van de drijvende krachten van de vrij-
zinnigheid in Delfzijl is geweest. Terecht 
ontving ze later daarvoor de erespeld 
van de landelijke VVh. 

omdat de hervormde Kerk herhaalde 
verzoeken van de VVh om een paar keer 
per jaar de kerk te mogen gebruiken 
steeds afwees , besloot men uiteindelijk 
om geld bij elkaar te brengen voor een 
eigen gebouw wat nog wel een hele 
krachttoer bleek te zijn. “Alleen dank zij 
ons aardig kerkje is het mogelijk gewor-
den dat er in onze woonplaats een stuk-
je vrijzinnig godsdienstig geloven werd 
gerealiseerd en dat onze vereniging 
overeind is gebleven”, schreef mevrouw 
Bakker in 1970. na negentig jaar kunnen 
we dit alleen maar beamen!
Ko Veldkamp, Velp Gld

nieuws

VAn ALLeS WAT
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Ontmoetingsdag rondom 
Vincent van Gogh
op 5 november 2016 organiseert de 
VVp weer een ledenontmoetingsdag. 
na de succesvolle Rembrandtdag in 
2014 gaan we ons nu verdiepen in het 
werk van een andere bekende schilder 
uit nederland: Vincent van Gogh. 
De dag begint in de Regentessekerk in 
Apeldoorn met een inhoudelijk 

De mens als beeld van God 
betekent dat de mens God ver-
tegenwoordigt en dat doet hij 
door Gods werk voort te zetten

Klaas Spronk is hoogleraar Oude Testament aan de 

PThU in Amsterdam.

reflectie

Nieuwe vrijzinnige  
hoogleraar
Laurens ten Kate is benoemd tot bijzon-
der hoogleraar Vrijzinnige Religie en 
humanisme aan de Universiteit voor 
humanistiek. Ten Kate is internationaal 
deskundige in onderzoek naar het 
grensgebied tussen religie, secularise-
ring en humanisme. hij wil met deze 
leerstoel een bijdrage leveren aan 
nieuw onderzoek naar en onderwijs 
over wat hij de ‘vrijzinnige conditie’ van 
onze moderne samenleving noemt. hij 
gaat zich in het bijzonder bezighouden 
met de hedendaagse omgang met 
ouder worden, sterven en sterfelijkheid, 
en de mogelijkheden voor geestelijk 
verzorgers en pastores om hier op in te 

programma. Daarna vertrekken we met 
bussen naar het Kröller-Müller Museum 
op de Veluwe waar een tijdelijke expo-
sitie over de jonge jaren van Van Gogh 
is te zien. na het bezichtigen van de 
kunstwerken rijden we terug naar de 
Regentessekerk waar we de dag zullen 
afsluiten. Meer informatie over het 
programma en de kosten ontvangt u 
binnenkort.

spelen. ook wil hij een landelijk plat-
form bouwen voor debat, studie en 
reflectie over de ‘metamorfoses’ van 
religie in een seculiere samenleving, 
waar wetenschappers, kunstenaars en 
schrijvers elkaar ontmoeten.
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Oop een mooie middag in maart spreek ik han Koster 
in zijn huis in ovezande (zld): zo’n gigantische oude 
dorpspastorie met een bomenwei als tuin. overal spullen, 
overal in gang zijnde vertering. in een oude pruimen-
boom met spechtengaten hangen papierrolletjes in een 
vlechtwerk van ijzerdraad. ‘dit was een boek – ik had het 
uit…’ in het atelier een bouwsel van twijgen, dat je als 
een kledingstuk om je lijf kunt hangen. Voor een perfor-
mance, in rotterdam over een paar weken. wel een beetje 
spannend, samen met twee anderen, want nu is er toch 
iets van regie van buiten af. je moet binnen afgesproken 
kaders blijven. de moeilijkheid is: kaders accepteren en 
daarbinnen oprecht blijven. net als in het leven zelf… 

Alles is er al
Koster werkt met wat er al is. hij maakt van het bestaan-
de wat anders. Kleurige vanen die stijf staan van de verf, 
gemaakt van oude kettingpapieren uit een vorige genera-
tie printers. oude lakens en overhemden worden vrolijke 
banieren in een park. Van die stevige kartonnen groente-
kratjes (‘Kijk eens hoe kunstig ze zijn gemaakt – en we 
gooien ze gewoon weg’) worden opengevouwen, beschil-
derd en aan de wand gehangen. als iemand anders dat 
kunst wil noemen, dan is dat prima. ‘Blijkbaar kent die 
iemand er een zekere waarde aan toe, maar dat staat los 
van mijn doen. waarde is een bijproduct. als ik waarde-
loze aardappelchips maak, maar mensen willen ze kopen, 
dan zijn ze dat waard; dan ben ik een goede zakenman. 
er wordt onnoemelijk veel zooi gemaakt en verkocht – 
men heeft kennelijk het gevoel dat het de moeite waard 
is, dat het ergens op slaat.’
in de tuin hangen bundels twijgen en kippengaas met 
daarin vellen papier, stukjes stof, scherven, dor blad en 
noem maar op. ‘het is mijn compost.’ ze blijven jaren 
hangen, tot ze verteerd zijn. stof tot stof… het is in 

Wim Wattel in gesprek met Han Koster

deze manier van denken onzin om onderscheid te maken 
tussen mens en natuur. de mens ìs natuur; ook wat we 
kunststof noemen is verwerking van de natuur. oftewel: 
het zit in onze natuur om op deze manier te (ver)werken. 
pogingen om bijvoorbeeld de klimaatverandering tegen te 
gaan betekenen dan ook in wezen tegen je eigen natuur 
in gaan. eigenlijk doen we niets anders dan olifanten die 
bladeren van de bomen halen. Komen er teveel olifanten, 
dan gaan de bomen dood. zo werkt het leven.

