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colofon   redactioneel

online of offline?

Vrijzinnigen worden al 
eeuwen beschouwd als 
moderne gelovigen, dus 
moeten we in alle opzich-
ten modern zijn. dat 
betekent in dit digitale 
tijdperk: online zijn. de 
moeilijkheid van modern 
willen zijn, is dat je dat 
dan meestal niet bent. 
zeker niet in de ogen van 
degenen die digitaal ver 

voor ons uit lopen. we doen ons best: pc’s hebben we redelijk onder de 
knie (mits er zo’n mannetjes in de buurt is voor als de boel vastloopt); van 
de smartphone kennen we 0,5% van de mogelijkheden; op facebook kun-
nen we een foto plaatsen van onszelf, wel veel te dichtbij genomen. Vorig 
jaar deed internet het ineens niet meer op mijn mobiel. ‘heeft u gevlogen?’, 
vroeg de service-jongen uiterst behoedzaam. ik bleek in de vliegtuigstand 
te staan. geen idee waarom, maar ik ging weer online de deur uit. het 
voelde dom. Kees van Kooten heeft een mobiel apparaat van voor de oorlog 
en doet op terrasjes net of hij langs pagina’s veegt. dat is pas zielig.

hoe zit het met de sociale media, waar we overstroomd worden met berich-
ten van vele vrienden, waarvan we de meerderheid nooit ‘live’ gezien 
hebben? in dit nummer doen we een poging om het thema online-offline 
uit te diepen. ‘moet je wel altijd online zijn?’ verzucht hetty zock in haar 
column. waar blijft het heerlijke, inspirerende niets hoeven? de mobieltjes 
leggen we regelmatig aan het infuus, maar hoe laden wij ons op? op de 
middenpagina vertellen moderne durfallen hoe sociale media hun leven 
echt verrijken. er zijn ook nog gewone gemeenteberichten uit den lande, 
o.a. over dode zeerollen – prehistorie in digitale ogen. ons redactielid 
annemieke van der Veen schuwt het al te openbare en gaat liever offline 
naar de kerk. met marinus den oudsten ging ik naar de eerste digitale 
dominee van nederland, fred omvlee. gelukkig een gewoon mens die 
sprak niet over zijn, maar mijn Kerk.nl, een digitaal ontmoetingspunt voor 
mensen die verbinding zoeken zonder kerkdrempels. renske oegema inter-
viewde kerkelijk jeugdwerkadviseur Bastiaan van den Berg over voor- en 
nadelen van het gebruik van sociale media.
wim wattel neemt ons mee terug in de ‘geschiedenis der mensheid’ tot aan 
de voet van de Babylonische spraakverwarring. communicatie, het is mooi, 
maar de ruis is er al vroeg ingeslopen. dat leerde ik van mijn vader, anne 
van der meiden. die schreef een boek over troost, waarover cisca Peters 
schrijft. u kunt ook nog (online!) stemmen op de meest vrijzinnige theo-
loog. erik jan is intussen vader geworden van een mooie dochter lieke. en 
zo blijft onze redactie echt jong! Plezier met het lezen. wij hadden het bij 
het schrijven.

Annemike van der Meiden

interview

2011 een prijs voor, de webfish award, een aanmoedi-
gingsprijs voor doeltreffend gebruik van sociale media. 
hij ontving de prijs met name omdat bij zijn manier van 
presentatie geen sprake is van eenrichtingsverkeer of 
interne gerichtheid, maar juist van interactie. ook heeft 
fred een ‘community’ opgezet van predikanten en pas-
tores op facebook, waar zich 1800 mensen bij hebben 
aangesloten. de website van mijnkerk.nl heeft 100-200 
bezoekers per dag. dat is veel, zeker gezien het feit dat 
de website eigenlijk stilletjes is begonnen en pas in sep-
tember officieel wordt gelanceerd.

Waarvoor is mijnkerk.nl bedoeld?
‘niet speciaal voor jongeren,’ vertelt fred. ‘we mikken op 
de moderne burgers van 30 tot 55 jaar, die niet kerkgaand 
zijn, wel behoefte hebben aan inspiratie of troost, maar 
niet te vroom of te moeilijk, wel mooi verzorgd, vriende-
lijk en open.’ door zijn werk realiseert fred zich dat je via 
internet contact kunt houden met veel mensen op veel 
verschillende plekken en tijdzones in de wereld. stuur 
je een berichtje, dan leg je contact. je hoeft elkaar niet 
daadwerkelijk te ontmoeten om elkaar toch (een beetje) 
te kennen. het is net als in goede vriendschappen: al zie 
je elkaar jaren niet, op het moment van hernieuwd con-
tact pak je de draad zo weer op. je kunt ook zoals tom 
mikkers verderop schrijft in het blad, dankzij de sociale 
media mensen leren kennen die je anders nooit was 

VrijZinnig
6e jaargang nummer 3
september 2013
iSSn 1876-0627

VrijZinnig is een uitgave van:
de Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten (VVP)
Postbus 8094
3503 RB Utrecht 

Redactie
Corrie Jacobs, Annemike van der 
Meiden, Renske oegema, Cisca 
Peters, 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 abonne-
ment nemen voor € 15 per jaar.

Extra bladen
Mocht u ons blad VrijZinnig op 
andere manieren willen gebruiken, 
neemt u contact op met ons.

Drukwerk en distributie
Roto Smeets Grafiservices, Utrecht

Beeld omslag
Constant, labyrismen, litho 1968 

het is eindelijk zomer in nederland als we half 
juli bij de poort van de werkplek van fred omvlee arrive-
ren. we worden aangehouden door een marinier die ons 
streng vraagt naar de reden van bezoek. na het antwoord 
mogen we de poort door en zien in de verte fred al aan-
komen, in uniform. hij werkt inmiddels 11 jaar als vloot-
predikant en is meerdere keren meegegaan met uitzendin-
gen, o.a. naar afghanistan. het nederlandse defensie-
apparaat zorgt goed voor het mentale en spirituele 
welzijn van haar werknemers, ook tijdens missies. in 
zijn vrije tijd zat en zit fred vaak op internet, o.a. op 
facebook, linkedin en twitter. het lag dan ook voor de 
hand om te solliciteren naar de functie van dominee van 
de eerste digitale kerk in nederland. zeker omdat hij als 

vrijwilliger had deelgenomen aan de klankbordgroep die 
eraan vooraf ging. hij is het geworden voor 20 uur in de 
week. het is makkelijk te combineren met zijn fulltime 
baan als vlootpredikant, aangezien het digitale verkeer 
niet gebonden is aan kantoortijden.
op internet is natuurlijk al enorm veel christelijke inspi-
ratie te vinden, maar nog niet eerder stichtte een lande-
lijke kerk een internetkerk. de kerk is ook te vinden op 
facebook: www.facebook.com/mijnkerk en heeft inmid-
dels al 800 ‘likes’. in feite was een facebookpagina van 
fred de voorloper van de website. hij ontving er zelfs in 

door Annemike van der Meiden en Marinus den Oudsten

mijnKerK.nl
Woensdag 17 juli bezochten wij Fred Omvlee, 

de dominee van www.mijnkerk.nl. Mijnkerk.nl is de 

nieuwe pioniersplek van de Protestantse Kerk in 

nederland die Fred Omvlee opzette samen met 

Bram Dijkstra-geuze, communitymanager of ‘koster’ 

en adrie Stemmer, webredacteur, of  ‘ouderling’. 

