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eerlijk is eerlijk?
wij leren onze kinderen dat eerlijk delen eerlijk is. alles goed en wel, 
maar als we ze niet afleren met twee maten te meten, dan is dat weinig 
productief. we hebben nu eenmaal de neiging naar onszelf toe te rekenen. 
conflicten ontstaan niet doordat we verschillende dingen willen, maar juist 
omdat we in wezen hetzelfde willen. maar dan moeten we er zelf wel een 
beetje leuk uitspringen. Bart Brandsma heeft het hierover in zijn artikel 
over ‘dialogue for peaceful change’: Beschouw het conflict als gegeven – 
dat is dé eyeopener voor gezonde intermenselijke relaties.
als je een themanummer over conflicthantering wilt samenstellen is het 
niet moeilijk om voldoende stof te vinden. om te beginnen in de Bijbel: 
annemike van der meiden en marinus den oudsten halen een paar voor-
beelden aan, waarin petrus als haantje-de-voorste een hoofdrol krijgt als 
haantje-de-irritantste. conflicten zijn een alledaags fenomeen. de rijdende 
rechter kan er over meepraten. hij poneert de stelling dat mensen grond-
wettelijk verplicht zouden moeten worden om met elkaar in vrede te leven. 
als ik Brandsma goed begrijp, is het de vraag of je met zo’n utopie iets 
opschiet. het koninkrijk gods kan dienen als oriëntatiepunt, maar denk 
niet dat het al gerealiseerd is. daarom maar niet te hoog inzetten, als 
we willen spreken over de ‘geest van god’. dat is de conclusie die rick 
Benjamins trekt in zijn artikel. Vruchtbaarder is, in het klein te kijken hoe 
en waar stukjes vrede tot stand kunnen worden gebracht. dat staat of valt 
met een realistische kijk op jezelf. stel je terughoudend op en realiseer je 
wat je eigen rol is in conflictsituaties. want die zul je onvermijdelijk tegen-
komen, omdat ze tot het leven behoren. we schuren ons nu eenmaal aan 
elkaar. wim wattel beschrijft een paar modellen die kunnen helpen om 
zulke situaties uiteen te rafelen. je kunt het samen oefenen, en daarom bie-
den we u deze keer een alternatieve invulling van onze middenpagina’s in 
de vorm van een spel: ‘mens erger je je? en dan?’ annemieke van der Veen 
tekende ervoor. mocht dit alles u wat ontmoedigen, put dan troost uit het 
gedicht op de achterpagina en koester met zorg uw eigen parels.

Wim Wattel

uitgelicht

blijven. hij vlucht en blijft 21 jaar weg. zo lang kan 
woede duren.
als je in de bijbelse concordantie zoekt op de woor-
den ‘woede’ en ‘woedend’ worden de kaarten duidelijk 
geschud. in het oude testament komen de woorden 257 
maal voor. in het nieuwe testament lijken de mensen 
minder kwaad: slechts 30 keer, met overlappingen over 
dezelfde gevallen, zoals die van de moeder van jacobus 
en johannes, die met jezus een glansrijke tafelschikking 
in de hemel wil regelen voor haar zoons.

Eén van de hoofdzonden
er is verschil tussen woede als reflex en woede als vrijwil-
lige daad. woede als reflex is noodzakelijk als ons voort-
bestaan bedreigd wordt. als we belaagd worden, komt 
er adrenaline vrij die ervoor zorgt dat we in actie komen 
om onszelf te redden, hetzij door verdediging of door 
vlucht. woede als vrijwillige daad betekent dat iemand 
een houding aanneemt die voor de betrokkene zelf heil-
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tegel (1750 -1800): 
genesis 4:8; Kain slaat abel dood. 

de broertjes Kaïn en abel zijn geboren buiten 
het paradijs. ze moeten zwoegen en zweten. ze leven 
in een mensvijandige wereld. het leven is hard ‘east 
of eden’. hebben Kaïn en abel gespannen in het leven 
gestaan? alsof er een dreigend noodlot boven hen hangt, 
terwijl zij niets fout denken te doen? Velen leven zo 
sindsdien. leven in een wereld die je niet welkom heet, 
waarin je je niet thuis voelt, een grimmige plek. de 
broertjes brengen een offer. waarom abels offer wel werd 
aangenomen en dat van Kaïn niet, wordt niet duidelijk in 
het verhaal. maar Kaïn verstrakt en dan verschijnt god 
op het toneel. in plaats van begrip te tonen komt hij met 
moraal op de proppen: ‘Kom op Kaïn, niet zo zuur. pak 
jezelf aan. het ligt aan jou als je hier niet goed uitkomt.’ 
Vreselijke teksten als je al in de kou staat. 
Bij Kaïn en abel komt het woord woede overigens niet 
eens voor. het volgende verhaal over twee broers waarin 
dat wel het geval is, is dat van jakob en esau. esau wordt 
woedend en jakob moet snel wegwezen, wil hij in leven 

door  Annemike van der Meiden en Marinus den Oudsten

BijBelse woede
in de bijbel komt de emotie woede veel voor. niet alleen bij mensen, ook bij god. Het begint al meteen 

met de twee ‘eerste’ broers op deze aarde: Kaïn en abel. in een boekje met brieven van kinderen aan god, 

‘Lieve Meneer god’, schrijft een jongetje daarover het volgende: ‘Lieve god, Kaïn en abel hadden mekaar 

misschien niet zoveel uitgeroeid als ze ieder een eigen slaapkamer hadden gehad. Bij mij en mijn broertje 

werkt het ook.’

Kain and Abel, ivoren paneel uit de kathedraal van Salerno, ca. 1084.
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‘Haan’, een tijdelijk 4.72 meter hoog beeld in Londen door Katharine Fritsch, juli 2013.
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loos is en anderen schaadt. woede wordt gezien als één 
van de hoofdzonden. het verduistert de geest van een 
mens en ontrooft hem/haar van helderheid. en omdat de 
helderheid ontbreekt, is er geen sturing meer mogelijk. 
er breken allerlei negatieve beelden uit het onbewuste 
door. een mens kan er zo door meegesleept worden, dat 
hij niets anders wil dan daden stellen, wraak uitoefenen. 
en als wraak onmogelijk is zet het zich vast in wrok: een 
blijvende stemming van boosheid en ontevredenheid.
Bij een avond over hoofdzonden vroeg iemand bij het 
nagesprek: ‘waarom moet het eigenlijk over hoofdzonden 
gaan?’ het antwoord is even helder als ontluisterend: 
omdat we er dagelijks mee te maken hebben. hoe komt 
het dat wij zelf soms ineens zo verschrikkelijk kwaad 
zijn? waarom zijn er zoveel conflicten tussen mensen? 
waar komt die nietsontziende woede vandaan die ervoor 
zorgt dat er in gezinnen, op scholen, in winkelcentra 
ineens tientallen doden vallen? als daar een eenvoudig 
antwoord op zou zijn, dan hadden we dat met zijn allen 
al lang gevonden en toegepast. sinds het begin van het 
leven op aarde, worstelen mensen met vragen over het 
kwaad. het kwaad dat mensen telkens weer drijft tot con-
flicten, agressie en destructie.