Wat je hand vindt om te doen…
het interesseert hem niet of ik op zijn werk het etiket 
‘creativiteit’ wil plakken. het enige wat han wil is doen 
waar de situatie of het materiaal hem toe brengt. en van 

het een komt het ander. 
daar zit geen bood-
schap in, geen al dan 
niet verborgen agenda. 
het gebeurt gewoon. dat 
werkt het best (of in feite 
alleen maar) als het niet 
met voorbedachten rade 
gaat. ‘als ik iets wil zeg-
gen, moet ik dat gewoon 
doen, wil ik niet eerst 
leren hoe ik het moet zeg-
gen, want dan zit ik aan 
allerlei constructies vast.’ 
dit neemt niet weg dat hij 
met zijn doen wel degelijk 
iets tot uitdrukking wil 
brengen, maar als je dat in 

woorden probeert te vatten vervliegt het. ‘ieder moment 
heeft zijn eigen schoonheid.’ doorbreek je de betovering 
van het moment dan is ze weg als een gedachte die uit 
elkaar spat en die je niet meer terug kunt pakken. de 
communicatie waarnaar we op zoek zijn verdraagt geen 
taal. goed, ik snap dat we met woorden het ‘wat’ van wat 
hij wil uitdrukken niet dichter kunnen benaderen. maar 
dan toch brandt me de vervolgvraag op de tong: waaróm 

wil je iets uitdrukken? Verder dan ‘dat is een behoefte’ 
komen we niet. wil je iets terug horen? nee, de behoefte 
zit alleen in het uitdrukken zelf. ik vergelijk het met een 
meubelmaker die een stoel maakt, met vakmanschap 
zodat een ander het maaksel herkent en kan gebruiken. 
de meubelmaker heeft het zo geleerd en schept er eer in 

Op een Pr-kaartje van een paar jaar geleden staat: creation / nothing / creation / something. ‘Toen dacht ik 

nog meer aan het scheppen van iets, nu aan verwerking of nog liever vertering. ik werk met wat er al is en 

dat doen we eigenlijk allemaal. je maakt iets anders van het bestaande, en dat gaat altijd maar door; 

je kunt niet terug.’

ieder moment heeft 
zijn eigen schoonheid 

om het zo goed mogelijk te 
doen. het doel is duidelijk 
en omschreven, de waarde 
is inherent aan het hele ver-
werkingsproces van materi-
aal tot bruikbare stoel. aan 
han z’n werk ontbreekt dat 
alles principieel. Voor hem 
is de behoefte bevredigd als 
hij heeft verwerkt wat hem 
inviel of in handen viel. 

Droomeiland
hoe we er op kwamen 
weet ik niet meer, maar hij 

spreekt opeens met een diep gevoelen over het overlij-
den van zijn ouders: ‘je ervaart een soort ruimte die je 
niet kunt benoemen, een aanwezigheid, een hier, zonder 
aspecten en zonder grenzen. de zintuigen hebben er geen 
zin. je kunt er niets van zeggen. dat iets een herkenbare 
waarde moest hebben was voor mij altijd een groot pro-
bleem. dat valt weg bij grote gebeurtenissen als geboorte 
en dood. waar ik op uit wil komen, is het onbekende. 
waar kom je vandaan? met al ons redeneren construeren 
we een werkelijkheid waar je een tijdje mee vooruit kunt. 
meer niet. door de materie waar ik in geloofd heb door 
m’n handen te laten gaan, verwerk ik ze, en zo gaat het 
ook met mijn eigen levend bestaan: het wordt verwerkt.’
het lijkt me voor iemand als han Koster heel goed moge-
lijk om op een onbewoond eiland in de stille zuidzee 
gedropt te worden. Kan hij zich daar iets bij voorstellen? 
geen probleem: je begint maar eens met om je heen te 
kijken (je moet eerst natuurlijk nog ontdekken dat je op 
een eilandje zit) en ‘ik weet zeker dat het goed komt.’ dat 
getuigt van een groot zelfvertrouwen, al nuanceert hij 
dat cryptisch: ‘ik heb meer vertrouwen in wat er in me 
opkomt dan wat er in me zou moeten opkomen.’ je reali-
seert je steeds meer dat je eigenlijk altijd op een eilandje 
zit. om eerlijk met je omgeving om te kunnen gaan heb je 
dat besef wel nodig. ‘deze vraag had een thema op zich 
kunnen zijn’, schrijft hij achteraf in een mailtje, ‘hoeveel 
aspecten zitten daar wel niet aan. om verder te kunnen, 
moet je eerst accepteren dat je er zit. en natuurlijk loopt 
het allemaal anders…’ 

Naast de oude pastorie ligt tussen twee rechte hagen een 
grindpad dat naar het kerkhof leidt. Het mooie witte grind 
is grotendeels in de grond getrapt en er staan wat plassen. 
‘Jammer dat het niet onderhouden is’, zegt Han. 
Ik sta met mijn mond vol tanden…

De communicatie waarnaar 
we op zoek zijn verdraagt 
geen taal

Dit was een boek - ik had het uit…
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thema

Geef de Bijbel in handen van een creatieve 
kunstenaar, en er gebeuren soms wonde-
ren. Hoe kan uit het niets de wereld ont-
staan? Bij Hans Melissen (regisseur en 
drama-auteur) begint het met een muis: 