Hij ontving er zelfs in 2011 
de Webfish award voor, een 
aanmoedigingsprijs voor doel-
treffend gebruik van sociale 
media 

Fred Omvlee met de redactieleden van mijnkerk.nl, 

Bram Dijkstra-Geuze en Adrie Stemmer. Foto Paul Abspoel.
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tegengekomen, en daarmee vriendschappen sluiten. op 
mijnkerk.nl kunnen mensen gebeden vragen of kaarsjes 
laten branden voor familie, vrienden of speciale gelegen-
heden. je kunt teksten plaatsen. er staan foto’s en verha-
len op van mensen die iets willen delen uit hun leven en 
gedachten, de bijbel, het geloof.

Kunnen bestaande gemeenten er iets mee?
‘dat is niet het doel,’ antwoordt fred. hij schreef zelf 
in een artikel: ‘mijnkerk.nl is van degene die deze kerk 
bezoekt. er zijn geen voorwaarden: jij bent welkom, 
zoals jij wilt, wanneer jij wilt. in de naam klinkt ook iets 
door van het lied ‘hier’ van popgroep Bløf: ‘hier ben ik 
veilig, hier ben ik sterk, hier ben ik heilig, dit is mijn 
kerk’. natuurlijk kan een kerk of een gelovige groepering 
aanhaken met levensverhalen, een interview met de eigen 
dominee of ambtsdragers, een blog of vrijwilligers die 
samen bidden voor de mensen die daarom vragen.’

Is het zo dat door deze online kerk, de kerken weer 
vol zullen lopen?
dat optimisme tempert fred liever enigszins. ‘mijnkerk.nl 
is niet zaligmakend. er zullen nog steeds in de toekomst 
kerken gesloten worden, zeker omdat het beheer zoveel 
geld en tijd kost. mijnkerk.nl is niet een vervanging van 
een plaatselijke kerk, maar een aanvulling op dat wat 
mensen zelf al hebben of zoeken. het kan voorzien in een 
vacuüm. Voor veel mensen is een gewone kerkdrempel 
te hoog. mijnkerk kan het begin zijn van het samenbin-
den van bestaande gemeenschappen met een grote groep 
daarbuiten.’ opmerkelijk is het verhaal van een urker 
visser die een elvis-dienst 1, door fred gehouden in de 
woudkapel van Bilthoven, via twitter boven terschelling 
helemaal had gevolgd en ervan had genoten! Belangrijk 
positief effect van mijnkerk.nl is, dat het dwars door alle 
kerkmuren heengaat. zo kan er interkerkelijke herken-
ning ontstaan rondom bepaalde thema’s en kun je geest-
verwanten tegenkomen vanuit alle signaturen.

Twitterkerstdienst
hoewel mijnkerk.nl een online gemeenschap is, is het 
toch de bedoeling om in de toekomst ‘live’ bijeenkomsten 
te organiseren, vanwege de behoefte elkaar te ontmoeten 
en te zien. wanneer er eenmaal een ontmoeting heeft 
plaats gevonden kun je daarna weer het contact online 
voortzetten. al eerder werden er via de sociale media 
(zoals linkedin) zogenaamde social sundays bijeenkom-
sten georganiseerd, zoals in noordwijk op het strand. 
daar kwamen zo’n 20-30 mensen op af. het toppunt was 
70 mensen bij een ‘twitterkerstdienst’ in een katholieke 
kerk in amsterdam, met als thema ‘compassie’. ‘het is 
nergens ideaal,’ zegt fred, ‘maar met dit initiatief probe-
ren we de bestaande gemeenschappen te bemoedigen. de 
kerk als idee is een goed concept. mensen willen blijkbaar 
graag samenkomen, samen vieren, samen aandacht delen. 
mijnkerk.nl is daarbij een hulpmiddel.’

wie naar www.mijnkerk.nl gaat kan ‘blogs’ (artikelen) 
over actuele onderwerpen vinden, een geluksmoment 
delen (en lezen over die van anderen), vragen om gebed 
of online een kaars aansteken. er worden wekelijks 
filmpjes gedeeld met daarin een korte ‘preek’: bekende 
en onbekende nederlanders delen wat zij geloven. fred 
omschrijft het zelf zo: ‘we streven ernaar dat er zo een 
community - gemeenschap - ontstaat, waarin mijnkerk.nl 
een betrouwbare en inspirerende plek wordt om te bezoe-
ken. ook zullen wij waar mogelijk samenwerken en 
doorverwijzen naar lokale kerken en predikanten. onze 
hoop is dat de online kerk een bron van inspiratie en 
ontmoeting wordt voor mensen die niet naar een kerk 
gaan en een opstapje voor mensen die nog nooit in een 
kerk zijn geweest en een aanvulling op al het mooie en 
goede dat onze kerken al te bieden hebben.’

nieuws

Kerstbundel
Misschien bent u nog niet in de kerst-
stemming, maar verschillende mensen 
zijn al aan het werk voor de jaarlijkse 
kerstbundel van de VVP. Het thema van 
het komende nummer is ‘Verborgen 
schatten’: iedereen heeft wel verbor-
gen schatten: herinneringen, het 
geloof of een geheime kluis bij de 
bank. Wat doen we er mee en wat 
betekenen ze voor ons? Houden we ze 
verborgen of delen we ze?
U kunt de bundel vanaf nu bestellen 
via het landelijke bureau, ze zijn lever-
baar vanaf eind oktober. De prijs is 
gelijk gebleven en bedraagt € 3,50.

Predikantennieuws
Karl van Klaveren is de nieuwe predi-
kant van de vrijzinnige Adventskerk in 
Zoetermeer, hij blijft daarnaast predi-
kant van de Houtrustkerk in Den Haag. 
eric Cossée is begonnen als predikant 
van de VVP in Zevenhuizen , hij is ook 
verbonden aan de remonstrantse 
gemeenten in Delft en oude Wetering. 
erik Jan Tillema gaat beginnen als ker-
kelijk inspirator in de vrijzinnige Kapel 
in Hilversum, hij blijft voorlopig ook 
interim-beleidssecretaris van de lande-
lijke VVP.

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

Nieuwe voorzitter
Tijdens de ledenvergadering zal lennart 
Heuvelman gekozen worden tot nieuwe 
voorzitter van het dagelijks bestuur. 
Hij volgt waarnemend voorzitter Kim 
Magnée-de Berg op. lennart studeerde 
theologie aan de Universiteit Utrecht 
en was predikant in de hervormde 
gemeente Aagtekerke (1999-2004), de 
hervormde gemeente in De lier (2004-
2008) en is tegenwoordig predikant in 
naarden. Daarnaast was hij secretaris 
van het bestuur Stichting Ruimzicht, 
voor studeren, wonen en bezinnen. 

Algemene 
Ledenvergadering
De ledenvergadering van de vereniging 
vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 okto-
ber in de Johanneskerk in Amersfoort. De 
belangrijkste agendapunten zijn het toe-
komstige beleid van de vereniging, de 
financiële stukken en de verkiezing van 
onze nieuwe voorzitter. Yvonne Hiemstra, 
doopsgezind/remonstrants predikant in 
Dokkum zal een lezing verzorgen over 
haar onlangs verschenen boek ‘Voet-
angels en klemtonen’, kunnen vervangen 
door: Yvonne Hiemstra en Heine Siebrand 
zullen een lezing verzorgen over hun 
onlangs verschenen boek ‘Voetangels en 
klemtonen’ (zie elders dit blad). 