Ze waren op weg naar Kafarnaüm, Jezus en zijn leerlingen. 
het was warm; het zweet liep hen over het voorhoofd. Jezus 
liep voorop, de leerlingen sukkelden er achteraan. ‘Wat is het 
verschrikkelijk warm’, zei Petrus tegen Simon. ‘Behoorlijk’, 
zuchtte Simon en hij zweeg. toen: ‘maar je moet er natuurlijk 
wel wat voor over hebben’. Petrus: ‘Wat bedoel je daarmee?’ 
‘Dat je het niet voor niets krijgt’, zei Simon. ‘Je moet er wat 
voor óver hebben’. ‘Bedoel je dan dat ik dat níet heb?’ , snauw-
de Petrus terug. Simon: ‘Dat zijn jouw woorden. Je zult het zelf 
wel het beste weten’. 

het hoofd van Petrus begon wat roder te worden dan het al 
was van de hitte. ‘Wat kun jij toch irritant zijn, Simon! als er 
iemand iets voor over heeft ben ik het wel. ik ben er vanaf het 
eerste begin bij geweest. Werkelijk! ik loop me het vuur uit de 
sloffen, moet van alles regelen voor jullie onderweg. Want als 
ik het niet doe, gebeurt er helemaal niets!!’
‘nou, nou nou’ – dat was andreas die de boel probeerde te 
sussen. ‘een beetje minder mag ook wel. Je doet veel, dat 
moet ik toegeven. maar je moet wel altijd horen hoe geweldig 
je bent. Jij bent altijd degene die zo nodig op de voorgrond 
moet staan en dat hangt de meesten van ons goed de keel 
uit’. ‘o, dus ik mag wel alles regelen en voor jullie de kastanjes 
uit het vuur halen, maar verder moet ik mijn mond houden?’, 
viel Petrus tegen andreas uit. ‘Weet je wat het is? Jij wil zelf in 
het middelpunt staan. maar dat gaat een beetje moeilijk als je 
altijd bij de pakken neerzit en nooit initiatief toont!’ andreas 
haalde zijn schouders op. 
Jacobus kwam ernaast lopen en begon zich er ook tegenaan 
te bemoeien. ‘mag ik ook eens wat zeggen?’ ‘nee, hou jij je 
mond maar!’, zei Petrus, ‘aan jou hebben we helemaal niks’.

Bij Simon had de temperatuur in de tussentijd het kookpunt 
bereikt. nu pakte hij Petrus bij de schouder en zei: ‘nou moet 
je eens goed naar me luisteren, Petrus. ik begin hier zó schoon 
genoeg van te krijgen. Jij altijd met je: ik doe dit, ik doe dat en 
ik ben zo fantastisch. Denk jij dat je de enige bent die er toe 
doet? Dat vanuit het heelal gezien deze de wereld helemaal 
om jou draait? Dat jij de as bent die het allemaal in beweging 
houdt? ik zal jou eens wat zeggen: als jij vandaag opstapt, is 
er morgen niemand die je mist. integendeel! ik denk dat de 
meesten van ons alleen maar opgelucht zijn!’

‘eindelijk eens iemand die zegt waar het op staat’, kwam 
andreas ertussen. ‘omdat hij altijd zo’n grote mond heeft, is er 
niemand die hem durft tegen te spreken’. en tegen Petrus: ‘Je 
denkt misschien wel dat je het lievelingetje bent van de 
meester, maar ik vraag me dat weleens af ’. 
nu stond het hoofd van Petrus op exploderen. ‘Jullie hebben 
toch gehoord wat hij tegen me zei. Dat hij op me kan bouwen. 
Jij bent mijn rots, zei hij tegen me. niet tegen jullie hè.... nee, 
tegen mij!’

Gerechtvaardigde woede
geloofden de klassieke filosofen, die men stoïcijnen 
noemde, dat er maar één remedie was, namelijk onder-
drukking en vermijding van woede, de filosoof aristoteles 
was het daar niet mee eens. en hij vond navolging bij 
joodse en christelijke denkers. aristoteles zei: er bestaat 
zoiets als gerechtvaardigde woede. hij omschrijft het 
mooi: iemand is te prijzen wanneer hij boos is om de 

juiste redenen, op de juiste mensen, op de juiste manier, 
op het juiste moment en voor de juiste duur. dit is hele-
maal van toepassing op hoe jezus uitvalt tegen de tempel-
handelaars. maar zo’n gepaste uitoefening van woede is 
voor veel mensen helaas niet weggelegd. zelfs niet voor 
de leerlingen van jezus, die – achter zijn rug om in het 
volgende verhaal – niet lijken te beschikken over dezelf-
de morele kwaliteiten als hun leider, hun voorganger. 
misschien wel troostrijk voor ons, de nog latere navolgers.

Simon trilde van woede. ‘Dit is dus precies waar het om gaat, 
Petrus! Je weet iedere discussie weer zo te draaien dat jij eruit 
komt als de man om wie het gaat. geen van ons stelt ook 
maar iets voor, dat is toch wat je wilt zeggen? Straks ga je me 
ook nog zeggen dat de meester zelf wel naar huis kan gaan.’

Plotseling stond Jezus stil. De leerlingen zagen hoe hij zich 
omdraaide. ‘Komen jullie eens hier’, zei hij zacht, maar toch 
gebiedend. Ze konden hem nooit iets weigeren. ‘Waar ging 
dat over?’ vroeg Jezus. 
Ze begonnen meteen door elkaar te praten, alle twaalf.
‘ho maar’, zei Jezus. natuurlijk weet ik allang waar jullie het 
over hadden. Wie de belangrijkste is. De één boven de ander. 
ik doe het beter dan mijn buurman. Daar ging het toch om?’ 
Ze knikten.