Hoe muis de wereld schiep

‘er was niets. en toch wist muis dat hij er 
was. het enige dat hem gezelschap 
hield was de duisternis. Alles wat boven 
hem was noemde hij heMeL, en de 
grote gloeiende bol gaf hij plechtig de 
naam zon. … zijn krachtige denken 
had hem al dit moois gegeven.’ Door 
denken en willen ontstaat de wereld: 
nacht en dag, maan en zon, alles.
een poëtische blik op de wereld die de 
poëzie uit Genesis opnieuw vertelt. De 
auteur neemt ook de appel en de slang 
op: de ontdekking dat niet alles won-
dermooi is. ‘Grote Muis zette al zijn 
denkkracht in. hij wilde het kwaad weg-
denken. Maar ... het lukte hem niet om 
de jaloezie en de hebzucht weg te den-
ken.’ en tenslotte ‘Ik ben in ieder geval 
niet meer in het donker en in het niets. 
nu is er licht. en ik voel, zei hij tot zich-
zelf, dat het eens allemaal goed zal 
komen… hij sloot zijn ogen en viel in 
een diepe, hele diepe slaap’. AL

Bart Mertens en Benjamin Leroy 
maakten

Niemand en ik

een prentenboek over alleen zijn en 
niet-meer-alleen-zijn. Theologisch 
gezegd: in den beginne was er relatie. 
prachtige prenten verbeelden de leegte 
en de verveling. ‘niemand verveelde 
zich steendood. Uren, dagen, weken, 
jaren, eeuwenlang.’ hij gaat spelen, ren-
nen, er is Iets – een bal, een windvlaag? 
Maar dat is niet genoeg. zijn tegenover 
is ik, een mensje met lang haar. een 
meisje. ook zij is alleen en wachtte en 
wachtte en wachtte. ‘Uren dagen, 
weken, jaren, misschien wel eeuwen-
lang, of langer.’ niemand en ik – dat is 
liefde op het eerste gezicht. AL

In de bijbelkast in mijn ouderlijk huis 
vond ik uit 1936: 

Wat ons uit het Oude Boek 
verteld wordt

Deze kinderbijbel is product van de 
zondagsschool-halfuurtjes op de 
V.p.R.o.-radio. het scheppingsverhaal 
begint met: ‘er is een geheim in het 
leven … dat niemand geheel met zijn 
verstand begrijpen kan, ook grote 
mensen niet. het zal altijd een geheim 
blijven … zolang ons hart niet mee-
leeft.’ Dan komt de verwondering ‘hoe 
kan er een maan zijn en sterren aan de 
donkere hemel? … hoe kan het dat ik 
lopen, zien en horen kan? hoe kan ik 
denken over al deze dingen?’ en na de 
verwondering de onthulling, of mis-
schien wel openbaring: ‘Want dit is het 
geheim, … dat komt van een, die gro-
ter is dan alles en allen tezamen, … 
die ons allen liefheeft … Wij noemen 
die eenen: God.’ en dan begint het 
scheppingsverhaal: ‘Lange, lange jaren 
geleden waren er nog geen mensen 
en natuurlijk ook geen huizen en stra-
ten … er waren zelfs geen bergen … 
er was alleen maar God. Voordat er iets 
bestond, dat je zien kunt, was er altijd 
de grote liefde, die je alleen maar voe-
len kunt…’ God vond dit ‘misschien 
wel erg eenzaam’ en daarom maakte 
hij ‘een groot plan en begon aan het 
scheppen van de wereld’. De vertelling 
volgt verder de tekst van Genesis 1 
AvdV

Al vijftig jaar oud, stuk gebladerd, staat 
in mijn boekenkast nog steeds voor het 
grijpen

Scheppingsverhaal,
getekend voor een meisje

van peter Vos. het begint met een duis-
ter plaatje van ‘woest en ledig’ en een 
god-figuurtje dat een lichtje opsteekt. 
hij ontwaart in de verte een blubberige, 
chaotische planeet, vraagt zich af wat hij 
ermee aan moet en begint maar eens 
gewoon te scheppen:

het hele creatieve proces is voor deze 
god zelf niet minder verrassend dan 
voor zijn ‘geesteskinderen’. De meest 
wonderlijke creaturen ontspruiten aan 
Vos’ tekenpen, tot de mens en zijn 
vrouw aan toe. God blijkt zelfs jaloers op 
dat laatste betoverende schepsel en het 
boekje eindigt met een donderpreek 
richting het verliefde stelletje, een uit-
zettingsprocedure en… een happy end. 
WW

De meest beroemde kinderbijbel 
bestaat dit jaar precies 50 jaar. Het is 

Woord voor Woord

van Karel eykman met illustraties van 
Bert Bouman. Verstoft de stijl van ande-
re boeken in de loop der tijd, van dit 
boek blijft die fris en actueel, zoals ook 
de strijd en de problemen die de men-
sen uit de bijbelverhalen meemaken en 
ondervinden (helaas) actueel blijven. 

Vanaf mijn 14e was ik leidster van de 
kindernevendienst en ging ik in de 
plaatselijke bibliotheekbus vragen naar 
deze bijbel. De bibliothecaris keek me 
zuur aan en zei: ‘Die bijbel komt niet in 
onze bus, want er staat in dat Jezus 
vloekte.’ In het verhaal over de tempel-
reiniging laat Karel eykman Jezus zeg-
gen: ‘ze denken dat je van de tempel 
moet houden. Van mij mag die stapel 
stenen in elkaar donderen. Ik wil van 
mensen houden.’ Tja, ’t is wat je vloe-
ken noemt. Bijzonder van deze kinder-
bijbel is, dat het scheppingsverhaal 
niet aan het begin staat. ‘Woord voor 
Woord’ begint bij het leven van 
Abraham, Isaäk en Jakob. pas na de 
Babylonische ballingschap gaan men-
sen elkaar vertellen hoe de wereld is 
ontstaan. zo zou het historisch gezien 
ook gegaan kunnen zijn. nog steeds 
met plezier herlees ik regelmatig deze 
50-jaar oude bijbel. AvdM

