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Vluchteling en koningszoon
Kerst begint voor mij met het opzetten van de kerststal. wij hadden vroeger 
een enorm groot exemplaar. in een enthousiaste bui zelf in elkaar getim-
merd door mijn vader en qua formaat niet helemaal afgestemd op boom en 
figuurtjes. maar met wat waxinelichtjes en lapjes stof werd het toch nog 
gezellig. 

fransiscus van asissi bedacht als eerste de (levende) kerststal. hij wilde 
dat het kerstverhaal zo dicht mogelijk bij de mensen kwam. dat de bele-
ving centraal stond en het onvergetelijk zou zijn. een os, een ezel, wat stro. 
jozef en maria en het kindje jezus in een voederbak. en mensen die bij de 
kerststal samenkomen. een heilige, onvergetelijke plek.
als kind was ik het roerend met fransiscus van asissi eens. zo zeer zelfs, 
dat ik al mijn favoriete poppen ook in de kerststal wilde zetten. maar dat 
mocht niet. die hoorden er niet. later dacht ik, waarom eigenlijk niet? 
ik wilde die veilige, knusse plek delen. 

over de geboorte van jezus worden verschillende verhalen verteld. ons 
huidige kerstfeest bestaat uit al deze, en nog veel meer verhalen. Verhalen 
over de Kerstman en incarnatie, over koningszoon en vluchteling. en ook 
verhalen over de vraag waarom er niet altijd voor iedereen plek is in de 
stal. of waarom er niet genoeg veilige plekken zijn voor al die mensen die 
ook nu nog op de vlucht slaan. 
in het interview met de parkstraatgemeente in arnhem kunt u lezen hoe 
ze daar een veilig heenkomen verzorgen voor hedendaagse vluchtelingen. 
Verder bespreken corrie jacobs en hans dirk van hoogstraten beiden een 
boek dat indruk op hen maakte. over de wereld als wijngaard, en over de 
maakbaarheid van onze samenleving en het nut van niets doen. annemieke 
van der Veen schreef een overweging bij het licht van het kerstfeest. 
wat vieren we eigenlijk en waar komt het licht vandaan? annemike van 
der meiden ziet hoop in het dooplied van huub oosterhuis. rick Benjamins 
trad aan als hoogleraar namens de VVp. we ruimden twee pagina’s in voor 
een samenvatting van zijn inaugurele oratie. en op de middenpagina laten 
we ons licht schijnen over verschillende vormen van vluchtgedrag. 

hopelijk inspireren al deze verhalen u tot een onvergetelijk kerstfeest. 
Bij mij thuis staat die enorme kerststal in ieder geval onder de kerstboom. 
dit jaar laat ik een plekje leeg.

Renske Oegema

overweging

Gerechtigheid
rembrandt schilderde de herders op bezoek in de stal, 
een verhaal uit het lucasevangelie. nadat over de geboor-
te van jezus is verteld, wordt de blik op de herders in het 
veld gericht. een engel vertelt hen dat een redder voor 
hen is geboren. als teken daarvan zullen ze een pasge-
boren kind vinden in een voederbak. de herders gaan op 
weg en vinden maria en jozef en het kind in de voeder-
bak. dat moment schildert rembrandt.
het is donker in de stal, de herders zijn armoedig 
gekleed. Vanuit jezus schijnt een helder licht, het meest 
op maria, maar ook op de herders, helderder dan hun 
eigen lamp. het licht van jezus is voor de herders, de 
armen, de verschoppelingen. geheel in de traditie van de 
Bijbel, zoals zo mooi verwoord in psalm 72 (nBV):

1  … Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon. …
4  Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan. …
12  Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
13  Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.
14  Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

tot zover het kerstverhaal bij lucas. het licht van god 
moet in de vorm van gerechtigheid  ten goede komen aan 
de armen, de vreemdelingen, de weduwen, de wezen en 
de vluchtelingen. 

in het evangelie van mattheus vinden we een ander 
accent. drie magiërs komen zoeken naar de pasgeboren 
koning van de joden. ze zijn aan het verkeerde adres in 
het koninklijk paleis, volgen de ster en vinden jezus en 
bieden hem koningsgeschenken aan: goud, wierook en 
mirre. jezus wordt behandeld als een koningskind. maar 
herodes wil geen concurrentie, besluit tot de kinder-
moord en jozef en maria en jezus vluchten naar egypte. 
de koningszoon wordt zelf vluchteling. 
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stralend zingen we met Kerst over licht in het 
donker, over vreugde en geboorte. het kind van god is 
geboren! glans van sterren, van engelen, van het aureool-
tje van jezus. en die glans heeft zich wijd verspreid tot in 
de seculiere wereld. Kerst is dé gelegenheid om glanzende 
en glinsterende kleding aan te trekken, om overal lichtjes 
te laten branden, kaarsen aan te steken. een feest om met 
glanzende ogen te beleven. licht in de duisternis.
zó is de kersttraditie overgeleverd, zo zijn de kerstliede-
ren en de beelden van kerst overgeleverd. soms behoor-
lijk onbegrijpelijk. hoezo licht in de duisternis? niet 
iedereen ervaart dat. 
en waarom zou het licht van god afkomstig zijn? in dit 
artikel wil ik laten zien dat wat traditioneel overgeleverd 
is als een tegenstelling van god en mens, van licht en 
donker niet zo zwart-wit is.  

door Annemieke van der Veen

Koningszoon is Vluchteling - 
Vluchteling is Koningszoon 
Het is geboren het god’lijk kind
Jubel hemel en jubel aarde…

De aanbidding der herders (1646) Rembrandt van Rijn
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dit is een essentiële draai in het verhaal – god in de vorm 
van jezus wordt zelf een arm mens, een vluchteling. 
jezus deelt het leven van alle mensen, kwetsbaar en ster-
felijk als ieder mens. 

Koningszoon is vluchteling
in sommige tradities is Kerst daarmee de voorbode van 
pasen. jezus’ dood aan het kruis is voor de mensheid 
verlossing en verzoening. maar daarvoor moest jezus wel 
sterfelijk zijn. hiervan vinden we in veel kerstliederen 
fragmenten terug:

Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke 
prijs (Eer zij God in onze dagen, Liedboek 487)
Hij is de Heer, Hij werd een knecht, op Hem wordt alle 
last gelegd (Liedboek 488) 

soms wordt dit tot uitdrukking gebracht door de pasgebo-
ren jezus niet in een voerbak af te beelden, maar meer op 
een soort altaar – als (toekomstig) offer. de calvaire van 
peyben laat daarvan een voorbeeld zien.