Jezus keek om zich heen. hij zag een kind lopen verder op de 
weg. hij riep het kind en huppelend kwam het eraan. hij pakte 
het bij de hand, liet het naast zich staan en sloeg zijn arm 
eromheen.
‘Weet je wie de belangrijkste is voor god?’ zei Jezus toen. ‘een 
kind, zoals dit kind hier. en weet je waarom? Zo’n kind maakt 
zich niet groter dan het is. natuurlijk wil een kind ook de baas 
spelen, maar hij weet dat hij niet alles kan. in bepaalde dingen 
ben je goed; andere dingen kunnen anderen soms beter en 
daar kun je dan wat van leren. een kind weet dat het afhanke-
lijk is van anderen. We kunnen het immers alleen maar met 
elkaar samen doen. niemand kan het alleen. Soms wilde ik dat 
jullie, grote kerels, iets meer zouden leven als kinderen. Vol 
overgave, met hart en ziel, en niet alleen maar denken aan het 
belang van je eigen bijdrage. en nu gaan we weer verder, 
anders komen we nooit waar we zijn willen!’

Jezus verjaagt de kooplieden uit de tempel. ca 1600. El Greco (1541–1614), National Gallery Londen

Ruïnes van Kafarnaüm

uitgelicht

De ruziënde leerlingen, zeer vrij naar Marcus 9: 30-37

Iemand is te prijzen wanneer hij 
boos is om de juiste redenen
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Schaarste
wat is eigenlijk conflict? waar komt het vandaan? 
de franse katholieke filosoof rené girard - de dpc-
methodiek leunt stevig op hem, laat zien dat conflict 
meestal veroorzaakt wordt doordat we hetzelfde willen, 
niet omdat we verschillend zijn. we botsen met elkaar - 
niet omdat we zo anders zijn, cultureel of religieus, maar 
omdat we allemaal een opleiding, salaris, een huis (mate-
riële waarden) willen, maar ook erkenning, waardering 
en een liefdevolle kring van mensen om ons heen (imma-

teriële waarden). in het ondermaanse (nog maar eens in 
tegenstelling tot ‘het koninkrijk gods’) is dat in de prak-
tijk niet voor iedereen voor handen. er is schaarste. het is 
die schaarste die ons met elkaar in conflict brengt. dat is 
gewoon en dat is menselijk. en juist omdat het menselijk 
en gewoon is, kunnen we bij een conflict de schuldvraag 
laten vervallen. conflict hoort erbij en dat inzicht, maakt 
dat we van harte kunnen zeggen: ‘Vergeef ons onze 
schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.’ 
dat moet elke dag opnieuw.

methodemethode

we kennen in nederland een uitgebreid ker-
kelijk dialoogcircuit. instellingen van religieuze snit 
organiseren bijeenkomsten waar mensen van diverse 
komaf elkaar, vaak vergezeld van een maaltijd, eens wat 
dieper in de ogen kijken. wie is de ander, wat beweegt 
hem of haar? in hoeverre verschillen we? hebben we 
overeenkomsten? zo hebben we elk najaar een landelijke 
‘dag van de dialoog’. en een aantal steden kent ook zoge-
naamde ‘ramadanfestivals’. Bij gelegenheden als deze 
wordt gewerkt aan dialoog met het doel om harmonie te 
bewerkstelligen. en het zijn dialoogwerkers, vaak met 
een verleden in ‘het vredeswerk’, die deze ontmoetin-
gen regisseren. dat heeft in mijn ogen een zeer beperkte 
impact. 

Leren leven met conflict en polarisatie
ik ben er van overtuigd geraakt dat vredeswerk 
nieuwe inhoud krijgt als we het gaan ombouwen tot 
‘conflictwerk’. of ik nu training geef aan mensen op 
de nederlandse politieacademie of een groep pKn-
predikanten, of ik nu werk in india of in libanon, telkens 
opnieuw zie ik dat de focus van mensen fundamenteel 
moet verschuiven van het ‘leren leven in vrede en harmo-
nie’ naar het ‘leren leven met conflict en polarisatie’. de 
ene invalshoek staat vol van goede intenties, de andere 
is gericht op het omgaan met een weerbarstige realiteit. 
teveel is de opvatting gangbaar dat vrede de afwezigheid 
van conflict nodig heeft. die afwezigheid van conflict 
bestaat nergens. als oriëntatiepunt is vrede geschikt, 
zoals ‘het koninkrijk van god’ een goed christelijk ori-
entatiepunt is. het is in mijn ogen een misvatting dat we 
aan het oriëntatiepunt zelf moeten gaan werken. dat kan 
niet. wat wel gaat is in de praktijk proberen om te leren 
omgaan met het fenomeen conflict. we moeten daar onze 
ogen niet voor sluiten. hoe is het voor jou als mens om 
te leven in een wereld van competitie, tegenslag, angst en 
verschil, en een wereld waar hulp, begrip en hoop soms 

maar niet altijd mogelijk is? in hoeverre ben je in staat 
om die wereld - onze dagelijkse realiteit - te doorgronden 
en je eigen aandeel daarin te zien? de psalmen in het 
oude testament laten het hele scala aan gevoelens van 
onmacht, strijd en boosaardigheid, maar ook ontvanke-
lijkheid en bijvoorbeeld vertrouwen zien. de psalmen 
lezen en daarin je eigen levensweg spiegelen is een pittige 
klus vanwege het archaïsch taalgebruik, maar ook een 
realistische onderneming. het geeft je het primaire inzicht 
van de dpc–methodiek, conflict hoort bij samenwerking, 
conflict hoort bij vrede, conflict hoort bij een buurt, bij 
een familie, in een huwelijk, in een vriendschap. Vrede is 
een reeks conflicten waar je goed mee om gaat.