Dode Zeerollen in Assen
De VVP in Assen is de drijvende kracht 
achter een uitgebreid kerkelijk activi-
teitenprogramma dat aansluit bij de 
unieke tentoonstelling over de Dode 
Zeerollen in het Drents Museum in 
Assen. De kerken zagen de tentoon-
stelling als een uitgelezen kans 
om als religieuze organisaties aan te 
sluiten bij een cultureel gebeuren. 
De interkerkelijke commissie ‘De 
Dode Zeerollen en de Asser kerken’ 
– bestaande uit de protestantse 
gemeente en de rooms-katholieke 
parochie uit Assen en de VVP Assen – 
organiseert daarom van september tot 
en met november in totaal zeven acti-
viteiten, van lezingen tot concerten. 
Van 9 juli tot en met 5 januari 2014 zijn 
in het Drents Museum meerdere frag-
menten van Dode Zeerollen te zien. 
Dat is bijzonder omdat die nauwelijks 
israël verlaten. De meer dan 2.000 jaar 
oude teksten geven een uniek inzicht 
in de joodse Qumran-gemeenschap 
die daar van ongeveer 140 v. Chr. tot 
68 n. Chr. leefde. Vanwege de kwets-
baarheid ervan zijn de fragmenten elk 
slechts drie maanden te bezichtigen; 

halverwege de tentoonstelling worden 
ze daarom gewisseld. Tot medio okto-
ber zijn bijvoorbeeld fragmenten uit 
Genesis, Psalmen en enkele wetstek-
sten te zien. Die worden daarna ver-
vangen door fragmenten uit leviticus 
en verschillende messiaanse teksten. 
Behalve de Dode Zeerollen laat de ten-
toonstelling enkele honderden voor-
werpen uit dezelfde periode en omge-
ving zien: van alledaagse gebruiks-
voorwerpen zoals aardewerk, kleding 
en tassen tot munten en voorwerpen 
van de Romeinse legioenen die in 
Judea aanwezig waren.

1  fred omvlee is een trouwe fan van elvis Presley en houdt regelmatig  
diensten die in zijn teken staan.
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Karel Hendrik Roessingh (1886-1925)
roessingh was remonstrants predikant en vanaf 1916 
hoogleraar in de godsdienstwijsbegeerte en ethiek aan de 
universiteit te leiden. hij is een van de voormannen van 
het rechtsmodernisme geworden, een stroming die, met 
behoud van de moderne, kritische bijbel- en geloofsopvat-
ting, meer ruimte vroeg voor het idee dat de mens wel 
tegenover god staat. door zijn vroege overlijden is zijn 
theologie ‘onaf’. roessingh stond ook aan de wieg van de 
samenwerking van de zeer verdeelde vrijzinnigheid: het 
vrijzinnige jeugd- en studentenwerk (in de Vrijzinnige 
christelijke studenten Bond, de VcsB, en de Vrijzinnige 
christelijke jeugd centrale, de Vcjc) en de centrale 
commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme.

Nicolette Adriana Bruining (1886-1963)
na haar theologiestudie aan de uva gaf Bruining een 
aantal jaar godsdienstles. zij was in die tijd reeds bestuur-
lijk actief bij de VVh en zorgde er samen met everhard 
spelberg voor dat vanaf 1926 het vrijzinnig-protestantse 
geluid door middel van de Vrijzinnig Protestantsche radio 
omroep (V.P.r.o.) te horen was. Vanaf het oprichtings-
jaar tot 1956 was zij voorzitter van de V.P.r.o. en werkte 
zij nauw samen met spelberg die de rol van secretaris 
vervulde. in de jaren vijftig hield zij voor de omroep een 
lange serie korte radiopraatjes die de naam ‘Vandaag’ 
droegen en waarin zij haar mening over allerlei toenter-
tijd actuele onderwerpen gaf.

Willem Banning (1888-1971) 
Banning begon als onderwijzer en ontwikkelde zich later 
als theoloog tot een gezaghebbend religieus-socialist. 
hij was de belangrijkste initiator van de nederlandse 
woodbrookers die hun thuis vonden in Barchem (de zgn. 
Barchembeweging), en daarmee de grondlegger van het 
vormingswerk in nederland. na de tweede wereldoorlog 
werd hij buitengewoon hoogleraar kerkelijke en wijs-
gerige sociologie te leiden en was hij één van de oprich-
ters van de Pvda.

Everhard Dirk Spelberg (1898-1968)
na zijn studie theologie in utrecht en leiden werd 
spelberg predikant in egmond aan den hoef en later 
in nijmegen. in 1926 was spelberg één van de oprich-
ters van de V.P.r.o., samen met nicolette Bruining. hij 
verzorgde vele uitzendingen, zoals morgen- en avond-
wijdingen en religieuze voordrachten. zijn bekendste 
programma was de serie ‘gesprekken met luisteraars’. 
deze radiopraatjes vormen de basis voor zijn dissertatie 
over de ‘radiogemeente’. spelberg bleef in dienst van de 
omroep tot zijn pensioen in 1964.

U kunt op uw favoriet stemmen via vrijzinnig.nl, of via 
de post: schrijf uw favoriete theoloog op een (brief)-
kaart en stuur deze naar VVP Nederland, Postbus 8094, 
3503 RB Utrecht.

verkiezingverkiezing

VVP-theologen chris de jonge, marieke fernhout 
en erik jan tillema hebben een lijst samengesteld van 
tien theologen die het meest hun invloed hebben laten 
gelden; van erasmus tot spelberg. iedereen kan via onze 
website vrijzinnig.nl of via de post stemmen op een van 
deze tien personen. tijdens de ledenvergadering op 12 
oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. 

de verkiezing wordt georganiseerd om deze vrijzinnige 
theologen (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Voor 
onze traditie zijn zij van grote betekenis geweest. de uit-
slag zal laten zien welke theoloog volgens de responden-
ten de grootste invloed heeft gehad. 

De tien genomineerden zijn: 

Desiderius Erasmus (+/- 1466-1536)
erasmus staat bekend als een van de belangrijkste grond-
leggers van het humanisme. met zijn uitgave van het 
nieuwe testament in het grieks legde hij ook de basis 
voor het bijbelkritisch onderzoek: met zijn uitgave wilde 
erasmus de Bijbel lezen zoals die was opgeschreven en 
niet zoals de kerk die in dogma’s had gevangen. erasmus 
is vooral bekend geworden dankzij zijn boek ‘de lof der 
zotheid’’ waarin hij kritiek uit op onder meer de Kerk. 

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590)
coornhert was een veelzijdig man die zich bewoog op de 
terreinen van de letterkunde, beeldende kunsten, filoso-
fie, theologie en politiek. in de geest van erasmus en het 

VerKiezing meest 
Vrijzinnige theoloog
Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum schrijft de VVP de verkiezing van de meest vrijzinnige theoloog 

van nederland uit. Welke theoloog heeft de grootste invloed gehad op de vrijzinnige traditie waar ook de 

VVP deel van uitmaakt?

bijbels humanisme benadrukte hij de spirituele en ethi-
sche kant van de godsdienst. daarvan getuigt zijn belang-
rijkste boek, ‘zedekunst, dat is wellevenskunste’ (1586). 
hij was een geharnast strijder voor de verdraagzaamheid. 
zelf brak hij nooit met de rooms-Katholieke Kerk omdat 
hij grote bezwaren had tegen de leer van calvijn en de 
onverdraagzaamheid van de nederlandse calvinisten. 