Vluchteling is koningszoon
ik wil hier niet het verband tussen Kerst en pasen bena-
drukken, maar het verband tussen jezus en god. Klassiek 
wordt dat geformuleerd in het vierde-eeuwse dogma van 
de drie-eenheid: dat god bestaat uit god de Vader, god 
de zoon (jezus) en god de heilige geest en dat deze drie 
personen (personae) weliswaar te onderscheiden zijn 
maar niet te scheiden, god is dus wel eén. wat we ook 
van dit dogma vinden, het is medebepalend geweest voor 
de christelijke traditie, en vaak herkenbaar in bijvoor-
beeld beelden en liederen. ik vat de drie-eenheid zó op 
dat de drie personen alle drie een legitieme manier zijn 
om over god te spreken, of om god te ervaren (naast 
overigens andere manieren om god te beleven). god is te 
ervaren als Vader (met verdere associaties als beschermer, 
schepper), als geest (inspiratie), maar ook in jezus. 
en jezus was een mens, soortgenoot van ons. net zo 
kwetsbaar, lichamelijk (‘het woord is mens geworden’, 

johannes 1:14) en sterfelijk als wij. net zoals wij liep 
jezus het risico een lamme te zijn, een blinde, een wees, 
een weduwnaar of een vluchteling. hij werd ook een 
vluchteling. 
omgekeerd kan je ook zeggen dat wij soortgenoten van 
jezus zijn, soortgenoten dus ook van god. dat is niets 
nieuws, al in genesis zijn de mensen gemaakt naar gods 
evenbeeld, ze lijken op god. niet altijd, we maken er 
een behoorlijke zooi van op aarde. maar mensen hebben 
ook iets waarmee ze wel op god lijken, waarmee ze wel 
gods soortgenoot zijn. dat is als ze  oog hebben voor 
gerechtigheid en liefde. als ze in anderen hun nood, hun 
behoefte en hun liefde zien. want dan zien ze god en het 
Koninkrijk in andere mensen, zien ze koningskinderen in 
vluchtelingen. en omdat gerechtigheid en liefde pas echt 
zijn als ze in daden blijken,  kunnen wij als soortgenoten 
van god  het  Koninkrijk dichterbij brengen. dan laten we 
het woord pas helemaal mens worden.

als we dan terugkijken naar rembrandts schildering 
van de herders bij de kribbe, wat is er dan veranderd? 
rembrandt liet het licht van jezus, van god schijnen op 
de herders, die in dit geval beeld zijn voor alle behoefti-
gen. dat licht is er voor hen. als we het kerstverhaal over 
de menswording van god in jezus opvatten als een beeld 
voor het soortgenoot zijn van god, straalt het licht van 
alle mensen op alle mensen. er zou dan niet één bron van 
licht in de persoon van jezus zijn, maar in het schilderij 
zouden er zo’n elf lichtbronnen zijn. naast jezus ook alle 
andere aanwezigen. en ze zouden naar elkaar kijken met 
glanzende ogen van liefde, op zoek naar gerechtigheid, 
in het bijzonder voor die mensen onder hen die dat niet 
ervaren – de arme, de weduwe, de wees, de vreemdeling, 
de lamme en de blinde. dan zouden de mensen óók god 
in zich dragen. ze zouden met god verbonden zijn. dat 
lijkt me pas echt een lichtfeest.

… Het is geboren het god’lijk kind
dat de mensen met God verbindt.

nieuws

Vrijzinnige theologen poseren tijdens de jaarlijkse studieconferentie van de VVP die plaatsvond op 3 en 4 oktober in Hydepark in Doorn.

VAn Alles WAt
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Ontmoetingsdag in Beilen
op 5 april 2014 organiseert het 
samenwerkingsverband Vrijzinnigen 
noordoost nederland in Beilen 
(Drenthe) een ontmoetingsdag met het 
thema ‘kleur je leven / ik-wij-samen’. 
tijdens deze dag is er naast het inhou-
delijke programma ruim gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten.Kerstbundel 

‘Verborgen schatten’
in het voorwoord van de kerstbundel 
van dit jaar vertelt ds. lennart 
heuvelman, onze nieuwe voorzitter, dat 
de titel is ontleend aan een van de 
grootste archeologische ontdekkingen 
van de vorige eeuw: de Dode zeerollen, 
die als een zorgvuldig bewaard geheim 
verborgen lagen in de grotten bij 
Qumran en dit jaar tentoongesteld wor-
den in het Drents Museum. ‘een schat, 

kostbaarder dan goud of zilver en een 
bron van wijsheid en inspiratie in verle-
den en heden. en vaak schuilt het bij-
zondere en kostbare in het kleine, waar-
naar je moet zoeken. ‘
‘Voor mij vertelt het kerstverhaal dat 
god zich met al het kleine, weerloze en 
kwetsbare verbonden heeft. en daarom 
ook onze ogen op hen gericht zullen 
zijn. om te beschermen en te koesteren, 
als de allergrootste schat. Meestal ver-
borgen, nu voor even in het volle licht. 
kerst draait alles voor een paar dagen 
om: het is een feest van hoop dat wat 
klein is eens groot zal worden, dat de 
grootste monden eens zullen zwijgen. 
het klinkt als vrede. Daar was het uitein-
delijk, in het verborgene, om begonnen.’
De prijs bedraagt € 3,50 excl. portokos-
ten. Vanaf 20 exemplaren krijgt u korting. 

Vrijzinnige dag
Afgelopen 2 november kan de geschie-
denisboeken ingaan als een zeer vrijzin-
nige dag: in kampen vond de jaarlijkse 
ontmoetingsdag van de zinzoekers 
iJsseldelta plaats rondom het thema 
‘veelkleurig palet’ waarmee gedoeld 
wordt op de verscheidenheid en over-
eenkomsten in de vrijzinnige traditie. 

Veertigdagen-
kalender 
2014
in deze veertigda-
genkalender, samen-
gesteld door Joke 
van der Velden, 

komen naast ‘groen en duurzaam’ 
natuurlijk ook andere zaken ter sprake 
in teksten, gedichten, verhalen en gebe-
den. ‘hoe natuurlijk is natuur eigenlijk? 
en waarom zou de kerk daar natuurlijk 
mee bezig moeten zijn?’ 
Vanzelfsprekend zijn er weer recepten, 
dit keer uit nederland met een exotisch 
tintje, van het prachtige eiland Bonaire. 
in veertig fragmenten op weg naar 
Pasen. De prijs is € 3,50, exclusief porto-
kosten, vanaf 10 stuks krijgt u korting.

in hilversum was 
een symposium 
rondom het boek 
Dé vrijzinnigheid 
van erik Jan 
tillema. 