Van mijn oudste broer kreeg ik jaren gele-
den een kinderbijbel in twee delen van de 
maker van ‘De drie paardjes’ Piet Worm 
met de plechtige titel: 

De Heilige Schrift voor 
kinderen verteld  

Beide delen zijn geïllustreerd op een 
manier zoals alleen piet Worm dat kon: 
met veel goud en diep-warme kleuren. 
Ieder plaatje ziet er uit als een icoon  en 
geeft als het ware een inkijk op verschil-
lende scènes uit de bijbel. Deel 1 begint 
piet Worm met de eenvoudige woorden: 

‘heel, héél lang geleden was er geen 
hemel en ook geen aarde. er was niets, 
helemaal niets.’

Je kunt dat niet beter illustreren dan 
‘het frame’ leeg te laten (plaatje 1). Bij 
het derde inkijkje wordt God ten tonele 
gevoerd als kunstenaar van het licht 
(plaatje 2). De twee delen zijn gedrukt 
naar de originele lithografieën van piet 
Worm op de persen van Drukkerij 
Senefelder in Amsterdam. het zijn 
juweeltjes.  AvdM

De vraag waar alles vandaan komt is er een van alle mensen in alle 

tijden. Ook van kinderen dus. De redactie grabbelde in de creatieve 

ton van ‘Hoe vertel ik het mijn kinderen?’

Scheppingsverhalen 
voor kinderen
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S Binnen de groep bestaan er sociale banden, de mensen 
kennen elkaar min of meer, soms zijn ze ook vrienden. 
in een wat grotere gemeenschap kan je verschillende (al 
dan niet formele) subgroepen onderscheiden, zoals de 
kringen, de koffieschenksters, de redactie van het blad, 
de kerkgangers en de niet-kerkgangers. Binnen zo’n sub-
groep zijn de sociale banden meestal wat sterker dan bin-
nen de grotere gemeenschap.
een groep heeft ook een zekere vorm van organisatie of 
taakverdeling en een besef van hoe ‘wij’ dingen doen. er 
zijn hele organogrammen op te stellen, met het bestuur 
ergens bovenaan (of in het midden), met telefoonnummers 
en contactpersonen. er is een financiële huishouding, we 
betalen bijdrages, leveren onze bijdrage als vrijwilliger. 
sommige gedragingen worden gewaardeerd, zoals je inzet-
ten als vrijwilliger, andere niet, of worden minder belang-
rijk gevonden, zoals wekelijks naar de kerk gaan.
lest best heeft een groep ook een identiteit als groep. 
een voetbalteam voetbalt samen, een vriendengroep gaat 
samen uit, en in de kerk zijn we samen bezig met geloof 
en zingeving. 

Andere beelden
naast de boven geschetste beelden van kerk als een 
betrekkelijk hechte gemeenschap, worden er de laatste 
decennia andere beelden ontwikkeld, vooral ook om als 
geloofsgemeenschap aantrekkelijk te zijn voor mensen 
van ‘buiten’. zo kan de kerk een ‘herberg’ zijn, of een 
‘(filosofisch) café’ organiseren, veel lezingen houden. 
allemaal pogingen, waarin de drempel van het groeps-
lidmaatschap wat minder hoog wordt. een herberg of 
een café loop je zo binnen, en bij een lezing zit je ner-
gens aan vast. en zo kan het zijn dat iemand langzaam 
ingroeit in de gemeenschap.

overweging

Sterk
het misschien wat oubollige bordje 
spreekt stoere taal in een stoer 
gemetselde kerk (van m.j. granpré 
molière). het roept beelden op van 
een hechte gemeenschap, waarin 
iedereen elkaar sterkt, met elkaar verbonden is, en die 
verbonden is met de heer. tegelijk roept het de lezers, 
kerkgangers, op tot die gemeenschap. in de stijl van het 
bordje denk ik ook aan verplichte kerkgang en sociale 
controle. 

Veilig
in een oecumenische dienst kreeg ik ooit een beeldje van 
vier mensen (of kinderen) die met de armen om elkaar 
heen staan. in het midden is plaats voor een waxinelicht-
je. het is een bekend beeldje, ik heb het vaker gezien. 
Voor de meeste mensen drukt het verbondenheid uit. het 
groepje mensen ziet er warm uit, veilig, troostrijk. 
maar we kunnen ook andersom kijken, van buiten naar 
binnen. dan valt op dat de mensen elkaar heel ste-
vig vasthouden en erg naar binnen gericht zijn. paul 
rasor gebruikte voor dat beeld in het vorige nummer 
van Vrijzinnig de term ‘circling the wagons’, wat de 
amerikaanse pioniers deden als er een aanval kwam: alle 
wagens naar binnen gericht als een soort instant vesting 
en de vijand buiten zien te houden. paul rasor verbindt 
dat met de houding van kleiner wordende en vergrijzende 
gemeenschappen, zoals de meeste vrijzinnige gemeen-
schappen, die de blik naar binnen richten en niet meer 
van zich laten horen.

Samen
in het vroegste christendom waren de christenen op zoek 
naar de juiste vorm van gemeente-zijn. in de brieven kun-
nen we daar sporen van terug vinden. in i Kor. 12 schrijft 
paulus over de gemeente als lichaam (van christus):
14 immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit 
vele. 15 als de voet zou zeggen: ‘ik ben geen hand, dus ik 
hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet 
bij? … 17 als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou 
het dan kunnen horen? als het hele lichaam oor zou zijn, 
waarmee zou het dan kunnen ruiken? 18 god heeft nu 
eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, pre-
cies zoals hij dat wilde. 19 als ze met elkaar slechts één 
lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam 
zijn? 20 het is juist zo dat er een groot aantal delen is en 
dat die met elkaar één lichaam vormen. 21 het oog kan 
niet tegen de hand zeggen: ‘ik heb je niet nodig,’ en het 
hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen.
zo heeft iedereen in de gemeente zijn eigen taak, pas-
send bij zijn talenten en pas samen kan de gemeente één 
lichaam zijn en echt functioneren.