Jacobus Arminius (+/- 1559-1609)
arminius is bekend geworden vanwege zijn kritiek op de 
orthodox-calvinistische predestinatieleer. calvijn leerde 
dat de mens geen vrije wil heeft, maar arminius kon zich 
daar niet in vinden. hij meende dat de mens in zekere 
mate een vrije wil heeft. ook zette arminius zich in voor 
meer belijdenisvrijheid: hij vond het niet goed dat het 
geloof werd dichtgespijkerd in vaststaande belijdenisge-
schriften. dit leverde arminius veel kritiek op en tijdens 
de dordtse synode (1618-19) werden zijn opvattingen 
(postuum) veroordeeld. zijn volgelingen (de arminianen, 
tegenwoordig de remonstranten) werden uit de kerk 
gezet.

Joannes Henricus Scholten (1811-1885)
de rede waarmee scholten in 1840 zijn hoogleraarschap 
aanvaardde, wordt gezien als het startschot voor de 
moderne theologie, een moderne, bijbelkritische bewe-
ging. scholten werd de ‘apostel van de rede’ genoemd: 
het geloof moest rationeel verklaard kunnen worden. 
hij moest niets hebben van wonderverhalen en irratio-
nele opvattingen. godskennis was volgens hem mogelijk 
omdat de heilige geest ook door de menselijke rede 
spreekt. 

Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892)
opzoomer was rechtsgeleerde en filosoof/theoloog en 
wordt wel ‘de eerste moderne theoloog van nederland’ 
en ‘de geestelijk vader van vele moderne predikers’ 
genoemd. hij verzette zich tegen het openbaringsge-
loof. daar stelde hij het ervaringsgeloof tegenover. in 
1870 is hij een van de oprichters van de nederlandse 
Protestantenbond (tegenwoordig de nPB). de bond moest 
een vrijplaats zijn voor moderne gelovigen. 

Gerrit Jan Heering (1879-1955)
heering was remonstrants predikant en vanaf 1917 hoog-
leraar aan het remonstrants seminarium te leiden. hij 
heeft grote invloed gehad als voornaamste woordvoerder 
en stuwende kracht van het christen-antimilitarisme. Van 
de oprichting in 1924 tot 1935 was heering de bezielende 
voorzitter van de vereniging Kerk en Vrede. zijn pacifis-
tisch commentaar op de ontwikkelingen in kerk en wereld 
verscheen geregeld in het weekblad van deze beweging, 
‘militia christi’.

door  Erik Jan Tillema
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aan een aantal mensen legden we de vraag voor waarom zij actief zijn op 

Twitter en Facebook en wat het hen oplevert. Zoals u hierna kunt lezen is dat 

nog heel wat! We zijn ook benieuwd naar uw ervaringen en als u de VVP wilt 

volgen op Twitter: ons adres is @vrijzinnigvp.

thema

Waarom twitteren?

Kerkmuren bestaan er niet
Sinds enkele jaren maak ik gebruik van 
facebook, Twitter en linkedin. Met 
linkedin doe ik niet zoveel. facebook 
is een soort publiek poezie-album. ik 
plaats er wel berichten op over mijn 
werk maar de meeste reacties krijg ik 
toch op foto’s van mijn teckel, een 
bord met eten of met meldingen van 
ander klein geluk. Het aardige van 
sociale media is ook dat je kunt reage-
ren op anderen. Zo leer je elkaar een 
beetje kennen. op Twitter is er sprake 
van een heuse reli-scene. Dat werkt 
heel verbindend. Kerkmuren bestaan 

er niet. Dat is het aardige. ik heb dank-
zij twitter ook mensen leren kennen 
die ik anders nooit was tegengeko-
men, zelfs enkele vriendschappen 
gesloten. en voor mijn werk is twitter 
handig. Soms levert een bericht van 
140 tekens meer respons op dan een 
persbericht. en verkiezingsdebatten, 
songfestival, of olympische spelen vol-
gen met twitter erbij is zo veel leuker. 
net alsof je met elkaar in een hele 
grote huiskamer zit.
Tom Mikkers, Algemeen secretaris 
Remonstrantse Broederschap, 
@tommikkers

Dagelijkse 
portie humor en 
creativiteit
Waarom ik actief ben op 
twitter? ik vind het leuk en 
het brengt me in contact 
met onbekende mensen die 
dezelfde interesses delen. ik 
kan de interesses volgen 
van mensen die mij dierbaar 
zijn; zo volg ik @nUtech 
omdat mijn zoon daar 
werkt. ik leer zijn collega’s 
kennen (via Twitter) en lees 
veel van hun stukken. ik 
volg vrienden en familiele-
den en hun lief en leed; met 
name heel erg leuk als de 
betreffende personen (tijde-
lijk) aan de andere kant van 
de wereld wonen en je ze 
weinig ziet. ik leer van de 
creativiteit van anderen. 
Anderen wijzen mij op inte-
ressante artikelen, boeken 
enzovoort. er gaat ook veel 
‘rommel’ rond op social 
media, maar als je daar wat 

van weg blijft, is het echt 
een verrijking. Wat ik deel is 
een klein stukje privéleven, 
mijn interesses, boeken en 
artikelen die mij opvielen, 
meningen (over kwesties 
die mij interesseren). Wat 
het mij oplevert is een 
dagelijkse portie humor en 
creativiteit, het gevoel dat 
mensen die ver weg wonen 
toch dichtbij zijn, betrok-
kenheid bij mensen die mij 
dierbaar zijn op een makke-
lijke manier, interesses 
delen (mijn interesses of die 
van anderen), nieuwe din-
gen (boeken, artikelen) en 
mensen ontdekken. 
Ineke Ludikhuize, 
oud-voorzitter van de VVP, 
@inekel

Waardevolle 
contacten
Ten behoeve van mijn predi-
kantschap beheer ik een twit-
teraccount van de kerk en 
privé heb ik dan ook nog een 
account. Hierin komen alle 
beroepsmatige functies samen 
en twitter ik ook over mijn 
bezigheden en mijn liefhebbe-

rijen. Dit account laat meer van de persoon Yvonne zien. Het 
heeft mij waardevolle contacten opgeleverd, waaruit zelfs 
vriendschappen zijn ontstaan die het toch wel eenzame 
ambacht van predikant een energiekere dimensie geven. 
Yvonne Hiemstra, predikante van de doopsgezinde-
remonstrantse gemeente Dokkum, 
@Yv_Hiemstra

Informatie 
verzamelen
We zien in Twitter een mogelijkheid 
om contact te krijgen en te onder-
houden met mensen en instellingen 
buiten de vaste groep leden en ken-
nissen van VVP Assen. onze tweets 
zijn in te delen in twee soorten: func-
tionele tweets (aankondigingen van 
activiteiten, verwijzingen naar nieuwe 
artikelen op de website) en inhoude-
lijke (speldenprikjes, nadenkers, opi-
nie). Die worden dan ook door twee 
verschillende personen de wereld in gestuurd: de 
webmaster en de voorganger. Verder gebruiken we 
Twitter om informatie te verzamelen: door tweets 
van anderen te lezen, en door door te klikken naar 
interessante artikelen en gebeurtenissen waarnaar 
wordt verwezen. een probleem waar we duidelijk 
tegenaan lopen is dat Twitter nog niet in onze routi-
ne zit: zodra het druk is met andere dingen wordt 
Twitter vergeten, terwijl het juist belangrijk is om 
enige continuïteit aan te brengen, anders komt er 
van contact niet veel terecht en haken volgers weer 
af. op dat punt valt dus zeker wat te verbeteren. 
Verder zouden we ook eens (wat meer) moeten 
gaan reageren op tweets van anderen. We zijn 
eigenlijk veel te ‘contactloos’ bezig: wat schrijven en 
wat lezen, zonder echte interactie. Conclusie: het 
gaat niet allemaal vanzelf. Goed bezig zijn op 
Twitter kost meer tijd en aandacht dan je aanvanke-
lijk denkt. Maar het levert ook leuke reacties op, en 
dat worden er vast ook meer naarmate we er zelf 
meer mee doen. We gaan er dan ook gewoon mee 
door. Met als grootste aandachtspunt: interactie!
VVP Assen,  @VVPAssen