Detail van de calvaire van Pleyben (Bretagne – foto Wim Wattel).
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wanneer wij bijvoorbeeld het woord ‘god’ gebruiken 
om te verwijzen naar het geheim van de wereld of het 
mysterie van het bestaan, waarvan wij de oorsprong niet 
kunnen verklaren, is dat woord ‘god’ op slag eerder een 
probleem dan een hulp, omdat het juist niet het geheim 
lijkt aan te duiden, maar de oplossing daarvan en de 
verklaring daarvoor. het woord ‘god’ vraagt daarom om 
een herinterpretatie, die voortdurend uitwist wat met dat 
woord meeklinkt, maar niet gezegd wil zijn.  
de ‘eeuwige waarde van de ziel’ is misschien een vreem-
de uitdrukking geworden, maar wij kunnen de eeuwige 
waarde van mensen daarin zien, dat zij zich van het 
geheim van de wereld en het mysterie van het bestaan 
bewust kunnen zijn. zelf materie is een mens meer dan 
materie, enerzijds een unieke uitdrukking en anderzijds 
een overschrijding daarvan, als degene die zelf materie 
vorm geeft. daarmee krijgt een mens verantwoordelijk-
heid voor wat zich heeft ontwikkeld, als iemand die han-
delt met besef van goed en kwaad en zich aangesproken 
kan weten.
als het gaat over de betere gerechtigheid is de erkenning 
van het particuliere en bijzondere belangrijk, waardoor 
mensen van elkaar verschillen. daarom gaat onze liefde 

ook steeds uit naar één mens, die van alle anderen ver-
schillend is, en die we juist daarom ook zo beminnens-
waard kunnen vinden. gerechtigheid vraagt dan om een 
erkenning van het particuliere, het verschil en het gedif-
ferentieerde, dat nooit onder het algemene te vatten is. 
de betere gerechtigheid is daardoor een gerechtigheid die 
altijd uitgaat boven welke wet dan ook en recht wil doen 
aan individuele mensen.
deze korte aanduidingen willen vooral een uitnodiging 
zijn om een vrijzinnige theologie in een nieuwe context 
opnieuw te doordenken. zo’n doordenking kan dienstbaar 
zijn aan de samenleving, de kerk en aan het wetenschap-
pelijke bedrijf.

De integrale oratie is te vin-
den op onze website 
vrijzinnig.nl onder het kopje 
‘publicaties’. U kunt ook 
een exemplaar opvragen via 
het bureau.

oratieoratie

in de vrijzinnige theologie is de verhouding van 
vroomheid en rationaliteit een belangrijk en steeds terug-
kerend thema. dat de verhouding tussen rationaliteit en 
vroomheid onder spanning staat, valt gemakkelijk in te 
zien. rationaliteit vraagt namelijk om een koele afstan-
delijkheid, die zo nuchter mogelijk onderzoekt en argu-
menteert, terwijl de vroomheid een warme betrokkenheid 
kent waarin wij aangedaan worden of geraakt zijn. 

Mij spreekt de blomme een tale, 
mij is het kruid beleefd, 
mij groet het altemale, 
dat God geschapen heeft!

schrijft guido gezelle. dezelfde wereld die wij kritisch 
onderzoeken, spreekt tot ons en wij reageren daarop. 
rationaliteit en vroomheid kunnen daarbij gemakkelijk 
conflicteren. de rationaliteit kan de vroomheid bevragen 
en ondermijnen door de stelling dat aan het concept van 
god geen werkelijkheid beantwoordt, dat het gebod altijd 
functioneert in een symbolische orde die als constructie 
kan worden gerelativeerd, en dat naastenliefde alleen 
maar dieper gelegen aandriften maskeert die ons bewegen 
zonder dat we ze doorhebben. andersom kan de vroom-

heid de rationaliteit het zwijgen opleggen of in dienst 
nemen om haar eigen gelijk te bewijzen met infantiliteit 
of fanatisme.

Oud-moderne theologie
de oud-moderne theologie van scholten en opzoomer 
in de negentiende eeuw probeerde recht te doen aan de 
vroomheid, maar beschouwde de vroomheid daarbij als 
een soort aanvulling op het wetenschappelijke denken om 
tot een volledig wereldbeeld te komen. Kort gesteld: in de 
wetenschap onderzoeken we, hoe iets werkt, en met de 
godsdienst kunnen we zeggen, waar het goed voor is. 

Rechts-moderne theologie
aan het begin van de twintigste eeuw was de moderne 
theologie, en ook de cultuur als geheel, een wereldbe-
schouwing ontvallen. in de rechts-moderne theologie 
werd echter wel groot belang gehecht aan de vroomheid, 
die bestond uit een soort gegrepen zijn van de ziel door 
de christelijke prediking, waardoor wij de werkelijk-
heid van god kunnen ervaren in ons persoonlijk leven. 
dat blijkt bijvoorbeeld uit een citaat van roessingh: 
“het christendom is niet een welomschreven, objectief 
te bespreken wereldtheorie, een bepaalde groep van 

Vroomheid en 
        rationaliteit

Op 10 september hield rick Benjamins zijn oratie; het officiële begin van 

zijn functie als bijzonder hoogleraar namens de VVP aan de rijksuniversiteit 

groningen. Hieronder volgt een korte samenvatting van zijn oratie. 

beschouwingen over god en de mens en de wereld, die 
we van buiten af zouden beoordelen en dan kunnen aan-
vaarden of verwerpen. de levende macht der christelijke 
prediking pakt mij in mijn ziel en kan misschien van mij 
een ander mens maken, maar het betekent niet, dat ik 
daarmee ook een bepaalde filosofische of theologische 
verklaring van het zijnde of ook een bepaalde historie-
beschouwing aanvaard.”

de rechts-modernen benadrukten wel het belang van de 
religie en de vroomheid, maar konden die vroomheid niet 
goed funderen of veilig stellen, bijvoorbeeld in een gods-
dienstig a priori, in schrift en openbaring, in redelijkheid 
van wereldbeschouwing, of in kerk en instituut. daarin 
lag ook hun probleem. Voor de oud-modernen vulde de 
vroomheid het wereldbeeld aan. de rechts-modernen 
concentreerden zich veel meer op de vroomheid als een 
innerlijke aanraking, maar konden die niet gemakkelijk 
met de redelijkheid grondvesten.

Vrijzinnigheid en postmoderniteit
in een postmoderne context heeft vooral de rede aan 
gezag ingeboet. ‘de rede kan geen redenen geven’ zegt 
de postmoderne filosoof jean-luc nancy bijvoorbeeld 
en daarmee verwoordt hij wellicht het grootste verschil 
tussen moderniteit en postmoderniteit. de godsdienst 
fundeert geen orde meer waarin wij leven en heeft afge-
daan als supplement om onze wereldbeschouwing aan te 
vullen. er is in de postmoderne filosofie zelfs een grote 
afkeer van een god en een godsdienst die een orde wil 
instellen of handhaven. op de plaats van god heeft de 
redelijke moderniteit volgens nancy de vrijheid en de 
gelijkheid geplaatst, maar dat zijn opnieuw grote woor-
den waaraan de rede zich dienstbaar maakt, zodat ze 
zich opnieuw opsluit in een groot verhaal waarmee een 
wereldorde wordt gelegitimeerd. de rede heeft daarom 
een ‘onopsluiting’ nodig door het inzicht dat ze geen 
redenen kan geven. wij leven in een wereld waarvoor 
geen godsdienst en geen wetenschap een verklaring kan 
geven, waarvan de fundamenten niet te beredeneren val-
len en die dus nooit kan worden gevangen in een sluitend 
betoog. deze postmoderne conditie bevrijdt de vrijzin-
nige theologie enerzijds van de noodzaak om voor haar 
vroomheid fundamenten te geven of te zoeken, maar 
geeft haar tegelijkertijd de taak om vroomheid te articule-
ren en zo vorm te geven dat ze verstaanbaar, navolgbaar 
en communiceerbaar wordt. 