Groep
een (geloofs-) gemeenschap is in zekere zin ook een 
groep, en heeft groepskenmerken. zo is het min of meer 
duidelijk wie er bij de groep horen en wie niet: we hebben 
leden en niet-leden. de categorie ‘leden’ kan natuurlijk 
uitgebreid worden met vrienden of belangstellenden. het 
grondidee is dat je je op een gegeven moment aanmeldt, 
en dan hoor je bij de groep. Van oudsher was dat moment 
de doop, als kind of als volwassene. 

in de rooms-katholieke kerk in mijn buurtje, Het 

nieuwe Verbond genaamd, hangt op een pilaar een 

intrigerend bordje: ‘sterk met elkaar, kerk voor elkaar’. 

Het roept een stevig, sterk beeld van gemeenschap 

op, van onderlinge verbondenheid, als in een stevig 

metselwerk. Er zijn meer beelden. in dit artikel wil ik 

van een aantal verschillende beelden en gedachten 

een collage maken, een ander beeld van gemeen-

schap, wat toch niet los staat van de eerdere beelden.

door  Annemieke van der Veen

Gemeenschap scheppen
en wat zou ik dan gebruiken in een collage van al die 
verschillende beelden van gemeenschap? de warmte van 
het kringetje mensen vind ik belangrijk, maar ook dat 
het geen afgesloten groep is. het is belangrijk dat er een 
structuur is, geen papieren, maar een levende. wat dat 
aangaat vind ik paulus’ beeld van een lichaam wel mooi. 

en dat we samen sterker zijn dan in ons eentje is ook 
belangrijk. maar uiteindelijk blijft gemeenschap meer een 
scheppingsproces dan een eindresultaat van bouwen.
scheppen roept veel speelse, losse connotaties op. je pro-
beert eens wat en bekijkt of het bevalt. iemand heeft een 
idee, en je probeert het uit. het werkt niet helemaal en je 
verandert het iets en je ontdekt dat dat wat beter werkt. 
soms heeft de gemeenschap zich zo ontwikkeld dat een 
oude vorm of formule niet meer past, ook dan moet er 
een nieuwe komen. soms juist ga je weer terug naar een 
oud idee, want je bent in het proces iets kwijt geraakt wat 
je toch betreurt. dat zijn onderdelen van een creatief pro-
ces. zo is elke gemeenschap zijn eigen collage van invloe-
den, beelden en vooral mensen.

gemeenschap 
scheppen

interview

Een herberg of een café loop je 
zo binnen, en bij een lezing zit 
je nergens aan vast
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U
ook ‘de ongelooflijke marcos’ met zijn weergaloze 
goochelkunst is gevraagd een offerte uit te brengen. Voor 
250.100 gulden wil hij wel in één avondvoorstelling het 
gevraagde artikel, één wereld, tevoorschijn goochelen. de 
firma ‘goldberg, voor jou, mijn zoon’ levert een super-de-
luxe wereld die geheel koosjer is, inclusief 97 miljoen syna-
gogen en één man en één vrouw – beiden van het geloof!
Voor de hand liggend zijn de namen van de in het boek 
opgevoerde bedrijven die er natuurlijk beter van (hopen 
te) worden, zoals de verzekeraars ‘rijkdom en macht’, 
de registeraccountants ‘rijk, rijker en rijkst’ en de rechts-
kundige adviseurs ‘Krom en slinks’. ronduit schattig zijn 
de aanbiedingen van dierenleveranciers, zoals die van de 
firma ‘levende have’. zij leveren 1 stinkdier van vijftig 
gulden in een luchtdichte doos die in een luchtdichte 
tweede doos verpakt zit, die op zijn beurt weer verpakt 
wordt in een luchtdichte zak.
de firma slagvaardig zou aan het project beginnen maar 
de start verloopt allesbehalve vlekkeloos. op een van de 
laatste memo’s staat: ‘Verheugd te melden dat wereld op 
haartje na gepiept is op montage en installatie van man 
en vrouw na. schat dat we morgen tegen lunchtijd klaar 
zijn. Kunnen we geld krijgen? groeten ted slagvaardig.’

uit de documenten blijkt dat het een gigantische aan-
nemingsklus was, waarbij projecten als de pyramides of 
deltawerken volledig in het niet vallen. de gepubliceerde 
brieven, nota’s, telexen en telegrammen geven een kijkje 
achter de schermen bij het ontwerpen en uitvoeren van 
dit kosmische karwei. met veel plezier volg je de corres-
pondentie tussen opdrachtgevers, beleggers, projectont-
wikkelaars, technische installateurs en onderaannemers 
en vraag jezelf ondertussen af hoe het in godsnaam 
mogelijk was dat het eindproduct ooit af was, want iedere 
betrokkene drukte zijn snor en zorgde voor complete 
chaos op de ‘werkvloer’. 
meteen al hilarisch begint het boek met melding van 
stappen die als eerste gezet moeten worden:
–  Voor alle directeuren (en directeursvrouwen) nieuwe 

auto’s van de zaak;
–  modernisering en verfraaiing van directietoilet en –

garage. 
–  de garage dient uiteraard tevens voorzien te worden 

van tapijt en kroonluchters.