Contact met 
collega’s
Voor mij zijn de social media (en 
dan vooral Twitter) een manier om 
verschillende aspecten van mijn 
leven (zowel werk als privé) te 
delen en om daar inspiratie uit te 
halen. Als predikant heb je een 
behoorlijk solistisch beroep, 
Twitter brengt mij op dagelijkse 
basis in contact met collega’s, ook 
met collega’s die ik iRl (in het 
dagelijkse leven) nog nooit ont-
moet heb. Het uitwisselen van 
ideeën en tips is daar een belang-
rijk onderdeel van, maar ook de 
bemoediging en herkenning. 
Daarnaast heeft het intensief 
gebruik van Twitter mijn netwerk 
op een verrijkende manier uitge-
breid. Bijvoorbeeld binnen de con-
text van de stad: ik heb er veel 
leuke en inspirerende Gouwenaars 
door leren kennen. Maar ook in de 
rest van het land, mensen uit ver-
schillende beroepsgroepen, met 

verschillende levens, maar met 
eenzelfde open blik.  Als ‘woord-
mens’ past dit medium ook goed 
bij me. ik hou er van om kort en 
prikkelend te formuleren. en ik 
vind het leuk om via Twitter gewe-
zen te worden op artikelen, boe-
ken, diverse culturele en religieuze 
evenementen en fenomenen. 
facebook vind ik ook leuk, maar 
gebruik ik vooral privé, voor con-
tacten met vrienden - ook ver weg 
- en het delen van leuke foto’s, 
filmpjes enzovoort. Verder werken 
beide voor mij als een soort dag-
boek dat ik regelmatig teruglees 
en terugkijk om te zien waar ik 
mee bezig ben geweest!
Kim Magnée-de Berg, 
interim-voorzitter VVP, 
@domineeKim

Jezus 

Zie op YouTube filmpje van man die over 

water loopt. Kan ik al eeuwen #amateur

Geest

Wifi... Is
 dat niet vergelijkbaar met de 

werking van de Geest? #overalaanwezig

Boeddha

Even half uurtje mediteren. 

Jezus 

Weer twee nieuwe volgers erbij. 

Zalig zijn zij die mij volgen!
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toch is vakantie voor veel mensen, maar natuur-
lijk niet voor iedereen, een gelegenheid om even offline 
te gaan, even geen elektronisch berichtenverkeer, of veel 
minder dan normaal. Vakantie is ook daarmee afgebakend 
van het gewone, dagelijkse leven. het woord vakantie 
duidt daar ook op, het komt van vacare, leeg zijn, en wel 
leeg van het dagelijks gedoe. leeg van het online gedoe 
lijkt daar wel op. traditioneel is ook de zondag een rust-
dag, een ‘lege’ dag. mogelijk gevuld met dingen waar we 
in het dagelijks leven niet aan toe komen: sporten, sociale 
contacten, maar ook geloof. en rond dat geloof wordt er, 
zie ook de rest van deze Vrijzinnig, inmiddels ook druk 
online gecommuniceerd. Verdraagt zich dat met elkaar?

in haar boek Dag vriend! wijst de filosofe stine jensen 
erop dat de sociale media, onder aanvoering van 
facebook, gezien kunnen worden als handel in ‘intiem 
kapitaal’. je intiem kapitaal bestaat uit wat betrekking 
heeft op waardevolle persoonlijke informatie. Bijvoorbeeld 
over relaties, uiterlijk, gezondheid, je politieke of geloofs-
opvattingen – dat wat maar een paar mensen van je 
weten. tot je het op facebook zet: dan weten al je ‘vrien-
den’ (gemiddeld zo’n tweehonderd) het. en via hen ook 
anderen. Voor bedrijven is deze informatie goud waard, 
overheden kunnen er beleid op maken. en daar heeft 
stine jensen zo haar vraagtekens bij. moet ‘iedereen’ een 
foto van haar babydochter in bad kunnen zien? Bovendien 
is dat wat er op facebook (enzovoorts) komt een uiterst 
positief uittreksel van onszelf en anderen: wél de leuke 
uitstapjes, de successen en de vrolijkheid, maar níet de 
mislukkingen, het opruimen of het verdriet. terwijl beide 
natuurlijk in het echte leven voorkomen.
ik zou zeggen dat ook geloof intiem kapitaal is. uiterst 
persoonlijk, en niet in alle vormen geschikt om aan ieder-
een rond te bazuinen. in sommige uitingsvormen, zoals 
een kerkdienst, wel openbaar, in andere, zoals gespreks-
kringen, beperkt openbaar en sommige gesprekken blij-
ven beslist privé. 

online – offline
 

nu houden de verschillende vormen van geloof op het 
internet en in de sociale media daar wel rekening mee. 
Kerkdiensten worden integraal uitgezonden, er zijn 
groepsgesprekken op facebook en dergelijke, per e-mail 
worden persoonlijke zaken uitgewisseld. geloven kan ook 
via sociale media vorm krijgen.

toch mis ik wat in die vormen. Per mail zie ik niet hoe 
een ander op mij reageert en in een groepsgesprek online 
is de draad al helemaal niet makkelijk vast te houden. en 
hoewel het heerlijk is om een kerkdienst van een afstand 
mee te kunnen maken als je er vanwege ziekte, handicap 
of reisafstand niet bij kunt zijn, het is een slap aftreksel 
van de echte offline dienst. geen geur van een kaars, niet 
samen zingen, en bidden, geen serieuze gesprekken of 
kletspraatjes vooraf of achteraf, geen handje van de domi-
nee, geen koffie, geen brood en wijn, geen bloemen. en 
wat mij betreft vooral niet of nauwelijks geschiedenis met 
elkaar. offline kan je veel makkelijker echt intiem worden 
en gemeenschap vormen – en daarom ga ik liever offline 
dan online naar de kerk. smartphone in mijn zak, op stil, 
dat wel.

overweging

nog niet zo lang geleden spaarden we op vakantie muntjes. Om mee naar huis te bellen, waar we zaten en 

dat het goed ging. Met je mobiele telefoon hoef je alleen maar een plaats met bereik te zoeken, hoewel je 

bijna altijd ‘gewoon’ vanaf je vakantieplekje belt.

door Annemieke van der Veen

cultuur

Heine Siebrand en 
Yvonne Hiemstra
‘Voetangels & Klemtonen’
Uitgeverij Pagina 3, Bunnik
ISBN 9789081898119
Prijs: € 18,95