De ziel, de liefde en de gerechtigheid
die vroomheid wordt naar mijn overtuiging door het 
evangelie bepaald. de liberale theoloog adolf von 
harnack stelde in 1900 dat het in het evangelie gaat om 
drie zaken, namelijk om god en de komst van zijn rijk, 
om de oneindige waarde van de mensenziel, en om het 
gebod van de liefde en de betere gerechtigheid. die drie 
thema’s vragen om een herformulering.

door  Rick Benjamins

‘ De ‘eeuwige waarde van de 
ziel’ is misschien een vreemde 
uitdrukking geworden’

v.l.n.r: priester en dichter Guido Gezelle, theologen Scholten en Opzoomer, filosoof Harnacke.



8 9VrijZinnigVrijZinnig8 Vrij zinnig 9Vrij zinnig8 Vrij zinnig 9Vrij zinnig

In de vluchtigheid van ons postmoderne bestaan zijn er niet veel zekerheden meer. De wereld om ons 

heen herbergt vele redenen om te vluchten – vluchten voor een opdracht, bijvoorbeeld; of voor de chaos. 

Vluchten in je eigen comfort zone, of in lethargie of cynisme. Even de andere kant op kijken, of toch maar 

aan de bak? Op deze pagina’s wat korte impressies. Zomaar in het voorbijgaan; in de vlucht, zo u wilt.

thema

in de vlucht

Buiten schot
ik zag laatst de voorstelling van Diederik 
van Vleuten ‘Buiten schot’. een kleine 
geschiedenis van de eerste Wereldoorlog 
aan de hand van familieverhalen en brie-
ven. nederland was neutraal, maar zoals 
de oom van Van Vleuten het kernachtig 
verwoordde in zijn dagboek: ‘denk niet 
dat hier niets gebeurd is’. Verhalen over 
een miljoen Belgische vluchtelingen en 
krijgsgevangenenkampen bij groningen. 
ik vind het erg dat hier op school niet 
meer aandacht aan wordt besteed. nou 
ja, ik leerde wel over één vluchteling van 
Wo i: keizer Wilhelm ii. hoe kan het toch 
dat al die naamloze vluchtelingen, wier 
verhalen het verdienen verteld te wor-
den, zich nog altijd vluchtiger in ons col-
lectieve geheugen verankeren dan een 
omlaag gevallen keizer, die toevallig een 
koninklijke vader had? RO

Ik word Belg
ik lees op 21 oktober op de website 
van Amnesty, dat - met mij - bijna 
90.000 mensen zich diep schamen 
voor het inhumane vreemdelingen-
detentie-beleid in nederland. of zij 
gehoor vinden, is nog maar de vraag. 
onze (?) Voc-mentaliteit wordt ons nu 
internationaal, jaren na dato, alsnog 
voor de voeten geworpen. Maar ‘Den 
haag’ lijkt nauwelijks in beweging te 
krijgen. inmiddels scoren we in europa 
op twee na het hoogst op het onder-
scheid dat we maken tussen ‘ons soort 
mensen’ en ‘dat soort mensen’. zwarte 
Piet verbleekt erbij…Vluchten kan niet 
meer, vrees ik, maar de neiging 
bekruipt me om politiek asiel aan te 
vragen in een naburig land, België 
bijvoorbeeld. WW

Kind 14 en kind 92 zijn dood
in deze tijd komen flarden van kerstteksten bij mij aanwaaien en vooral 
teksten als ‘in mensen een welbehagen’ en ‘voor hen geen plaats en vrede 
op aarde’. en dan komen er beelden van ‘kind in de kribbe’ boven. ineens 
is er die confronterende foto die niet meer weg te denken is. een vluchte-
lingenschip zinkt bij lampedusa en er zijn driehonderd doden. We zien 
witte kistjes, weliswaar met een beertje en een hartje erop, maar ook een 
geschreven nummer. genoteerd bij het vinden van nog een dood kind. 
Voor kind 14 en kind 92 hoeft geen plaats gemaakt te worden. geen 
vrede op aarde, geen welbehagen. het hele kerstrefrein verdrinkt in de 
zee voor lampedusa. terwijl ik dit schrijf, is er al weer een schip gezon-
ken. nog meer witte kistjes. CJ

Er ruist langs de wolken…
… een kerstman in een arrenslee, getrokken door een vrolijk span rendie-
ren. hoge vlucht van niets naar nergens; gewichtloosheid als draaggolf 
voor commercieel succes. Deze romantische onbenulligheid viert vast en 
zeker weer hoogtij in de knusse decembermaand. het verhaal over de 
geboorte van een koningskind dat op de vlucht moest is achter het bloe-
metjesbehang gewerkt. uiterst kwetsend voor bepaalde bevolkingsgroe-
pen, onbegrijpelijk dat dat zomaar mag. onbegrijpelijk dat niet de hele 
christenheid in verzet komt tegen een dergelijke ridiculisering van een 
van haar belangrijkste geloofsstukken; dat witte mensen zich laten identi-
ficeren met een ontsnapte boskabouter die niets anders weet uit te bren-
gen dan een wild maar oubollig ho-ho-ho-ho-geraas. laten we dit staken, 
makkers! WW

Refugee, ready to flee
in de komische film ‘Mrs. Doubtfire’ 
speelt Robin Williams de rol van een 
gescheiden vader die er alles aan doet 
om zijn kinderen liefst iedere dag te 
zien. zijn ex-vrouw sally Field (binnen-
huisarchitecte) volgt argwanend zijn 
(eerder al meermalen mislukte) pogin-
gen om een baan te vinden (en te hou-
den) en zijn huis ordelijk in te richten. 
in het begin van de film, als hij voor het 
eerst de kinderen in zijn huis op bezoek 
heeft, komt ze zijn nieuwe woning bin-
nen en treft daar een grote bende aan. 
Waarop hij de situatie voordoet als 
nieuwe trend, namelijk de ‘Refugee, 
ready to flee’-stijl, vrij vertaald als 
‘vluchtelingenbestaan, klaar om weg te 
gaan’. Vorig jaar december had ik zelf 
mijn kerstboom opgetuigd in die stijl.
AvdM

Zullen we vluchten?
Jaren geleden maakte ik een buiten-
dienst mee in edam. De dienst werd 
gehouden aan de rand van het 
Markermeer. kern vormde het verhaal 
van Jona. Die kwam op een gegeven 
moment uit het Markermeer de dienst 
binnen wandelen. Maar eerst had de 
dominee een gesprek met de kinderen. 
hij maakte duidelijk dat Jona vluchtte 
omdat hij een slecht bericht moest 
brengen aan het volk van ninevé. zoiets 
wil niemand toch? er stond een groepje 
van zo’n 10-12 kinderen rondom de 
dominee en ineens zei hij: ‘zullen wij 
vluchten?’ Je zag een aantal aarzelen, 
maar de meesten volgden de dominee 
al snel, hard rennend. ons onzeker 
achterlatend. Wat is beter: vluchten of 
achterblijven? AvdM

Jonas en de Walvis 1313-1314, Edinburgh

Gebed van Ya Mtuale-Balume 
uit West-Afrika
Als je gelooft in de macht van de open hand
als je gelooft dat wat mensen vereent
belangrijker is dan wat verdeelt
 
Als onrecht dat anderen wordt aangedaan
je even boos maakt als wanneer het jezelf 
betreft ...
 