Het conflict centraal stellen
Kerken gaan daar soms aan voorbij. ik was een aantal 
jaren geleden in sarajevo op een conferentie van de 
wereldraad van Kerken over ‘dialoog en Vrede’. nogal 
wat bisschoppen en religieuzen waren daar aanwezig. 
Voordat je het weet, ontaardt een conferentie als deze in 
een ten beste geven van de meest vrome intenties over en 
weer. Beter is het om ‘het conflict’ centraal te stellen. het 
koninkrijk van god is immers niet op aarde. in de realiteit 
van ons leven is het conflict aanwezig en zijn er glimpen 
van het koninkrijk zichtbaar die ons als oriëntatiepunt 
dienen. een invalshoek die ons de mogelijkheid geeft om 

te kijken naar onze eigen stijl van conflict hanteren. hoe 
doen we dat in ons werk, binnen de kerk. nogal eens - 
vrome intenties ten spijt, of misschien wel dankzij alle 
vrome intenties - ontbreekt het in gelovige verbanden aan 
de directheid en openheid die nodig is voor goede samen-
werking. de mantel der liefde bedekt sluimerende gevoe-
lens en incorrecte gedachten. we vinden wel iets, maar 
brengen onze denkwereld of onderbuik niet voor het 
voetlicht van de ander. dat is helaas naar mijn waarne-
ming vaak het geval. toch zijn het alleen kwetsbaarheid 
en eerlijkheid waarmee je de opbouw van een dergelijk 
kerkelijk klimaat kan voorkomen. dat zijn noties waar 
het christendom niet het alleenrecht op heeft, maar die 
toch heel goed christelijk genoemd kunnen worden. de 
zaligsprekingen noem ik hier als nuttige verwijzing. 

Wat is mijn eigen rol en oordeel?
in mijn werk verschuif ik steevast het vergrootglas van 
een spreken over vrede naar een spreken over conflict, 
en in het kielzog daarvan van een spreken over ‘de ander 
en het verschil met de ander’ naar een spreken over mij-
zelf. wat is - als ik me eerlijk en kwetsbaar opstel - mijn 
houding in een conflictsituatie met de ander? wat is wat 
me ten diepste stoort. wat is mijn eigen rol en oordeel? in 
trainingen die ik aanbied, is me gebleken - de eerste keer 
vond ik dat heel opmerkelijk - dat vooral theologen en 
predikanten moeite hebben met de erkenning dat het con-
flict in henzelf zit. en dat het voeren van een dialoog met 
anders gelovigen een hele nuttige vaardigheid is, maar 
vruchteloos blijft zonder de erkenning dat we zelf conflict 
veroorzaken. we herkennen het conflict vaak niet.

‘ Nogal eens ontbreekt het in  
gelovige verbanden aan de direct- 
heid en openheid die nodig is 
voor goede samenwerking.’

Vrede is een reeKs conflicten 
waar je goed mee om gaat
Dialogue for Peaceful Change (DPC) staat voor een conflictaanpak die is ontwikkeld op basis van veel praktijk-

ervaring, voor een goed deel opgedaan in noord ierland. Bart Brandsma, filosoof en consultant/trainer 

werkt vanuit deze methodiek en legt een aantal christelijke wortels ervan bloot. ‘Conflict is natural is het uit-

gangspunt van mijn aanpak en om daarvan overtuigd te raken’, zegt Brandsma, ‘hoef je alleen de psalmen 

maar open te slaan.’

door  Bart Brandsma
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Een leuk spel voor groepen vanaf 

drie personen om te ervaren hoe 

conflicten van alle tijden zijn en 

creativiteit vereisen om stappen te 

maken. Het gaat hierbij niet om het 

spel, maar om het (samen) uitvoe-

ren van de opdrachten. Omdat er 

te weinig ruimte is in het blad kunt 

u de opdrachten verkrijgen via 

www.vrijzinnig.nl of het landelijk 

bureau van de VVP (030-8801497). 

het spel wordt gespeeld als ‘mens erger je 
niet’, maar met extra’s:

De opdrachtkaarten worden, met de ach-
terkant boven, op een stapel op de velden 
van het overeenkomstige logo gelegd.

Komt een speler (groepje spelers) met een 
pion op een opdrachtveld, dan pakt hij 
een opdracht van de overeenkomstige 
stapel (boek, conflict of inspiratie) en leest 
deze voor. alle spelers beantwoorden de 
opdracht samen. op deze velden mogen 
wél meerdere pionnen tegelijk staan.

het spel is afgelopen als de afgesproken 
tijd om is.

De kaarten met het ‘conflict’- symbool  
worden vóór aanvang van het spel door 
de spelers zelf gemaakt. Zij beschrijven 
kort een conflictsituatie uit hun eigen 
omgeving. aan de andere spelers de 
vraag: wat zouden volgende stappen 
kunnen zijn voor de verschillende 
conflictgenoten?

spel

mens, 
erger je je? 
en dan? Bron: Hand. 6: 1-7

er is een conflict in de gemeente 
over de verdeling van de onder-
steuning. De apostelen laten de 
gemeente enkele wijze mannen 
kiezen om de verdeling ter hand te 
nemen.

Wat vinden jullie van:
-  het standpunt van de 

griekstaligen?
- De oplossing van de apostelen?

Beschrijf kort een 
conflictsituatie uit je eigen 
omgeving. 

Voorbeeld:

Je hebt al tijden – tot grote tevre-
denheid-  een hulp, en bij de koffie 
zegt ze ineens: ‘al die turken en 
marokkanen die deugen niet, weg 
ermee’.

Wat doe je….?

Wat vinden jullie van de 
volgende uitspraak?

De betekenis van ons leven ligt in 
het verschil dat we maken in de 
levens van anderen.

(Nelson Mandela)

Hieronder enkele voorbeelden van 
opdrachtkaarten.

•

•

•

•
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interview

eigenlijk gaat het programma ‘de rijdende rech-
ter’ ook altijd over conflictbeheersing. het programma 
bestaat al 18 jaar en is al die jaren niet echt veranderd. 
werd in het begin ter plekke of in een plaatselijke kroeg 
een uitspraak gedaan, later is dat de studio in zaandam 
geworden. het programma is uniek. nergens anders ter 
wereld bezoeken rechters mensen op locatie. 
uitzondering vormt het wilde westen, waar rechters in 
saloons rechtspraken. het is volgens de rijdende rechter 
typisch nederlands, zoals ook het huisbezoek van artsen 
in nederland dat is. we spreken even over de schoonva-
der van mozes, jethro, die zijn schoonzoon leerde ande-
ren in te schakelen voor de rechtspraak in kleine zaken, 
zodat hij zijn handen meer vrij had (zie exodus 18). 
‘wat is de belangrijkste reden voor mensen om de rijden-
de rechter te vragen te bemiddelen’, vragen wij hem. 
‘wanhoop’, is zijn eerste antwoord. ‘er moet een einde 
komen aan een conflictsituatie die al jaren duurt. de 
meeste conflicten gaan over verstoorde relaties tussen 
mensen. een advocaat is bovendien te duur en behartigt 

het belang van slechts één partij. een rechter bemiddelt 
tussen partijen.’ ‘is er een follow-up?’ is onze volgende 
vraag. ‘eigenlijk is dat niet de bedoeling, maar soms 
wordt er door de redactie nog bemiddeld of extra uitleg 
gegeven. nieuwe problemen kunnen niet in behandeling 
worden genomen.’