Pleidooi voor mystieke
vrijzinnigheid 
Het onlangs verschenen boek 
‘Voetangels en klemtonen’ is een plei-
dooi om de mystieke ervaring weer toe 
te laten in het vrijzinnige geloof, zonder 
daarbij de rationaliteit overboord te zet-
ten. op 6 juni presenteerden Heine 
Siebrand (remonstrants predikant van 
de Utrechtse Geertekerk) en Yvonne 
Hiemstra (predikant van de DoRe-
gemeente in Dokkum) hun boek waar-
mee ze de vrijzinnigheid willen klaarsto-
men voor de toekomst. Terecht consta-
teren zij dat het slecht gaat met de vrij-
zinnige kerken – net als met de niet-
vrijzinnige kerken. Zij leggen de vinger 
op de zere plek: de vrijzinnigheid is te 
veel doorgeschoten naar de rationele 

kant. Rationaliteit hoort bij de vrijzin-
nigheid, maar een geloof dat enkel rati-
oneel is, verstomt. er moet ruimte zijn 
voor mystiek en geloofservaring, aldus 
Heine en Yvonne. een vrijzinnigheid die 
zowel rationaliteit als mystiek omarmt, 
is volgens de auteurs een beweging die 
van zich kan laten horen. Die durft uit te 
spreken waarvoor ze staat. Wanneer dat 
gebeurt, zal de vrijzinnigheid weer 
meer zichtbaar worden en kan zij met 
opgeheven hoofd de toekomst tege-
moet gaan. Het boek is vanuit het hart 
geschreven en dat is merkbaar op elke 
bladzijde, in elke zin. De auteurs willen 
staan voor een vrijzinnigheid die 
levensvatbaar is en hun pleidooi zal 
ongetwijfeld velen aanspreken. 
Erik Jan Tillema

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

Morgen verder… de kunst 
van het troosten
De titel drukt al hoop uit: wat er ook 
gebeurt, we gaan morgen verder! Hoe 
dat dan zal gaan en waaruit je hoop of 
liever gezegd troost kunt putten, laat 
Anne van de Meiden in allerlei kleur-
schakeringen de revue passeren. De 
diversiteit is de grote verdienste van dit 
meesterwerkje, prachtig geïllustreerd 
door els Vos. in 31 hoofdstukjes pluist 
de auteur de verschillende invalshoeken 
van troost met veel respect uit. Waar 
mensen in groot verdriet vaak terugge-
worpen worden op zichzelf, is troosten 
een gave. Welke taal, welk handelen 
past of is het juist de kunst niet te han-
delen, maar verdriet te laten zijn, privé-
terrein van mensen? Het boek geeft 
vooral leesgenot, omdat het doorspekt 
is met ervaringen uit Van der Meidens 
eigen leven en pastorale praktijk. Dat 
levert herkenbare verhalen op. Klein en 
kwetsbaar, maar vooral ook – de auteur 
eigen - humoristisch. Regelmatig ervaar 

ik tijdens het lezen verwondering over 
wat troost kan bieden, mits met respect 
en vooral aansluitend bij de beleving 
van mensen zelf. Wat mij het meest bij 
blijft is het besef van ontoereikendheid 
van de troost. Dat herken ik uit eigen 
ervaring en in mijn eigen praktijk. Het 
lijkt alsof wij als mens teveel verleerd 
hebben dat nabij zijn voldoende is en 
zwijgen goud kan zijn. Voor alle pasto-
res en iedereen die met verdriet te 
maken krijgt is dit boek een aanrader. 
niet om in één ruk uit te lezen, maar om 
zo nu en dan op te pakken. 
Deze recensie is een poging om mensen 
nieuwsgierig genoeg te maken het 
boekje aan te schaffen en te gaan lezen. 
ik hoor graag wat u ervan heeft gevon-
den, ontdekt en herkend. ik was tijdens 
het lezen in ieder geval even helemaal 
offline! online troosten is iets wat ik 
vaak moet doen, omdat familie met een 
recent verlies in Spanje woont. Dan 
merk je eens te meer hoe lastig, bijna 
onmogelijk, het is om woorden van 

troost te vinden. Gezamenlijke herinne-
ringen en de uitwisseling van foto’s 
komen op zo’n moment in de buurt van 
wat je misschien troost zou mogen 
noemen.
Cisca Peters

Anne van der Meiden
‘Morgen verder’
Uitgeversgroep Jongbloed
ISBN 9789085250357
Prijs: € 9,95

‘ Ik zou zeggen dat ook geloof 
intiem kapitaal is’
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interviewinterview

sociale media hebben zeker toegevoegde waarde 
voor kerken, mits bewust toegepast, zegt Bastiaan van 
den Berg. je moet als kerk niet zomaar online gaan 
‘omdat iedereen dat doet’. zonder eerst goed na te denken 
over wat je met sociale media wil, goede afspraken over 
wat je wel en niet wil delen, en waar jullie kerkgemeen-
schap zich prettig bij voelt, is de kans groot dat het socia-
le media avontuur snel op een teleurstelling uitloopt. een 
facebookprofiel aanmaken en gaan zitten wachten op 
‘likes’ en reacties is niet genoeg. 

Wat kunnen sociale media voor de kerk betekenen?
Binnen een bestaande kerkgemeenschap kunnen sociale 
media de onderlinge verbondenheid versterken. de kerk-
dienst is alleen een gebeuren voor de zondagochtend en 
de traditionele media, zoals het kerkblad of nieuwsbrief 
per mail, worden steeds minder gelezen. sociale media 
geven gemeenteleden de mogelijkheid om meer geïnfor-
meerd te zijn over elkaars leven, ook op andere momen-
ten en plaatsen. ook de snelheid waarmee sociale media 
functioneren, kan mooie dingen teweeg brengen. zoals 
het voorbeeld van een alleenstaande vrouw die binnen 

een dag een koelkast kreeg, doordat deze vraag gedeeld 
werd in een facebookgroep van een kerk. 
ook in het jongerenwerk kunnen sociale media helpen 
om de onderlinge verbondenheid te behouden of verbete-
ren. het is echter geen vervanging van een directe relatie. 
een vaak gehoord negatief geluid over sociale media is 
dat jongeren alleen nog maar communiceren via internet 
en hun telefoon. het echte contact, irl (in real life), blijft 
echter het belangrijkst. als vrijwilliger of predikant die 
met jongeren werkt kun je door sociale media makkelijk 
meeleven en op de hoogte blijven. je kunt bijvoorbeeld 
eens informeren naar een toets, of ze een fijne vakantie 
of beterschap wensen. dit zorgt ervoor dat het contact tij-
dens de wekelijkse of maandelijkse bijeenkomsten ook 
verbetert. ook kun je aparte facebookgroepen aanmaken 
voor activiteiten, waarin foto’s, ervaringen en herinnerin-
gen gedeeld worden. 

Voor de groep mensen die niet bij een kerkelijke gemeen-
te horen, kan een kerk die actief is op sociale media een 
goede kennismaking zijn. niet-kerkelijken zullen niet 
gauw naar kerkelijke activiteiten gaan. een kennismaking 
via sociale media is echter laagdrempeliger. laten zien 
wat je doet, welke mensen er komen en welke activiteiten 
er zijn, zorgt ervoor dat mensen een completer beeld krij-
gen van wat je als kerk bent. 

Sociale media: doel of middel?
sociale media zijn niet heilig. het is een middel. een mid-
del wat mij betreft om de mensen binnen een kerkge-
meenschap meer met elkaar te verbinden. en om als kerk 
een minder gesloten karakter te hebben naar mensen bui-
ten de kerk. 