Als je zomaar tijd hebt voor anderen
als je gelooft dat verschillend zijn
rijkdom inhoudt en geen gevaar
 
Als een vreemdeling nog als een broer 
voor je is als je je kunt inzetten voor 
onderdrukten zonder de held uit te hangen
 
Ja, dan zal het komende jaar vrede brengen
dan zal het jaar mooi zijn
dan zal het een gezegend jaar zijn
een heel jaar vol hoop
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cultuur

oosterhuis’ taal is spiritueel, vol symbo-
liek die soms wordt afgedaan als niet 
meer van deze tijd. of is ‘deze tijd’ mis-
schien aan herziening toe? 
Wim Wattel

Huub Oosterhuis
‘Red hen die geen verweer hebben’
Uitgeverij Ten Have
ISBN 9789025901905
Prijs: € 4,95

Red hen die geen verweer 
hebben
huub oosterhuis schreef dit vlot lees-
bare boekje ter gelegenheid van de 
nacht van de theologie 2012, toen hij 
de theologie oeuvreprijs kreeg. elk 
hoofdstukje kan als basis dienen voor 
een goede preek. zijn oproep uit de 
titel gaat terug naar de eenvoud van de 
regel van hillel: Behandel andere men-
sen zoals je zelf behandeld wilt worden. 
ze zijn immers uit hetzelfde hout gesne-
den als jijzelf… het is een oproep tot 
een politiek engagement dat geen 
genoegen neemt met het neoliberale 
kapitalisme van Ayn Rand en Milton 
Friedman, dat het eigenbelang als uit-
gangspunt kiest, of, actueler, met het 
‘haagse tij, dat racistisch getint is’ (nati-
onaal ombudsman Alex Brenninkmeijer 
in Buitenhof, 20 oktober j.l.). 
oosterhuis schroomt niet om die huidi-

ge, gangbare economie ‘Mammon’ te 
noemen – de god van het geld, in 
Jezustaal. omdat je nu eenmaal geen 
twee heren kunt dienen, sluit de dienst 
aan Mammon uit dat je gehoor zou kun-
nen geven aan de oproep tot naasten-
liefde door de god van het ‘ik-zal-er-zijn’ 
–  een god die afdaalt uit zijn majestei-
telijke status om één te worden met de 
arme, de weerloze, de underdog. geen 
god van dogma’s, geen almachtige die 
naar willekeur bonus en malus uitdeelt, 
geen onkwetsbare, hoog tronende 
Farao. hij benadrukt, dat het (telkens 
weer) begint met een uittocht, een exo-
dus, uit ‘Angstland-egypte’, dat model 
staat voor het conventionele. Dat is nog 
eens wat anders dan een ‘Vlucht naar 
egypte’! Als egypte, of als ‘het rijke 
Westen’ je vluchtdoel is, waar je je veiliger 
kunt voelen dan in je eigen situatie, dan 
moet het wel ver met je gekomen zijn. 

kunst, FilM en Boeken 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Dit is geen verdediging!
christenen zijn vreemd. ze kunnen niet 
normaal met de realiteit omgaan en 
zien dingen die er niet zijn. 
onbegrijpelijk. Je kunt toch prima leven 
zonder god? Francis spufford begint 
zijn boek ‘Dit is geen verdediging’ met 
een levendige opsomming van ideeën 
over christenen. het is vlot en met zelf-
spot geschreven en interessant voor wie 
wil weten hoe het (voor hem) voelt om 
christen te zijn. De basis van zijn geloof 
is het gevoel of het vermoeden dat er 
een god is die met mensen begaan is. 
Mooi beschrijft hij op wat voor manier 
het christendom hem aanspreekt. Dat 
spoort mensen namelijk aan om eerlijk 
naar zichzelf te kijken, alle maskers te 
laten vallen, en tegelijkertijd een hoog 
ideaal voor ogen te houden van grenze-
loze liefde en leven zonder angst. Mooi 
gezegd, maar wie kan daar aan vol-
doen? toch is dat is precies de clou. 

Werkelijk alle mensen schieten tekort 
en dat opent de deur naar compassie 
tussen mensen onderling en van god 
naar mensen. De god van het christen-
dom veroordeelt mensen niet. hij kent 
ze, weet waar ze mee worstelen en 
houdt van ze. ook als alles mislukt in 
hun leven, of als ze er zelf een puinhoop 
van maken.

christenen? Wonderlijke mensen zijn 
het! Want zij proberen zichzelf en ande-
ren te zien als door de ogen van een 
liefhebbende god en ze stemmen hun 
handelen daar op af. is dat te verdedi-
gen met rationele argumenten? nou 
nee, niet helemaal. Maar is het ‘emotio-
neel zinvol’? Ja. 
Dorrit Nijhuis

oorspronkelijk is dit boek verschenen 
onder de titel: ‘unapologetic’ bij Faber 
and Faber limited, londen, 2012. een 
uitgebreide recensie en andere boekbe-
sprekingen van Dorrit nijhuis zijn te vin-
den op www.hetverhaalendetijd.word-
press.com.

Francis Spufford
‘Dit is geen verdediging!’
Uitgeverij Ten Have
ISBN 978 90 259 0306 0
Prijs: € 18,95

had dat kind in die stal in Bethlehem geweten wat hem 
te wachten stond, zou hij dan niet harder gehuild heb-
ben van geboortepijn, als hij dat al deed? en daarna 
geprobeerd hebben niet te hard op te groeien om het 
onafwendbare lijden tegen te kunnen houden? wij weten 
er niets van. 
en daarom misschien kunnen we onbeschroomd Kerst 
vieren. omdat het begin van ieder mens een frisse start 
is, zonder voorafschaduwing van het kwaad dat zoveel 
goede mensen treft.

Bemoedigend is het middelste couplet uit het 
dooplied van friso:

Ergens moet een mens toch heen,
hij gaat zijn eigen weg alleen,
en zoekt of in de wildernis
een bron van levend water is,
en luistert of een woord bestaat
waarin zijn toekomst opengaat.

hoopvol. dit jaar maar eens dit lied op de kerstliturgie 
zetten, lijkt mij!

de dichter huub oosterhuis schreef boven-
staande tekst in 1968 ter gelegenheid van de doop van 
prins johan friso, de tweede zoon van Beatrix en claus. 
oosterhuis was met hen in aanraking gekomen tijdens 
een kunstenaarsproject op drakensteyn, waarin ze hun 
kennismaking verdiepten met de nederlandse cultuur. 
ze raakten bevriend en vroegen hem een lied te schrijven 
voor de doop van hun zoon. het werd een populair 
dooplied, dat na 1968 vele malen gezongen werd bij 
doopdiensten. 

afgelopen zomer overleed friso, na ruim een jaar in 
coma te hebben gelegen na een ongeluk tijdens zijn 
wintersportvakantie, februari 2012. zijn leven dat 
gegeven was, was voorbij. tragisch.
niet alleen geboorte wordt gegeven aan vluchteling 
en koningszoon, ook de dood. 

het lied begint zo:

Ergens komt een kind vandaan,
van ver, van buiten zonder naam;
het is nog niemand, spreekt geen woord,
heeft van de dood nog niet gehoord,
het huilt nog van geboortepijn
en weet niet wie het ooit zal zijn

een oud gezegde luidt: ‘het is maar goed dat je niet weet 
wat je te wachten staat in het leven.’ onwetendheid als 
een balsem voor de ziel. 

als je zou weten wat je te wachten stond, zou je dan nog 
één stap durven zetten? en is het leven nog leuk als de 
verrassing er volkomen af is? en bestaat de mogelijkheid 
om iets te veranderen aan het scenario dat voor je ligt 
door andere keuzes te maken...? Vreemde gedachte. het 
zou dan lijken op scripts van science fiction films met 
parallelle werelden en complexe verhaallijnen.