Alleen voor de hele rijken of de hele armen
‘als je kijkt naar de rechterlijke macht in nederland,‘ stelt 
mr. Visser, ‘dan is die er alleen voor de heel rijken of de 
heel armen.’ het is voor gewone mensen lastig om een 
rechtszaak aan te spannen. criminaliteit en het grote geld 
eisen een groot deel op van de tijd van de rechtspraak. in 
het burgerlijk recht zijn het, dankzij een verouderd fami-
lierechtssysteem, de vele echtscheidingen die een groot 
aandeel van de rechtspraak opeisen. het oplossen van 
conflicten in de burgerlijke sfeer komt daarmee in het 
gedrang. dat is de teloorgang van de rechtspraak zoals 
wij die kenden. terwijl mensen graag hun rechtszaak 
behandeld willen zien met tijd en aandacht voor hun 
zaak.’

‘heeft u er geen hekel aan dat het altijd om kleine con-
flicten gaat?’ vragen wij mr. Visser. ‘nee!’ is het korte 
maar duidelijke antwoord. en wat vindt hij van de hou-
ding van mensen die zijn programma maar niets vinden, 
omdat het over zulke kleine zaken gaat. ‘eigenlijk vind ik 
dat elitair,’ is zijn antwoord. ‘de mensen die zo oordelen, 
beseffen niet dat het in zulke zaken gaat om groot leed. 
en mensen die denken nooit zo geëmotioneerd te zullen 
reageren, vergeten dat ieder mens in een zodanig lastige 
positie kan komen dat emoties de bovenhand gaan voe-
ren.’ de rijdende rechter verwijst naar een echtpaar dat 
hij kende als weldenkende mensen, maar eenmaal in een 
conflict was de redelijkheid ver te zoeken. ‘en dat verge-
ten mensen weleens,’ stelt mr. Visser. 

Uw programma gaat altijd over bomen
de meest mensen vinden het programma volgens hem 
wel grappig en de conflicten en bijbehorende irritaties 

mensen zijn Verplicht met 
elKaar in Vrede te leVen

Op recreatiepark Ermerstrand, vlakbij Emmen, ontmoeten we de rijden-

de rechter. Mr. Frank Visser zit er ontspannen bij nadat hij een locatie-

bezoek heeft gebracht aan twee strijdende partijen vanwege een huur-

kwestie en een hoorzitting heeft geleid waarbij de emoties regelmatig 

hoog oplaaiden. Wij mogen hem interviewen over conflictbeheersing. 

door Annemike van der Meiden 

en Marinus den Oudsten

interview

herkenbaar. ooit zei iemand tegen hem: ‘uw programma 
gaat altijd over bomen.’ ‘welgeteld twee van de twaalf 
afleveringen van dat seizoen was dat het geval,’ lacht de 
rechter. 
‘er zijn natuurlijk genoeg klagers en eisers, maar het bij-
zondere van de opzet van dit programma is, dat er twee 
partijen bereid moeten zijn om mee te werken,’ vertelt mr. 
Visser. ‘het is niet zo dat de ene partij van de andere par-
tij kan eisen mee te werken. Beide partijen moeten van te 
voren ook een contract ondertekenen waarmee ze aan 
geven zich neer te zullen leggen bij de uitspraak en daar-
naar te handelen. de redactie selecteert de zaken die voor 
een uitzending in aanmerking komen. Bij sommige zaken 
moet er veel onderzoek gedaan worden in documenten en 

archieven en dat levert natuurlijk geen leuke televisie op.’ 
‘maar moet u dan alle zaken in behandeling nemen die 
de redactie aandraagt?’ vragen wij. ‘nee,’ reageert de 
rechter lachend, ‘ik mag ze afwijzen.’ en dat gebeurde 
ook, één keer. het leek de redactie leuk om een conflict 
tussen twee heren over een illegaal vuurwapen op televi-
sie te tonen, maar daar stak de rijdende rechter een stokje 
voor. het had hele leuk televisie opgeleverd, maar hij had 
geen zin in bemoeienis met het criminele circuit.

Rechtvaardigheid
‘hoe komt een rechter tot een rechtvaardige uitspraak?’ is 
de volgende vraag. Volgens mr. Visser raken we hiermee 
aan de kern van het recht en de rechtspraak. soms zit een 
uitspraak een beetje tussen het recht van de eiser en de 
verweerder in. hij legt dat uit: ‘eigenlijk zou je kunnen 
zeggen dat ik zo’n vonnis vooral voor de verliezer schrijf. 
mijn filosofie, en daarvan zou ik graag artikel 1 van de 
grondwet van maken, is: mensen zijn verplicht met elkaar 
in vrede te leven.’ we maken weer even een sprongetje 
naar de bijbel, romeinen 12, vers 18, met de wijze woor-
den van de apostel paulus: ‘stel, voor zover het in uw 

macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede 
te leven.’ de rijdende rechter knikt goedkeurend. die ver-
plichting om in vrede te leven, wordt vaak geschonden. 
mr. Visser vindt dat de rechters binnen het huidige rechts-
systeem vaak te toegeeflijk zijn. er zou best wat harder 
gestraft mogen worden dan nu het geval is. maar recht spre-
ken in een programma als de rijdende rechter moet er niet 
toe leiden dat je één partij volledig de grond in boort. de 
bedoeling is dat mensen daarna wel weer verder kunnen. 

Houden van het oplossen van conflicten
tot slot spraken we over de vraag waarom hij ooit rechter 
is geworden. dat was puur toeval volgens mr. Visser. hij 
wilde ooit werken voor de diplomatie, maar bij een bij-
eenkomst zag hij wat voor slag mensen daar rondliepen 
en wist dat hij zich daar nooit thuis zou voelen. Bij toeval 
kwam hij terecht op de opleiding tot rechter. werkte als 
officier van justitie en als kinderrechter (‘daar moet je 
tegen kunnen!’) en werd uiteindelijk kantonrechter in 
civiele zaken. misschien kwam het omdat hij als jongste 
in het gezin met enige afstand zag hoe conflicten tussen 
zijn ouders en zusters en broers opgelost werden. ‘je 
moet in ieder geval ervan houden conflicten op te lossen,’ 
is zijn slotconclusie. we mogen nog een foto maken en 
danken hem voor een bijzonder aangenaam interview.