en zo gaat het lijstje door met maatregelen die het leven 
van directeuren nog aangenamer moet maken dan al het 
geval was. hoe herkenbaar tot op de dag van vandaag.
namens ‘god, creatief consulent projectontwikkeling’ 
treedt ene Veronica Vredestichter op, die telkens gehin-
derd wordt in haar taakuitvoering en daar uitvoerig en 
vooral ten overvloede over bericht. de mooiste smoes 
vond ik de volgende: ‘helaas kon ik enige dagen niet op 
kantoor komen vanwege pijnlijk ingegroeide teennagels.’

nadat de vorm van de aarde is vastgesteld, wordt diverse 
bedrijven gevraagd ideeën aan te dragen met betrekking 
tot het materiaal waaruit de aarde moet bestaan. de firma 
‘exotische werelden’ ziet het project als een gigantisch 
‘heel holland bakt’ karwei en stelt voor de aarde te forme-
ren van 94.000 ton gemengde noten, 1.400.000 ton bruine 
suiker, 9 biljoen hectoliter zure room, 82.000 gedroogde 
organische peen, 1.800.000 ton knoflook en één ei.

de schepping, anders BeKeKen 

door Annemike van der Meiden

Zoals dat eigenlijk alleen met Engelse humor kan, verscheen in 1983 een lichtvoetige beschouwing op de 

schepping van de aarde met de titel ‘The Creation Memos’ van de hand van geoffrey atkinson. al in 1984 

was de nederlandse vertaling klaar met als titel: ‘De schepping anders bekeken’. Het boek bevat, volgens 

eigen zeggen, alle documenten die gevonden zijn tijdens een archeologische expeditie die betrekking 

hebben op de schepping van de aarde. 

De Schepping anders bekeken werd 

vertaald door Ruud Rook, Henk Govers 

en Bas Holleman, Phoenix, Weert, 

1984 –ISBN 90 6590 050 0

          

cultuur

zoekt God’ heeft Wim Jansen namelijk 
een even intiem als intrigerend theol-
ogisch testament nagelaten van zijn 
predikantschap.
Klaas Douwes

Dagboek van een laatste 
zondagmorgen
Behalve het scheppen van het nieuwe, 
dient zich in een mensenleven ook 
onherroepelijk het afscheid nemen van 
het oude aan. op een geheel eigen 
wijze en in fraai proza heeft Wim Jansen 
dit gedaan met zijn recentste literaire 
schepping ‘Dominee zoekt God: dag-
boek van een laatste zondagmorgen’. 
het boek is een semi-fictief verslag van 
zijn laatste viering in de Koorkerk in 
Middelburg, voor zijn emeritaat. Wim 
Jansen neemt hierin de lezer mee op 
zijn laatste dag als predikant, van het 
onrustig woelen en nog eens omdraai-
en in de vroege ochtend, tot het dank-
baar handjeschudden met de kerkgan-
gers na afloop van de dienst. onderwijl 
schetst hij portretten van dierbaar 
geworden mensen, vertelt honderduit 
en mijmert er vrijelijk en al associërend 

op los. zo’n aaneenschakeling van anek-
dotes, zelfreflectie, poëzie en overden-
king zou zomaar het gevaar kunnen 
lopen in een wirwar verstrikt te raken. 
De bonte collage wordt echter bijeen-
gehouden door een heldere rode draad: 
Wim Jansens zoektocht naar God. of 
misschien beter verwoord: zijn verlan-
gen naar God. het mystieke op willen 
gaan in het goddelijke is namelijk zo 
sterk aanwezig dat het werkwoord ‘zoe-
ken’ tekortschiet bij Jansens hartstocht. 
Maar bij alle hartstocht miste ik op den 
duur een zekere lichtzinnigheid. Te mid-
den van de ernst snakte ik naar ironie. 
Wim Jansen tilt regelmatig zwaar aan 
zichzelf en aan het leven, wat ook zwaar 
aan mij als lezer tilt. ‘Ga toch even een 
luchtje scheppen, dominee’ zou ik op 
die momenten bijna willen roepen. Laat 
dat u er echter niet van weerhouden om 
dit dagboek te lezen. Met ‘Dominee 

KUnST, fILM en BoeKen 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Een bijzondere creatie
In maart bezochten mijn vrouw en ik de 
Mayatentoonstelling in het Drents 
Museum in Assen. het was ons wat de 
Michelingids noemt ‘een omweg waard’! 
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen 
dat er lang voor de ‘ontdekkingen’ van 
columbus, tot ca. 900 na chr., aan de 
overkant van de oceaan zo’n bloeiende 
cultuur schuil ging in de oerwouden 
van Midden-Amerika. In het bestek van 
deze halve pagina heeft het geen zin te 
pogen een representatief beeld te 
schetsen. Als u wilt, vindt u genoeg 
inhoudelijke informatie op www.drents-
museum.nl. In het kader van ons thema-
nummer wil ik er één aspect uitlichten: 
een scheppingsverhaal. ‘zulke verhalen 
staan binnen een cultuur aan de basis 
van de sociale en religieuze gemeen-
schap (…) zij functioneerden als rich-
tingaanwijzers die aangeven langs 
welke weg mensen hun leven moeten 

uitzetten,’ zegt ellen van Wolde in 
haar ‘Verhalen over het begin’ (Ten 
have, 1995). het betreft ook in het 
geval van de Maya’s een schepping 
vanuit een begin van stilte en leegte, 
zonder licht of geluid. na diverse 
onbevredigende pogingen lukt het 
de vroedvrouw-godin Xmucane uit-
eindelijk om mensen te scheppen uit 
deeg van maïsmeel. De Maya-religie 
kende meerdere goden, met de 
Maïsgod als een van de voornaamste. 
Geen wonder als je je realiseert dat 
de cyclus van de maïscultuur het 
leven van deze mensen beheerste. 
We dachten aan een paar uur genoeg 
te hebben, maar dat was te krap. We 
kunnen u aanraden aan deze indruk-
wekkende expositie minstens een 
heel dagdeel te besteden. Daarvoor 
heeft u nog tot 4 september de 
gelegenheid. 
Wim Wattel