Vluchteling 
en Koningszoon

door Annemike van der Meiden

‘ Als je zou weten wat je te 
wachten stond, zou je dan nog 
één stap durven zetten?’

Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
Van vuilnisbelt tot gouden troon
Aan vluchteling en koningszoon

kopje
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uit de praktijkuit de praktijk

dat is de kern van het gesprek dat diakonia voer-
de met drie bevlogen leden van de diaconie van de 
arnhemse parkstraatgemeente. jan durk gombert (69), 
conny van der loo (74) en Yvonne meulendijks (60) 
vertelden meer dan twee uur over hun betrokkenheid bij 
het vluchtelingenwerk in arnhem en omstreken.

Klein
de parkstraatgemeente is een samenwerkings-en streekge-
meente. Vrijzinnige protestanten en remonstranten uit 
arnhem en omstreken vieren hun diensten in de kerk aan 
de parkstraat. daarnaast vindt de gemeente zorg voor 
elkaar heel belangrijk. penningmeester jan durk 
gombert: ‘onze diaconie is maar klein, ze bestaat uit zes 
leden. maar we krijgen, door als leden ook zitting te 
nemen in andere organisaties, wel degelijk dingen voor 
elkaar. zo zit conny in de diaconie van de protestantse 
gemeente arnhem en ik in het dagelijks bestuur van de 
raad van Kerken arnhem. Yvonne is medewerker bij de 
stichting Vluchtelingenplatform arnhem. en we kiezen 
jaarlijks een diaconaal project dat we dan een jaar lang 
ondersteunen. Vorig jaar hebben we ons verbonden met 
inlia (internationaal netwerk van lokale initiatieven ten 
behoeve van asielzoekers).’

Platform
de inzet van de gemeente voor vluchtelingen is begonnen 
in de jaren tachtig, toen zij de hal van de parkstraatkerk, 
de Voorhof, openstelde voor een groep Koerden. door een 

steeds strenger asielbeleid kregen predikanten en pastores 
sindsdien steeds vaker verzoeken om hulp voor asielzoe-
kers in nood. zo ook voor een echtpaar dat met een kind-
je van twee en een baby in december 2003 op het station 
van arnhem terecht kwam na te zijn ‘geklinkerd’ (jargon 
voor op straat gezet). ze vonden onderdak in de Voorhof 
en later bij een gemeentelid op zolder. toen vond de pre-
dikant het tijd voor een meer structurele aanpak. hij 
nodigde mensen van het rode Kruis, van stichting 
onbegrensd (die huizen kraakte voor asielzoekers), poli-
tieke partijen en kerken uit. samen richtten zij in 2004 
het Vluchtelingenplatform arnhem op. 

het platform startte een inloop, kinderopvang en een 
spreekuur. het liep storm. Vrijwilligers hielpen bij het 
verkrijgen van medische zorg en juridisch advies. in 
afwachting van het pardon werden, in samenwerking met 
woningcorporaties, veel mensen opgevangen in woningen 
die gesloopt zouden worden. na de afhandeling van het 
pardon eind 2009 werd deze opvang afgebouwd, maar 
hulp is nog steeds hard nodig. het is het zoveelste voor-
beeld van het motto ‘helpen waar geen helper is’. ‘maar 
wel onder protest’, benadrukt gombert, ‘want in feite 
worden problemen van de overheid op kerken afgewen-
teld. wij laten mensen niet in de steek, maar zeggen ook 
tegen de overheid: “he, het is jullie pakkie-an.” 
gemeenten hebben namelijk een zorgplicht, ook voor 
mensen zonder documenten.’

Succes naast pijn
het helpen gebeurt heel concreet, met nachtopvang en 
maaltijden. de diaconie is partner in ‘het stoelenpro-
ject’(officieel winternachtopvang stichting de duif) en de 
kookgroep (in inloophuis het Kruispunt). want steeds 
meer asielzoekers raken daarop - als daklozen - aangewe-
zen. Van der loo stelt daar een lichtpuntje tegenover: het 
chalet. ‘een kerk in arnhem-zuid heeft een stacaravan in 
een recreatiepark. onze diaconie betaalt per zomer voor 
twee gezinnen een week er even helemaal uit. want psy-
chisch zijn mensen er vaak slecht aan toe. een meisje van 
12 schreef: ‘nu kan ik ook op school vertellen dat ik op 
vakantie ben geweest, met disco in het zwembad!’‘ 

hoogtepunten in het inlia-jaar waren de ondertekening 
van het charter van groningen en de opvoering in de 
parkstraatkerk van het theaterstuk ‘as i left my father’s 
house’. met het charter kiezen geloofsgemeenschappen 
partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood en belo-
ven zij elkaar steun en solidariteit bij het bieden van 

hulp. ‘de secretaris van inlia heeft een presentatie 
gehouden. daarna heeft het bestuur van onze gemeente 
getekend. het was een betekenisvol moment.’ om de 
voorstelling van theatermaker Bright 0’ richards naar 
arnhem te krijgen heeft gombert veel organisaties 
gemobiliseerd. ‘het was een groot succes, het heeft 
aandacht voor vluchtelingen gegenereerd, breder dan 
onze kerk en diaconie. doordat het publiek ‘in het 
decor’ zit, komen de verhalen van vluchtelingen letter-
lijk heel dichtbij.’

Engagement
‘nee’, zeggen ze alle drie, ‘je kunt dit werk eigenlijk niet 
naast een baan doen.’ gombert en Van der loo zijn beide 
gepensioneerd, meulendijks verkeert in de gelukkige posi-
tie dat ze het vrijwilligerswerk fulltime kan doen. de twee 
anderen noemen haar de grote stimulator. ‘zij weet er 

zoveel van!’ eind jaren negentig meldde ze zich bij 
Vluchtelingenwerk nederland waar ze de nodige juridi-
sche kennis opdeed via cursussen. sindsdien blijft ze op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen dankzij internet en 
via bijeenkomsten van inlia en stichting los (landelijk 
ongedocumenteerden steunpunt). gombert verklaart zijn 
inzet door eenvoudigweg te verwijzen naar zijn remon-
strants zijn. dat motiveerde eerder al zijn or- en kerken-
raadswerk. Van der loo besloot haar vrijkomende tijd te 
besteden aan de inloop van het vluchtelingenplatform. en 
ze stapte in de kookgroep. ze doet het werk steeds meer 
vanuit verontwaardiging. ‘mensen die het hebben over 
gelukszoekers, hebben geen idee! de situatie is vaak nog 
veel erger dan je denkt. ons werk is een druppel op een 
gloeiende plaat, maar het maakt toch verschil.’