Wat vind je van initiatieven zoals van de PKN: 
mijnkerk.nl en het kerstproject 2012?
ik ben erg positief over het feit dat de PKn zich ook op 
sociale media begeeft. met name om de doelgroep die de 
PKn niet kent te bereiken. Bij wat ik van de zijlijn mee 
krijg, heb ik echter wel het idee dat het nog te weinig 
doordacht is. in het geval van de kerstactie bijvoorbeeld. 
de PKn had een aantal verhalenschrijvers aangetrokken 
om nieuwe kerstverhalen te schrijven. Quotes daarvan 
stonden op Boomerangkaarten en er werd verwezen naar 
een website om daar kerst echt te kunnen beleven. op die 
site werd je vervolgens naar een kerk bij jou in de buurt 
doorverwezen. dit vond ik een groot risico, omdat de ver-
halen en de Boomerangkaarten een bepaalde indruk ach-
terlaten bij mensen, zodat ze in een lokale kerkdienst 
behoorlijk bedrogen uit kunnen komen. ook het 
facebookevenement werd met name bestookt door kerkle-
den die hun eigen kerstnachtevenement nog even in the 
picture wilden zetten. 
Bij mijnkerk.nl is het eigenlijk hetzelfde verhaal: hoe ver-
houdt de offline PKn zich tot de online kerk? ik denk dat 
daar nog onvoldoende over is nagedacht. dit kan een 
goede uitwerking hebben, want sociale media bewijzen 
ook dat de gebruiker uiteindelijk bepaalt. met sociale 
media geef je deels de touwtjes uit handen. de gebruiker 
geeft er de functie aan die hij wil. gevaar bij mijnkerk.nl 
is dat het niet de doelgroep aanspreekt die ze graag wil-
len, maar juist de al betrokken PKn-leden die ook wel 
eens wat anders willen.

Wat moet je (als kerk) vooral niet doen op 
sociale media?
ten eerste, als je je eigenlijk niet prettig voelt op sociale 
media, en het alleen wil doen omdat iedereen het tegen-
woordig doet: doe het niet, blijf dicht bij jezelf. daar 

prikken gebruikers zo doorheen. daarnaast zijn sociale 
media niet enkel een activiteitenagenda. sociale media 
zijn echt sociaal en vragen om interactie. dat vergt een 
investering. niets is zo afschrikwekkend als een website 
of facebookprofiel waar de laatste post meer dan een jaar 
geleden is geplaatst. ook moet je je niet mooier voordoen 
dan je bent. Probeer goede afspraken te maken over het 
doel en de doelgroep van de sociale media-activiteiten, en 
bedenk of je daar competent genoeg voor bent. hebben 
we de vaardigheden, de motivatie en de tijd om hierin te 
investeren? een andere afweging is wat je wil delen op 
internet, en met wie. als je een facebookprofiel hebt en 
vrienden wordt met de jongeren van het jeugdwerk, kun-
nen zij waarschijnlijk dus ook privédingen van jou zien. 
denk daarover na. je kunt beter niet persoonlijk reageren 
op berichten uit naam van de kerkgemeenschap, reageer 
altijd als persoon.

Waaraan kan de kerk een voorbeeld nemen als het om 
sociale mediagebruik gaat?
ik ben erg enthousiast over de initiatieven uit amsterdam. 
daar vinden met name offline veel initiatieven plaats, en 
worden sociale media sterk ingezet als middel om men-
sen daarbij te betrekken. denk aan de Vluchtkerk, hart 
op de tong, of Kerst in amsterdam. 

‘ Binnen een bestaande kerk-
gemeenschap kunnen sociale 
media de onderlinge verbon-
denheid versterken. ’ 

sociale media 
zijn niet heilig
Sociale media en de kerk. Deze combinatie is al lang niet meer zo vreemd 

als het misschien lijkt. Op het wereldwijde web zijn ontelbare kerkelijke initi-

atieven te vinden en is veel levensbeschouwelijke inspiratie op te doen. 

Toch is het voor kerkelijke gemeenschappen vaak nog een lastig vraagstuk. 

Moeten wij ook online? Doen we eraan mee of is het slechts een hype? 

Een interview met Bastiaan van den Berg, kerkelijk jeugdwerkadviseur.door Renske Oegema

Bastiaan van den Berg (26)
is kerkelijk jeugdwerkadviseur bij jeugdwerkbureau lava. 
Daarnaast is hij één van de oprichters van Kwajongens 
ideeënbureau, en jongerenwerker bij de protestantse 
gemeente in Vaassen. Hij is actief op Twitter, facebook en 
Hyves. Bastiaan geeft namens lava o.a. workshops voor 
ouders en vrijwilligers over het gebruik en de impact van 
sociale media. 
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reflectie

ler of zelfs een complete biografie. geen geheim is veilig. 
internet spant op dat punt de kroon. Bij de examenfraude 
dit voorjaar zei iemand dat examens op papier, bewaard 
in een kluis nota bene, vragen om problemen was – niet 
meer van deze tijd… hoe naïef kun je zijn? Prism en 
tempora are watching you.

taal is communicatie, en als onze communicatie 
niet voor buitenstaanders bedoeld is, dempen we onze 
toon of verzinnen we een geheimtaal. een merkwaardig 
bijverschijnsel van de individualisering in onze tijd is 
echter, dat we de hele wereld – bewust of onbewust – 
laten meegenieten van onze privacy. we vergeten daarbij 
het dempen van de toon gemakkelijker dan die geheim-
taal. denk aan reality-tV: we kijken graag bij elkaar 
binnen, als het fungehalte maar hoog is. dat is nog ‘ns 
leedvermaak! denk aan luid-bellende treinreizigers, die 
niet lijken te beseffen dat de hele coupé meeluistert en 
de boodschap kan retweeten. soms levert een paar uur 
treinen voldoende stof voor een liefdesroman, een thril-

BaBylonische   
          KaKofonie

door WimWattel
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Diversiteit zorgt ervoor, dat 
je niet met z’n allen bij elkaar 
blijft klitten

Een oud verhaal
Volgens het oude verhaal van de torenbouw van Babel 
zag god het niet zo zitten, dat jan-en-alleman met elkaar 
twitterde dat het een lieve lust was en dat ‘niets wat men-
sen bedachten op den duur voor hen onuitvoerbaar zou 
zijn’ (genesis 11:6). daar ging hij een stokje voor steken, 
‘want dadelijk komen ze nog hierboven’, was zijn angst 1. 
wat al fout gegaan was bij adams appel leek niet meer in 
te dammen. Vandaar de noodgreep van de Babylonische 
spraakverwarring. Verspreiding over het hele aardopper-
vlak was in zijn toenmalige alziendheid een mooi bij-
verschijnsel. en zo is het gekomen… guus Kuijer vertelt 
het zo: ‘de stad viel in brokken uit elkaar, de woorden 
hadden zoveel verschillende betekenissen gekregen dat 
je nauwelijks meer van een gemeenschappelijke taal kon 
spreken, en als de taal niet meer werkt als een bindmid-
del tussen de mensen, maar eerder als een slagveld, hoe 
moest je dan samenleven?’2

Kennelijk is dit een verhaal van alle tijden. waar komt 
het vandaan? wanneer is het voor het eerst verteld? het 
staat in het begin van genesis en behoort dus tot de 
oerverhalen, die in allerlei versies overgeleverd zijn en 
bedoeld waren om het onverklaarbare te verklaren, net 
als het scheppingsverhaal en het zondvloedverhaal. in 
de christelijke traditie is het, zoals hierboven, geïnter-
preteerd als een straf (door een wat sneue god) voor de 
grootheidswaanzin van de mens die als god wil worden. 
hier weerklinkt, met dezelfde interpretatiebril op, het ver-
haal uit genesis 3 over de ‘zondeval’. ellen van wolde3  
daarentegen benadrukt, dat het in de joodse traditie – 
veel neutraler en minder zwaar ethisch beladen – bekend 
staat als ‘het verhaal van de verspreiding van de mensen’. 
je kunt het zelfs nog positiever zien: diversiteit zorgt 
ervoor, dat je niet met z’n allen bij elkaar blijft klitten 
in een gezapige gevestigde orde. onderlinge verschillen 
zijn een stimulans om op onderzoek uit te gaan, nieuwe 
werelden te ontdekken en zo alle mogelijkheden uit te 
proberen die het leven biedt. de zaaier, in de wat minder 
bekende tweede gelijkenis, koos ervoor om het vijandige 
kruid eerst maar eens samen met het zaaigoed te laten 
opgroeien en af te wachten, want anders ‘zouden jullie 
(nu) met het onkruid ook het graan lostrekken’ (mattheüs 
13:29). tegen deze achtergrond is het niet zo erg als er 
bewegingen op gang komen – met hun eigen taal – die 
je misschien niet helemaal kunt volgen, maar waarbij je 
ervan uit mag gaan dat ze nieuwe perspectieven openen. 