Tentoonstelling: 

Maya’s – Heersers van het Regenwoud

Drents Museum in Assen, t/m 4 september

‘Dominee zoekt God’ van Wim Jansen

Uitgeverij Skandalon

boekbespreking
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naast het verenigingsleven wordt ook de geschiedenis 
van de vrijzinnige jeugdbeweging de komende jaren 
verder uitgediept. Klaas douwes is namelijk begonnen 
aan een promotieonderzoek naar dit onderwerp. het 
beginpunt van het verhaal ligt in 1915, bij de oprichting 
van de Vrijzinnig christelijke studentenbond, maar zal 
uiteindelijk afsluiten met de vraag of en hoe het vrijzin-
nige gedachtegoed vandaag de dag nog actueel kan zijn 
voor jongeren.
het onderzoek zal zich niet zozeer richten op de orga-
nisatie van het jeugdwerk, maar meer op de jongeren 
zelf en hun ideeën en idealen. wie was ‘de’ vrijzinnige 
jongere en hoe stond die, door de decennia heen, in 
zijn/haar leefwereld? wat wilde de jeugdbeweging in 
de periode vanaf 1915 bereiken, hoe kreeg dat vorm en 
waarom is de landelijke beweging uiteindelijk gestrand? 
aan de hand van zulke vragen probeert dit onderzoek 
een tijdsbeeld te geven van een veranderende vrijzinnige 
jeugdbeweging in een veranderende wereld.

kernmoment, aan de hand waarvan inzichten over god, 
de wereld en onszelf zijn opgesteld. ottati verdedigt, dat 
gevoelens van ‘iets meer’ wel degelijk iets zeggen over de 
wereld en niet alleen maar subjectief zijn. hij stelt ook 
dat we de christelijke traditie vooral kunnen gebruiken 
als een taal die ons daarover leert spreken. hij vindt dat 
vrijzinnigen die taal soms al te lichtzinnig veronachtza-
men. hij stelt anderzijds dat die taal nooit absoluut moet 
worden gesteld, omdat ze wil verwoorden wat buiten ons 
blikveld valt.

ik heb het boek van ottati met plezier gelezen. hij blijft 
dichtbij onze leefwereld en verduidelijkt zichzelf dikwijls 
aan de hand van heel alledaagse ervaringen. hij zoekt 
een weg tussen zekerheid en relativisme en hij gebruikt 
zijn eigen christelijke traditie op een zelfbewuste manier, 
in de overtuiging van haar waarde en haar grenzen. 
het valt mij op dat ottati vaak op één lijn ligt met de 
19e-eeuwse theoloog schleiermacher, die wel de aartsva-
der van de vrijzinnige theologie is genoemd. daarin ver-
schilt hij van rasor en hobson. hij geeft in zijn boek een 
mooie ‘update’ van oud gedachtegoed.

ottati wil met beide benen in de christelijke traditie staan 
en hij benoemt zichzelf als augustijns, protestants en vrij-
zinnig. hij bedoelt daarmee dat hij gelooft in een god die 
steeds nieuwe gaven geeft aan gevallen mensen, dat hij 
de autoriteit van kerk en hiërarchie afwijst, en dat hij het 
kritische, wetenschappelijke denken voluit aanvaardt. hij 
ziet de christelijke theologie als een praktische wijsheid, 
die een visie formuleert over god, de wereld en onszelf. 
zo’n visie reikt ons een manier van leven aan. ons leven 
roept volgens ottati verbazing en mysterie op. wij kun-
nen in de wereld ingrijpen, wij kunnen haar veranderen, 
maar wij kunnen haar tenslotte niet doorzien of contro-
leren. wij proberen onszelf in onze context te verstaan, 
maar er liggen buiten ons gezichtsveld altijd weer wijdere 
cirkels, die wij niet vatten en begrijpen. onze grootste 
vragen zijn daarom altijd grens-vragen, die we wel kun-
nen stellen, maar niet kunnen beantwoorden, omdat we 
weten dat wij een begrensde kijk op de wereld hebben. 
christelijke theologie kan daarom nooit een theoretisch 
weten zijn. het is een praktische wijsheid, die een samen-
hang probeert aan te brengen tussen god en ons en de 
wereld, zodat wij in die wereld goed kunnen leven. 

de diepste basis voor het religieuze leven is volgens ottati 
gelegen in affecten en emoties. wij kunnen aangedaan 
zijn door wat er onder ons in de wereld gebeurt. een 
aantal emoties of affecten verwijst dan naar wat ottati 
noemt: ‘iets meer’. in gevoelens van afhankelijkheid, van 
dankbaarheid, van verplichting, van geschonken zeker-
heid of van aangeboden mogelijkheden voelen wij ons 
verbonden met ‘meer’ dan alleen de personen of de zaken 
waardoor die gevoelens worden opgeroepen. in, met en 
onder die dingen maakt zich nog iets anders kenbaar. de 
religie richt zich op dat ‘meer’ en ‘anders’ en noemt het 
bijvoorbeeld ‘god’.