Adem
ze merken dat het moeilijker wordt vrijwilligers te vin-
den. doordat het emotioneel zwaar werk is, en doordat 
mensen zich tegenwoordig steeds minder structureel wil-
len verbinden. jonge mensen werken vaak allebei. terwijl 
vluchtelingen begeleiden een werk van lange adem is. je 
moet hun vertrouwen winnen. zij hebben al zoveel ellen-
de gehad, en dan kom jij weer met dezelfde vragen die de 
ind al zo vaak heeft gesteld. ‘maar als je eenmaal gegre-
pen bent, wil je ermee doorgaan.’

INLIA
kerk in Actie werkt bijna dagelijks samen met inliA 
bij het vinden van oplossingen voor acute nood. 
Daarnaast kan kerk in Actie - met de bijdragen van 
diaconieën - inliA ook financieel ondersteunen. 
zie www.kerkinactie.nl/ projecten, inliA.

Dit artikel is geschreven door Nelleke de Jong-van den Berg, 
freelance journalist (bureau berg in de polder) en verscheen 
eerder in het blad ‘Diakonia’ van juni 2013.

‘ In feite worden problemen 
van de overheid op kerken 
afgewenteld’ 

onder protest

Vluchtelingenwerk is geen eenvoudige kost. 

Inhoudelijk niet. En emotioneel al helemaal niet. 

Betrokkenheid bij het lot van vluchtelingen is goed, 

maar niet genoeg. Kennis van zaken, van regels en 

procedures is minstens even belangrijk. net als het 

besef dat je zoveel mogelijk moet samenwerken 

met mensen en organisaties die zich voor hetzelfde 

doel inzetten. Het werk kan aangrijpend zijn en 

vraagt een lange adem.

door Nelleke de Jong - van den Berg

Diaconie Arnhemse Parkstraatgemeente actief voor vluchtelingen

V.l.n.r. Conny van der Loo, Jan Durk Gombert en Yvonne 

Meulendijks. Foto Nelleke de Jong

De ondertekening van het Charter van Groningen. 

Foto Bert Companjen
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boekbespreking

in zijn boek gaat het erover dat wij in het per-
soonlijk leven pech, leed en ramp verdragen, maar ons 
steeds minder kunnen verzoenen met tragiek. we eisen 
bescherming tegen dergelijk ongemak en verlangen dat de 
staat hierbij optreedt. ‘maar de grenzen van de maakbaar-
heid moeten eerder als tragiek dan als de gevolgen van 
tekortschietende kennis en kunde worden opgevat’.
tekortkomingen lijken we steeds minder te aanvaarden. 
frissen: ‘we maken plannen, protocollen, lijsten, toezicht-
systemen en arrangementen omdat er kennelijk een diep 
geloof is, dat als we het aan het papier hebben toever-
trouwd, als we de regels hebben gestold, dat we dan klaar 
zijn voor de ramp, het risico en het leed.’ de geschiedenis 
herhaalt zich echter niet altijd, want dit soort tragiek doet 
zich vaak in nieuwe en andere gedaanten voor. dus stape-
len de maakbaarheidsinstrumenten zich op. ‘en vergeefs’, 
zegt frissen. en er is een grote huiver om vrijheid vrijheid 
te laten zijn. in deze vrijheid kunnen mensen namelijk 
ook keuzes maken die niet goed zijn, zelfs crimineel. 

onze verhouding tot fatalisme kent in de geschiedenis 
drie periodes. de grieken wisten dat sommige zaken in 
het leven onafwendbaar waren. de grote wereldreligies 
vertellen ons dat we het noodlot moeten accepteren en 
dat de verlossing in het paradijs wacht. ‘met de komst 
van de moderniteit zijn we deze verlossing gaan zoeken 
in de oplossingen van de maakbaarheid’, aldus frissen. 
‘die weerstand tegen leed, pech, risico en ongeluk, 
natuurlijk sterk gevoed door dat maakbaarheidsgeloof 
dat wij moderne mensen hebben, heeft er inmiddels toe 
geleid dat in allerlei domeinen van het leven, ook privé-
domeinen, de overheid met toezichtsystemen, met con-
trolesystemen, met preventieve systemen, met repressieve 
systemen enorm aan het optreden is.’ de modernistische 
droom van de maakbaarheid is verworden tot de nacht-
merrie van de alom interveniërende staat.

de fatale staat 

Volgens frissen berust het fatalisme op een besef van de 
tragiek van de wereld die onvermijdelijk en onoplosbaar 
is. in politieke zin behoedt fatalisme ons voor de totalitai-
re verleiding. minder maakbaarheidsinstrumenten inzet-
ten dus. frissen: ‘niets doen is altijd een optie. sterker 
nog, niets doen is vele malen ingewikkelder dan er wel 
iets aan doen. je overal mee bemoeien is het makkelijkste 
dat er is. wetende dat er ook vele dingen zullen gebeuren 
die je niet gaan bevallen.’

frissen betoogt dat de politieke orde een symbolische 
orde is, waarin met handelingen, gebaren en woorden de 
strijd om de macht wordt gevoerd. en constateert dan dat 
het populisme het beter heeft begrepen dan de bestaande 
politiek, die voor elk vraagstuk - van obesitas tot overlast, 
van pesten tot klimaatverandering - een oplossing wil vin-
den. waarheid en moraal moeten daarvoor de legitimatie 
bieden, terwijl we van machiavelli hebben geleerd dat 
politiek machtsuitoefening is zonder vanzelfsprekende 
legitimatie van buitenaf. en hij eindigt dan met de woor-
den: ‘het tragische speelt een cruciale rol, want het besef 
dat het bestaan onvolmaakt is en vol tegenstrijdigheden, 
is een voorwaarde om de maatschappelijke pluraliteit 
te waarborgen. nietsdoen kan ook soms heilzaam zijn. 
Verzoening met tragiek is politiek noodzakelijk.’ 
Ik heb het boek gekocht. 

Op de zondagochtend heeft de VPrO een goed boekenprogramma 

dat wordt gepresenteerd door Wim Brands. Soms zijn de boek-

schrijvers zo boeiend dat je het boek direct wilt bestellen. 

Politiek filosoof en bestuurskundige Paul Frissen was er zo één. 