Schrijf een vonnis voor de 
verliezer
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zonder onwaarschijnlijk te worden. god handelt aan 
mensen door mensen, tussen wie iets kan gebeuren. 
je kunt daarmee ook grote theorieën of algemene stel-
lingen over ‘de mens’ en ‘de geest’ vermijden. de the-
ologie komt helemaal niet verder als ze grote concepten 
gebruikt en bijvoorbeeld zegt dat de geest leven geeft. 
het is in de meest uiteenlopende omstandigheden veel 
zinniger om te vragen, hoe hier leven wordt gegeven en 
wat het leven in deze context helpt. het spreken over de 
geest wordt dan altijd pluriform en veelkleurig. de geest 
heeft volgens welker met ‘selbstlosigkeit’ te maken. ik 
laat dat duitse woord maar staan, omdat het nauwelijks 
te vertalen valt. de geest heeft natuurlijk met onszelf 
en met ons innerlijk te maken, maar dan niet zo, dat 
wij onszelf poneren, handhaven of laten gelden. de 
geest stelt mensen juist in staat om zich terughoudend 
op te stellen en zichzelf in vrijheid terug te nemen, om 
daarmee ruimte te geven aan wat het leven en de recht-
vaardigheid kan bevorderen. ik vind dat een uitdagende 
opvatting, die ik tot slot ook maar een beetje uitdagend 
verwoord. de geest valt maar moeilijk te beschrijven, 
juist omdat ze altijd op iets anders is gericht. en mensen 
met geestkracht kunnen loskomen van zichzelf. 

Voor het college heb ik mij uiteraard verdiept 
in het onderwerp, met alles wat daar bij hoort, zoals de 
triniteit, het inwendige getuigenis van de heilige geest en 
dergelijke onderwerpen meer. ik doe dat overigens met 
plezier. de triniteitstheologie is naar mijn idee een prach-
tig bouwwerk, dat getuigt van geestkracht, waar je met 
respect naar kunt kijken. ik hoef er niet in te wonen om 
er toch de waarde van in te zien, zoals ik naar geestesle-
ven of cultuuruitingen met belangstelling of waardering 
kan kijken. 

een boek waar ik veel aan heb gehad is het boek van 
michael welker, een duitse theoloog die schrijft over 
‘god de geest’. hij begint met de waarneming dat erva-
ringen van gods geest in het geseculariseerde westen 
vreemd zijn, terwijl er in de charismatische beweging, die 
in de twintigste eeuw explosief is uitgegroeid tot de groot-
ste christelijke stroming, zeer uitbundig, maar ook onkri-
tisch over de geest gesproken wordt. welker probeert 
over de verlegenheid heen te komen om over de geest 
van god te spreken en neemt daarvoor zijn uitgangspunt 
deels in de bevrijdingstheologie. “de kracht die armen en 
rijken, sterken en zwakken, economisch, politiek, naar 

ras en sekse gescheiden mensen nieuwe gemeenschap 
belooft en deze gemeenschap verwerkelijkt, wordt door 
de messiaanse beloften ‘geest van god’ genoemd”. aan 
de hand van die beschrijving kun je volgens hem nuchter 
en realistisch ervaringen van de geest benoemen. waar 
gemeenschap wordt bewerkt over verdeeldheid heen, 
leven wordt gegeven en vrede en recht worden gereali-
seerd, soms zonder dat je zelf kunt verklaren hoe, daar is 
god of gods geest werkzaam. 
als je op deze manier te werk gaat, kun je tastbaar en 
geloofwaardig over de geest en gods handelen spreken, 

geest Van god

door Rick Benjamins

Tastbaar en geloofwaardig over 
gods handelen spreken

in de afgelopen periode heb ik aan de PThu een college gegeven over de pneumatologie, het thema van de Heilige 

geest. Over dat onderwerp is recent ook een uitgave verschenen van vrijzinnige voorgangers onder de titel ‘Laat maar 

waaien. Moderne gedachten over de Heilige geest’. Het is een mooie bundel geworden met persoonlijke bijdragen, 

waaruit blijkt hoe lastig het kan zijn om iets over de geest te zeggen en hoe dierbaar de geest tegelijk kan zijn.

reflectie

Rick Benjamins is namens de VVP bijzonder hoogleraar aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij universitair docent 

Dogmatiek aan de PThU.

nieuws

Van alleS Wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Notitie over de Heilige Geest
De VVP-nota ‘laat maar waaien. 
moderne gedachten over de heilige 
geest’ is een groot succes. het docu-
ment is al duizenden keren gedownload 
van de site. Wie geen computer heeft, 
kan ook een geprinte versie bestellen 
via het landelijke bureau voor 2 euro 
exclusief verzendkosten. in de nota 
laten verschillende voorgangers hun 
licht schijnen op de geest. er zijn ook 
discussievragen en daarom is de publi-
catie zeer geschikt voor gebruik in 
gesprekskringen. 

Van advocaat tot 
vrijzinnig voorganger
Helene Westerik was advocate 
maar liet zich omscholen tot 
vrijzinnig voorganger. Zij werkt 
nu voor de vrijzinnige Bleekkerk 
in almelo. Wat drijft haar?

Kun je jezelf even voorstellen? 
ik heb rechten gestudeerd en daarna 
jaren in de advocatuur en het onder-
wijs gewerkt, maar het gevoel dat dat 
niet meer bij mij paste groeide lang-
zaam en uiteindelijk was de passie er 
niet meer. achter veel zaken gaat naar 
mijn idee een andere problematiek 
schuil en als advocaat kom je daar niet 
bij – dat is ook je taak niet – maar daar 
wilde ik nu juist wel komen. Daarom 
koos ik voor een ommezwaai: ik ging 
opnieuw studeren; de master 
theologie en geestelijke verzorging in 

Utrecht. aan het einde van mijn studie 
in Utrecht besloot ik de opleiding aan 
het oVP in Bilthoven te volgen, met als 
einddoel het seminarie. Daar kreeg ik 
een warm hart voor het voorganger-
schap. 