hoe we dat ‘meer’ precies noemen, hangt natuurlijk af 
van de religieuze context die ons beelden, symbolen en 
taal aanreikt om er vorm aan te geven. in de verschillende 
religies gebeurt dat verschillend, omdat ze steeds andere 
‘kernmomenten’ centraal stellen. in het christendom 
wordt het christus-gebeuren bijvoorbeeld gezien als een 

door  Klaas Douwes en  Erik Jan Tillema

erik jan tillema doet onder-
zoek naar het vrijzinnig her-
vormde verenigingsleven, 
want daar is weinig over 
bekend. hoe hebben de 
plaatselijke en provinciale 
verenigingen zich ontwik-
keld? waarom hebben vrij-
zinnigen zich georganiseerd 
en welke vormen nam die organisatie aan? het onderzoek 
wil dus beschrijven hoe de vrijzinnige verenigingen er 
uitzagen gedurende een periode van ruim 100 jaar. een 
aantal verenigingen heeft haar geschiedenis al beschreven 
in een (jubileum)publicatie, maar voor de meesten geldt 
dat niet. sterker nog: er is heel veel informatie verloren 
gegaan en dat maakt dit onderzoek zo belangrijk: het is 
de eerste poging om de eigen organisatie te beschrijven 
om zo de herinnering eraan levend te houden. het levert 
een bron aan nieuwe informatie op die gebruikt kan 
worden voor vervolgonderzoeken. want wie weet bijvoor-
beeld hoeveel plaatselijke verenigingen er in totaal zijn 
geweest? wie weet hoe de vrijzinnige zendingsactiviteiten 
er uitzagen? en nog veel meer nieuwe kennis. 

U kunt het onderzoek steunen met een gift. 
Meer informatie hierover vindt u op 
https://bureaudeus.wordpress.com

geschiedenis

door  Rick Benjamins

als je als beweging vooruit wilt, moet je ook je eigen 

geschiedenis kennen. Mede vanuit deze gedachte 

zijn er recent twee onderzoeken gestart naar het rijke 

vrijzinnige verleden.

in 2013 schreef Douglas Ottati, een amerikaanse 

theoloog, het boek ‘Theology for Liberal Protestants’. 

Hij past daarmee in het rijtje van Paul rasor en Theo 

Hobson (die op deze plek eerder zijn besproken). Ook 

Ottati wil de vrijzinnige theologie bij de tijd brengen, 

maar op een eigen manier. 

scheppen in het 
Verleden

theologie Voor 
Vrijzinnige 

protestanten 

 reflectie

Daar is altyd ‘n lied
Vir die wat wil sing
Daar is altyd ‘n son

Al sien jy alleen nog die maan
Daar is altyd ‘n wêreld

Wat ons nog nie ken nie
Daar is altyd ‘n grens

Om over te gaan

Fragment uit het lied 
‘Komatiepoort’ 
van Stef Bos. 

Pico Soesterberg 1926.
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het volgende nummer heeft als 
thema ‘Democratie’

Sschrijvers zijn scheppers van werelden. Bij schepping in de zin van: 
literaire schepping, moet ik altijd eerst aan shakespeare denken. de 
amerikaanse literatuurcriticus harold Bloom noemt shakespeare in zijn 
boek ‘the western canon’ het centrum en ultieme referentiepunt van 
alle westerse literatuur. alle (westerse) schrijvers na hem, van milton 
en goethe tot joyce, proust en Beckett, hebben hun werk ontwikkeld in 
één of andere relatie tot de bard uit stratford. Bij sommigen (het meest 
prominente voorbeeld was tolstoj) ging dat vooral gepaard met strijd, 
afkeer en afgunst – maar ook dat is een relatie. is er ooit één schrijver 
geweest die shakespeare heeft overtroffen in taalbeheersing, cognitieve 
scherpte en scheppingskracht? zijn woordenschat was van een duize-
lingwekkende omvang. tal van uitdrukkingen in de huidige engelse taal 
zijn door shakespeare gemunt. 

maar voor harold Bloom is de groot-
ste kracht van shakespeare, meer nog 
dan zijn formidabele taalbeheersing, 
zijn vermogen om personages te cre-
eren die zo echt zijn dat ze welhaast 
mensen van vlees en bloed worden 
en die ook buiten de stukken om een 
zelfstandig leven leiden. een onafzien-
bare stroom van figuren over wie je 
nooit uitgedacht raakt bij herlezing. 
ze blijven je ontsnappen, omdat ze, 
net als echte mensen, zo veel ver-
schillende lagen hebben. nooit is de 
vraag afdoende beantwoord of hamlet 
werkelijk gek was of dat slechts voor-
wendde te zijn om zijn tegenstrever 
claudius in de val te lokken; hoe pre-
cies zijn relatie tot ophelia was en of 
hij een gevaarlijke gek is, dan wel een 
hypergevoelige man die het slachtoffer 
wordt van de omstandigheden. 

waarom tracht iago othello ten gronde te richten? in het stuk zitten tal 
van stille verwijzingen, maar echt uitsluitsel is niet te geven, wat voor 
de dichter coleridge reden was om iago’s gedrag te karakteriseren als 
‘motive-hunting of motiveless malignity’.
Bloom noemt zijn dikke shakespeare-boek uit 1999 ‘the invention 
of the human’. Voor hem, en dat is een zeer vergaande uitspraak, is 
shakespeare één van de ‘uitvinders’ van het bewustzijn dat we nu van 
onszelf als mens hebben. hij lijkt ons allemaal te doorzien (en dus 
doorzien wij onszelf als we hem lezen), omdat hij het concept ‘mense-
lijkheid’, zoals we dat nu gewend zijn te hanteren, gecreëerd heeft door 
zijn figuren. een prikkelende gedachte, zeker als je deze legt naast het 
stuk van Klaas spronk, elders in dit nummer, die schrijft over de mens 
die gods schepping voortzet. 

Marinus den Oudsten 

shaKespeare