Hij schreef ‘De fatale staat’. U kunt via ‘uitzending gemist’ 

(1 september) Brands boeken terugkijken.

door Corrie Jacobs

‘ Niets doen is altijd een optie. 
Sterker nog, niets doen is vele 
malen ingewikkelder dan er 
wel iets aan doen’

wiersma noemt aan het slot van zijn inleiding 
(pag. 15) zijn zoektocht naar een betere wereld het ‘expe-
rimentum humani’, naar de filosoof ernst Bloch, die sprak 
over het ‘experimentum mundi’. het zijn niet de minsten 
bij wie wiersma zich thuis voelt op zijn zoektocht naar 
werkplaatsen waar gewerkt wordt aan dit experiment, 
bekend onder de noemer ‘rechten van de mens’. 
graag en met verve bedient de auteur zich van beeldende, 
metaforische taal. daarbij gaat het betoog heen en weer, 
op en neer, tussen hedendaagse beleidmakers, filosofen 
uit voorbije eeuwen en teksten uit tenach (het ‘oude’ 
testament). de oude grieken hadden voor het prikkelen 
van de verbeelding een speciale god, hermes: de bode die 
tussen de goden en de mensen heen en weer pendelde. 
Vandaar een sterk pleidooi voor hermeneutiek, een term 
die direct is afgeleid van deze speelse godheid. misschien 
is wiersma’s boek het beste te beschrijven als een speelse 
hermeneutiek die de lezer constant bij de les houdt. 
je kunt de kracht van oude teksten pas werkelijk tot 
leven laten komen door een scherpe observatie van je 
eigen context. daarom is president obama present in dit 
boek, maar ook de verzetshelden Bonhoeffer en Beijers 
naudé, daarom komt de secularisatietheologie aan bod 
en wordt de stad van de mens van harvey cox (wie leest 
hem nog?) in het perspectief geplaatst van de dubbele 
metafoor van koninkrijk gods en wijngaard. uiteindelijk 
gaat het om gerechtigheid en de rechtvaardige eigenaar 
van de wijngaard die zijn mensen een loon uitbetaalt dat 
menswaardig leven mogelijk maakt. de wijngaard immers 
is ‘de plek waar het goed toeven is, waar sprake is van 
bloei, groei en oogst en waar een glas wijn kan worden 
gedronken.’ (p.294).

de wereld wordt 
wijngaard  

professor wiersma is een groot lezer en dat zullen de 
lezers weten! menigeen zal behoefte hebben om soms 
eens even op internet te kijken wie deze of gene snuiter 
nu weer is die door onze gids op de louteringberg gesig-
naleerd wordt. gelukkig heeft het boek een duidelijke 

structuur, zodat alles uiteindelijk op zijn plaats valt. 
om tot een goede schets van de wijngaard te kunnen 
komen (deel V) is de verkenning van een humaan publiek 
domein nodig (deel iV). maar zo’n domein is alleen denk-
baar als mensen zich met elkaar verbonden voelen (deel 
iii). dit ‘samen’ echter, waar politieke partijen zo gemak-
kelijk toe oproepen, kan alleen bestaan als er eerst iets 
is opgebouwd (deel ii) na grondig te hebben afgebroken 
(deel i). dit, gevoegd bij een aantal uitgekiende afbeel-
dingen, maken dit boek tot boeiende lectuur, zeker voor 
mensen die het associatieve denken niet schuwen. 

boekbespreking

‘Midden op de weg van ons leven bevond ik mij in een donker bos en 

besefte dat de rechte weg was verloren’, zo tekent Wiersma, als een heden-

daagse Dante, zijn positie in de wereld. Maar gelukkig: Dante ziet licht in 

het bos van zonde en vervreemding en beklimt de louteringsberg. In dit 

boek doet de auteur verslag van zijn eigen beklimming van de louterings-

berg en hij nodigt de lezer uit mee te lopen. Hij treedt op als gids en hij 

vertelt honderduit over wat er allemaal te zien is aan goed en kwaad. door Hans Dirk van Hoogstraten

Een pleidooi voor het experimentum humani 
door Jurjen Wiersma

‘  Je kunt de kracht van oude 
teksten pas werkelijk tot leven 
laten komen door een scherpe 
observatie van je eigen context’

Jurjen Wiersma

‘De wereld wordt wijngaard’ (2012)

Uitgeverij Narratio, ISBN 9789052639000

Prijs € 22,50
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  column  inhoud

de afkorting ind is verwarrend. de letters staan voor hoopvolle moge-
lijkheden, maar in werkelijkheid krijg je het idee dat het de bedoeling 
is iedere vreemdeling terug te sturen en in ieder geval het Immigreren 
en Naturaliseren zo moeilijk mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld: voor een hernieuwde asielaanvraag kun je alleen in 
ter apel terecht. Waar? in ter apel, een dorp dat per openbaar vervoer 
lastig te bereiken is en als je er dan toch bent gekomen de hoofdweg 
geen toegang tot het azc gebouw verleent. in de verte zie je het 
gebouw liggen en er lopen wat ‘verdwaalde’ mensen – ongetwijfeld 
asielzoekers – op de weg in the middle of nowhere met het dorpje 
ter apel eigenlijk te ver af om te lopen. En waarom? geen idee. het 
kan zijn omdat ter apel de meest afgelegen plek is vanaf schiphol. 
of misschien omdat rond het asielzoekerscentrum aldaar regelmatig je 
mobiele telefoon geen bereik heeft?! 

Bijvoorbeeld: de hernieuwde asielaanvraag is de deur uit met een over-
daad aan bewijsmateriaal, moeizaam verkregen via een betrouwbare 
advocaat in het land van herkomst. officiële ‘vodjes’ van politieoproe-
pen, een geboortebewijs dat een vriend met gevaar voor eigen leven 
heeft opgehaald in een afgelegen dorp, een brief van het consulaat met 
stempels en officieel briefhoofd en zelfs de envelop waarin alles voor 
veel geld is opgestuurd met dhl om te bewijzen hoe het is getranspor-
teerd. het bij elkaar krijgen kostte meer dan een jaar. het zoveelste 
wachten gaat in. en dan komt de brief van de ind. Verbijstering! 
over het belangrijkste document, het identiteitspasje wordt niet gerept 
– zou het kwijtgeraakt zijn, dat gebeurt immers vaker?! en de rest van 
de zo waardevolle papieren… ze worden allemaal door een onderzoeks- 
bureau van de ind als ‘hoogstwaarschijnlijk niet echt’ afgedaan en dus 
ongeacht de inhoud ter zijde geschoven in het zogenaamde voornemen.

wat het met je doet als je leven is teruggebracht tot slechts wachten 
kan niemand bevroeden. je mag niet werken, geen opleiding volgen, 
ook niet vrijuit op straat je begeven, want je kunt opgepakt worden 
omdat je er eigenlijk gewoon niet mag zijn. jij mag geen enkele fout 
maken maar ook met een schoon blazoen ben je ‘crimineel’ door er te 
zijn. de ind daarentegen mag je naam verkeerd schrijven, je verblijf-
plaats verwisselen zodat je niet de post krijgt die je nodig hebt, je 
geaardheid in twijfel trekken en je leven tot geen leven maken. het lijkt 
wel het kerstverhaal ‘er was geen plaats voor hen…’. nou ja, behalve 

dan in ter apel, het 
einde van de bewoon-
de wereld waar alleen 
de ind je kan vinden 
om vervolgens de I en 
de N niet waar te 
maken.
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