Hoe kijk je terug op je opleiding bij de 
OVP?
ik vond het een geweldige opleiding! 
in Utrecht heb ik veel geleerd over het 
vak en in Bilthoven heb ik veel geleerd 
over mezelf, over mezelf in relatie tot 
de theologie en over waar ik nu sta. De 
bevlogenheid van oVP-docenten is 
zeer groot. Zij geven op een authen-
tieke manier les en laten je zelf zoeken 
naar wat jij belangrijk vindt. Ze geven 
je vragen maar laten je zelf de ant-
woorden zoeken. het belangrijkste wat 
ik daar heb geleerd is mijn eigen pad. 
Waar bevind ik mij? Waar wil ik heen? 
Wat heb ik nodig? Waar liggen mijn 
behoeftes? ik heb de docenten ervaren 
als mensen die niet alleen door het 
delen van kennis, maar ook door hun 
houding en hun ‘zijn’ voor mij heel 
goede leermeesters zijn geweest. Dus 
ook voor mijn eigen houding en mijn 
‘zijn’ naar anderen toe. Dit alles uiter-
aard in wisselwerking met mijn mede-
studenten. Dat heb ik als zeer prettig 
ervaren. 
Lees het hele interview op de website 
van de VVP: www.vrijzinnig.nl

Erik Jan Tillema gestopt als 
interim-beleidssecretaris
na anderhalf jaar heeft erik Jan zijn 
werk weer overgedragen aan corrie 
Jacobs die hij vanwege langdurige 
ziekte verving. erik Jan gaat nu aan de 
slag bij de Vrije Universiteit om een 
interreligieuze studentenvereniging in 
de markt te zetten. 

Ontmoetingsdag SVNN
het Samenwerkingsverband 
Vrijzinnigen noordoost nederland 
(SVnn) heeft op 5 april een zeer 
geslaagde ontmoetingsdag georgani-
seerd. eens in de twee jaar organiseert 
het SVnn zo’n dag voor vrijzinnigen in 
de regio om elkaar beter te leren 
kennen. Vele VVP-ers uit friesland, 
groningen, Drenthe en overijssel 
bezochten de dag. 
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wat Kaïn verweten kan worden, nog vóór 
de broedermoord, is dat hij zijn broer niet ziet staan. 
jaloezie ligt aan de basis van het zo dramatisch eindi-
gende conflict. onze menselijke natuur geeft Kaïn al gauw 
gelijk, tegenover zo’n god die zonder enige reden de één 
op de ander lijkt voor te trekken. was abel zoveel beter 
dan Kaïn? het tegendeel lijkt eerder waar. abel is een 
loser, een watje; niet voor niets draagt hij als naam het 
hebreeuwse woord dat in het boek prediker wordt ver-
taald als ‘leegte’. 

De roos van Leary
de amerikaanse psycholoog timothy leary (1920-1996) 
ontwikkelde een schema om intermenselijk gedrag in con-
flictsituaties te analyseren (zie fig.). de verticale as loopt 
van ‘boven’ naar ‘onder’ (hoe kan het ook anders…). 
onze eerste neiging is om ‘bovengedrag’ sterk te vinden 
en ‘ondergedrag’ zwak, maar het gaat hier niet om waar-
deoordelen. het één roept het ander op: aanval leidt tot 
onderwerping, onderworpenheid tot machogedrag. ofwel 
de aanval wordt beantwoord met een tegenaanval en dan 

KijK naar je eige’  

komen we in de vicieuze cirkel van escalatie terecht. de 
horizontale as in het schema verloopt van ‘tegen’ naar 
‘samen’. daar werkt het net wat anders: tegengedrag 
roept tegengedrag op, en samengedrag samengedrag. als 
je je dàt bewust bent, kun je vicieuze cirkels doorbreken. 
duidelijk is dat de rechterzijde van het schema een har-
monischer samenleven oplevert dan de linker. iemand 
met een overheersend competitieve instelling (concur-
rerend gedrag) jaagt anderen tegen zich in het harnas. hij 
blijft steken in zijn eigen schema en kan zich niets voor-
stellen bij onbaatzuchtige hulp. maar wie met de ander 
meedenkt vindt gemakkelijker een oplossing dan wie de 
hakken in het zand zet. 

De stad van Axen
een dergelijk schema van interacties in het onderlinge 
verkeer is destijds in romanvorm uitgewerkt in ‘de 
stad van axen’ van de Belgische psycholoog ferdinand 
cuvelier. dit boek verscheen voor het eerst in 1976, maar 
is nog betrekkelijk onlangs, in juni 2008, heruitgegeven. 
cuvelier beschrijft zes grondhoudingen, ‘axen’ genoemd, 
in de intermenselijke communicatie. het gaat daarbij om 
wat mensen doen, niet over hoe ze zijn. wat je bent kun 
je niet veranderen, maar je gedrag kun je wel veranderen. 
pedagogisch sterk, want in de praktijk beoordelen we 
meestal juist de persoon zelf. 
de hoofdpersoon van het verhaal wordt door een men-
selijke en een schriftelijke ‘gids’ in de loop van een paar 
dagen door de stad geleid. deze is verdeeld in zes wij-
ken, overeenkomstig de axen. er is een bovenstad en een 
benedenstad, die doen denken aan de roos van leary. met 
een beetje goede wil kun je het samen/tegen projecteren 
op de oost-west-as, maar dan in drieën. west liggen de 
aanvals- en de verzetswijk, middenin de hoogte- en diep-

interactie

Het verhaal van Kaïn en abel is volgens de theologe Ellen van Wolde1 een vervolg op het scheppingsverhaal. 

na de zesde scheppingsdag was alles goed, tot en met de naar gods beeld geschapen mens en zijn vrouw. 

alles goed? Om de mens werkelijk mens te maken moeten er nog een paar dingen gebeuren. in de eerste plaats 

moet hij kennis opdoen van goed en kwaad, vervolgens leren zijn verantwoordelijkheid te nemen en tenslotte 

uitstijgen boven zijn eigen gelijk.

door Wim Wattel

Sans paroles ‘Als ik in jouw schoenen stond … liet ik ze maken’

interactie

tewijk en oost de aanbiedings- en de ontvangstwijk. in 
elk van de zes wijken staat een beeld van een modeldier 
dat de ax van die wijk vertegenwoordigt, resp. havik voor 
aanval versus steenbok voor verzet, een uil voor ‘hebben 
en houden’ versus een schildpad voor ‘lossen’ oftewel 
laten lopen, en tenslotte leeuw voor geven versus hond 
voor (aan)nemen. het is niet zo, dat bepaalde axen pre-
valeren boven andere. als één gedragspatroon overheerst, 
roept dat tegenreacties op. een uil die zich verschanst in 
zijn ivoren toren van zekerheid raakt geïsoleerd. in de 
buitenste kring, op de stadswallen, neemt het problemati-
sche vormen aan: je zit daar gevangen in één ax. het ide-
aal daarentegen is het vinden van een harmonisch even-
wicht, waarin ze alle zes hun partij meeblazen. dat vindt 
zijn optimum in het centrum van de stad. op het centrale 

plein komt in de namiddag iedereen samen. aardig is, hoe 
bepaalde interacties m.b.v. een soort schaakspel uiteen 
worden gerafeld. Van kindsbeen af leren de axenaren dat 
(zie kader). 