W8 ff…
soms verwachten we van communicatie te veel. als 
iedereen zich overal mee bemoeit en langs elkaar heen 
praat, verzandt menig initiatief reddeloos. onze overver-
hitte twittermaatschappij is daar in mijn ogen een triest 
voorbeeld van. in deze kakofonie dreigt de informatieve 
uitwisseling kopje onder te gaan. een ander punt is, dat 
de media in deze tijd met iedere kiem van nieuws aan de 
haal gaan. elke nieuwsweek heeft zijn eigen hype. 

toegegeven, ook in communicatie is stilstand achteruit-
gang. het genootschap onze taal, dat enerzijds fungeert 
als waakhond tegen al te onregelmatig taalgebruik, stelt 
zich anderzijds beslist niet ten doel in de taal van nu een 
standaard van ‘algemeen Beschaafd nederlands’ vast te 
stellen. levende taal is altijd in beweging. taal van sub-
culturen doet precies waar het voor bedoeld is. nieuwe 
fenomenen vergen nieuwe taal. dat wil overigens niet 
zeggen dat oude taal onmiddellijk verdwijnt of dat ieder-
een die nieuwe taal meteen moet beheersen. spreken 
we bij onze auto’s niet nog steeds over ‘koetswerk’ en 
‘paardenkrachten’? liggen er niet nog steeds ‘jaagpaden’ 
langs onze kanalen? tegelijkertijd spreken wij in mijn 
familiaire zeeuwse omgangstaal gewoon, zij het met ons 
eigen accent, van sms’jes en iPhones. en omdat ik in 
een grijs verleden geleerd heb nette formele brieven te 
schrijven, hanteer ik in mijn wat officiëlere e-mails nog 
altijd ‘geachte heer/mevrouw’ en ‘hoogachtend’. ik snap 
ook wel dat dat bij een snelle veertiger wat lachwekkend 
overkomt, maar zoveel is er nu ook weer niet op tegen. 
sterker nog: naast de inhoudelijke boodschap geeft het 
meteen iets bloot over mijzelf als persoon en over mijn 
achtergronden. hoe erg dat is? deels gaat het onbewust; 
wellicht laat ik u in dit artikel meer weten dan ik eigenlijk 
wil, net als die trein-beller. soit.

maar als oude taal archaïsch, politiek jargon verhullend 
wordt en whatsapp-taal in de turbo gaat, bereikt ze alleen 
dovemans oren, schiet ze haar doel voorbij. dan verwordt 
ze tot instrument om onbegrip en verwarring te zaaien. 
de behoefte aan klare taal blijft, net zo goed als de 
behoefte aan geheimen en de behoefte om niet in ieders 
intimiteit te delen. want alleen zo blijven we met elkaar 
‘on speaking terms’.

De mensen in Sinear spraken allemaal dezelfde taal, maar het 
is de vraag wat taal precies is. Soms lijkt het vooral een instru-
ment waarmee onbegrip en verwarring wordt gezaaid, terwijl 
het op het eerste gezicht bedoeld lijkt om er iets mee duidelijk 
te maken. (Guus Kuijer)

als ik in de krant lees: ‘ja, zo weird. En hij liket echt al je foto’s, heel creepy is dat…’ 

(in de trein door andrea Bosman opgetekend gesprek, Trouw 12 juni) heeft dat voor 

mij evenveel informatieve waarde als het softe gebabbel van de jeugd(!)-psychiater 

voor de puber die te horen krijgt dat ‘de diagnose gesteld is en dat blijkt dat medicatie 

nu de eerst aangewezen remedie is’ (nCrV-document ‘aDHD’, 10 juni). Hoe verstaan-

baar willen we eigenlijk zijn, en voor wie?
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altijd online?
al een tijdlang twijfel ik er 
over of ik nu wel of niet een 
smartphone zal aanschaffen. 
aan de ene kant kan ik me 
het leven zonder internet niet 
meer voorstellen. het is zo 
simpel om een hotel of vlieg-
reis te reserveren, een adres 
op te zoeken of even op bui-
enradar te kijken wanneer je 
het best naar de stad kunt fiet-

sen. Via e-mail en skype onderhoud ik direct en snel contact met col-
lega’s in amerika. ideaal! en je werk doen zonder behulp van internet 
bestaat eenvoudig niet meer. op de universiteit lag onlangs het systeem 
een week ‘down’, en gingen mensen in arren moede hun kamer oprui-
men. maar wil ik wel altijd online zijn? wil ik wel op vakantie of 
tijdens een zondagswandeling in de verleiding komen om even mijn 
e-mail te checken? door internet is het straatbeeld enorm veranderd. 
in bus of trein, zittend op een terrasje, zelfs op de fiets: iedereen zit 
op een schermpje te turen. het toppunt vond ik dat ik in de pauze van 
een uitvoering van de johannes Passion, in de rij voor de toiletten, 
iedereen op zijn smartphone bezig zag;  al kan dat geweest zijn om te 
twitteren hoe mooi het concert was.
als religiepsycholoog interesseert me wat dat eeuwige online zijn bete-
kent voor hoe mensen in het leven staan. je krijgt daardoor nauwelijks 
meer de kans om ‘niets’ te doen, je hoeft je nooit meer te vervelen. 
terwijl ‘niets doen’ eigenlijk heel belangrijk is. het helpt je om je open 
te stellen, om je heen te kijken, de omgeving op je in te laten werken. 
om inzicht te laten rijpen en creatieve invallen te krijgen. Belangrijke 
inzichten krijg je immers vaak onder de douche (al las ik pas dat er nu 
smartphones zijn die tegen water kunnen…). ‘niets doen’ helpt om het 
vermogen tot receptiviteit – openstaan en ontvangen – te ontwikkelen. 
en dat is nodig voor religie en zingeving. inspiratie en creativiteit gedij-
en bij niets doen. geen wonder, dat mindfulness en meditatiecursussen 
tegenwoordig zo populair zijn. dagelijks een kwartier of een half uur 
je gedachten leegmaken, loslaten en openstaan voor wat je voelt en 
waarneemt. dat deed je vroeger vanzelf, op de fiets, wachtend in een 
rij voor de kassa – of tijdens het orgelspel en momenten van stilte in de 
kerkdienst. ach, met internet is het zoals met alle nieuwe communica-
tiemiddelen: er zijn voor- en nadelen. ‘alles met mate,’ zoals mijn oma 
zei. ik vermoed dat die smartphone er wel zal komen. wel hoop ik dat 
ik de discipline zal kunnen opbrengen om hem in mijn tas te laten als 
ik ergens moet wachten.
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