Het juiste midden
in mijn vroege onderwijsloopbaan ben ik in aanraking 
gekomen met een hulpmiddel om de interactie tussen 
docent en klas (zeg maar: ‘orde houden’) te analyseren2. 
Bewustwording van het effect van het eigen gedrag van de 
docent is de sleutel tot het opbouwen van een goede rela-
tie met de klas (omgekeerd trouwens ook). alles daarin 
blijkt te draaien om ‘het juiste midden’. teveel tonen van 
eigen gevoelens is net zo contraproductief als gebrek aan 

openheid; te vroeg ingrijpen schiet het doel voorbij, te 
laat ingrijpen verzandt. leerlingen hebben een feilloos 
gevoel voor je lichaamstaal. ze doorzien je intenties en 
je gedrag moet daarmee kloppen. je kunt geen rol spelen 
die niet bij je past – dat wordt binnen de kortste keren 
doorgeprikt. fingeren werkt niet. Blijf altijd jezelf.

de onderwijssituatie staat hier natuurlijk model voor de 
intermenselijke relatie in het algemeen. conflicten zijn op 
te lossen door in de schoenen van de ander te gaan staan 
en goed naar jezelf te kijken. en samenwerking is tot 
mislukking gedoemd als je een verschillende agenda hebt. 
de Kaïn en abel uit het verhaal zijn mensen van vlees en 
bloed. je komt ze overal tegen, in je gezin, je straat, je 
beroepsuitoefening en dagelijks in de krant.

1  ellen van Wolde, 1995: Verhalen over het begin. ten have, Baarn
2  J. melse, P.a. de ruyter en J. aalberts: hulpverlenersschalen, een hulpmiddel 

voor de groepsleider - interne publicatie VU Vakgroep Speciale Pedagogiek, 
1980

Uit ‘De stad van Axen’:
aldo zegt: ‘laat ons zeerover gaan spelen’. aldo geeft een 
richtlijn voor ons spel: hij zet zijn leeuw in. Dan zegt 
Brino: ‘geen sprake van, want we zijn niet talrijk genoeg’ 
– verzet, een steenbok: Brino wijst de richtlijn af. aldo 
neemt weer over: ‘Wat dan?’ hij verschuift nu zijn positie 
van het geven naar het aannemen (hond) en legt uit: ‘als 
we geen zeerover willen spelen, dan zal ik wachten op 
een ander voorstel. Vragen is aannemen.’ ‘leuk’, zegt 
Brino, ‘ik zie dat aldo bereid is iets anders te doen. nu 
schuif ik naar het geven: ik wil naar de zee om schelpen 
te zoeken. als we er veel vinden, wordt dat onze zeero-
versschat.’ aldo (opnieuw een actie van aannemen): ‘Wat 
kunnen we daarmee?’ en Jasmina zegt: ‘Joepie, ja!’ – ook 
zij zet een hond in.
(nB wat ook had gekund: aldo houdt voet bij stuk en wil 
per se zeerovertje spelen. hij bijt Brino toe (havik): ‘Jij wil 
ook altijd nèt wat anders!’ en Brino (ook havik): ‘en jij wil 
altijd jouw zin doordrukken’, enz…, tot ruzie)

Een uil die zich verschanst in 
zijn ivoren toren van zekerheid 
raakt geïsoleerd

Samentegen

BoVen

concurrerend

teruggetrokken

leidend

volgend

helpendaanvallend

meewerkendopstandig

onDer
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  gedicht  inhoud

Een oester uit het Hollands Nauw,

kwam bij de dokter, met zijn vrouw.

Mijn man, zo sprak zijn echtgenote,

mijn man is altijd zo gesloten.

Hij is heel lief hoor, daar niet van,

maar ‘k heb er zo weinig an.

Hij sluit zich op in zijn twee schelpen

en zegt: ik kan het ook niet helpen,

het is nu eenmaal mijn natuur.

Dat kan wel zijn, maar op den duur

dan wordt het saai, dat hele stille.

Och dokter, ik zou dolgraag willen 

dat u eens ernstig met hem sprak

en hem voorzichtig openbrak.

De dokter fronste lang zijn voorhoofd

en zei: dat lijkt mij ongeoorloofd,

maar vindt meneer het een probleem

als ik een röntgenfoto neem?

De oester zweeg in alle talen.

De dokter ging zijn toestel halen.

Wie zwijgt stemt toe, dus komt u maar.

Het is in één minuutje klaar.

Ziezo de foto is genomen.

Als u er even bij wilt komen...

Wat zie ik daar? Och lieve help,

u hebt een parel in uw schelp!

Geen kleintje, nee, een hele grote!

Dus daarom bent u zo gesloten.

U denkt gewoon de hele tijd:

straks raak ik nog mijn parel kwijt.

Dat had de dokter goed gesnopen.

Héél langzaam ging de oester open.

Heel zacht ontsloot hij zich en zie:

daar lag de mooiste parel die

er ooit op aarde is gevonden.

Een onvoorstelbaar grote, ronde.

Zijn vrouw was zichtbaar aangedaan

en liet een zilte oestertraan.

Ze riep, van vreugde buiten zinnen:

Je bent zo mooi, zo mooi van binnen!

De oester zuchtte zachtjes: schat,

‘k wist niet dat ik het in mij had.

Hij nam haar teder in zijn schelpen

en zei: ik kon het echt niet helpen.

Ik wilde wel, maar ‘t ging niet, heus...

De dokter snoot ontroerd zijn neus.

Hij zei: ik raad u aan, heer oester:

ga door met opengaan en koester

met zorg en niet door angst geplaagd

de parel die u in zich draagt.
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