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theatercollege

Een Vrij Land

Vrijheid onder druk?
Op het eerste gezicht is ‘echte’ vrijheid onvoorwaardelijk, maar denken
over vrijheid levert altijd spanningsvelden op. Druk van binnen stuit op
druk van buiten. Het doet me denken aan twee zeepbellen tegen elkaar.
Een zeepbel wil perfect rond zijn (kijk dat ene kleintje linksboven),
maar zo op een kluitje lukt dat nu eenmaal niet. Mijn vrijheid en jouw
vrijheid begrenzen elkaar.
Femke Halsema stelt in haar theatercollege de vraag aan de orde die ons
als redactie tot dit thema bracht: ‘Wat voor land is Nederland aan het
worden?’ Volgens Rick Benjamins maakt het nogal wat uit binnen welk
kader (!) je over vrijheid denkt: theologisch, filosofisch, politiek, enz. Hij
zet in zijn hoofdartikel Augustinus en Origenes tegenover elkaar - beperkte vrijheid tegenover de druk van een heilig moeten.
Anneke van der Velde legt een link met pionieren, dát is nog eens vrijheid! Het lijkt vrijzinnigen op het lijf geschreven, met vrijblijvendheid als
addertje onder het gras. Hoe vrij zijn we eigenlijk in Nederland, en voelt
dat voor ons allemaal hetzelfde? Over welke ‘we’ hebben we het? Alke
Liebich praatte daarover met Suhail Tafur. Wordt onze privacy of onze
identiteit bedreigd, zoals sommigen menen? Jelle de Graaf haakt – uiteraard op persoonlijke titel – in op de actualiteit met zijn stemverklaring
bij het ‘sleepwet’-referendum. Misschien een tip om maar eens niet
’gewoon’ te doen, zoals ondergetekende in zijn column suggereert…
Buiten het thema om attendeerde Bert Jansen ons op de honderdjarige
geboortedag van godsdienstpedagoge Joanne Klink. We voldeden graag
aan zijn verzoek om daaraan een artikel te mogen wijden. Verder vindt
u de gebruikelijke informatierubrieken, boekbesprekingen en een nieuwe
invulling van de middenpagina’s: VVP Zaanstreek in de schijnwerpers.

Wim Wattel

Zeepbellen

Femke Halsema, ex-politicus, is op theatertournee.
Ze geeft theatercollege over Nederland. Wat voor
land is Nederland aan het worden? Gaat het de
goede kant op, of juist niet? Is Nederland een vrij
land, nog steeds, meer of niet meer. Het begin is
hoopvol: zwierend op de fiets door Amsterdam, een
beeld uit de film ‘Turks Fruit’ van Paul Verhoeven
Foto: Bob Bronshoff

colofon

(1973).

D

Dat filmfragment wordt getoond op een groot scherm,
boven het toneelvlak, waar Femke Halsema opkomt. Op
het toneel verder een barkruk aan de ene kant en een
bureau met stoel aan de andere kant. Daartussen Femke,
tussen een persoonlijk verhaal op de barkruk en een college achter het bureau in. En daarboven, op het scherm,
filmfragmenten, foto’s, tabellen en grafieken. Zo ziet een
theatercollege er blijkbaar uit. Mensen maken geen aantekeningen, maar luisteren en kijken. En applaudisseren
aan het eind.
Samenhang in Nederland

De samenhang in Nederland ontstond in de negentiende
eeuw. Nederland was een staat geworden, en er ontstond
een samenhang doordat Nederlanders in toenemende
mate toegang kregen tot dezelfde informatie. Onze voorouders lazen in de krant over een nieuw prinsesje, over
een grote brand in Rotterdam, over een slechte aardappeloogst. Daarover hadden ze het met elkaar. Later kwamen daar radio, het polygoonjournaal en televisie bij. Zo
konden de Nederlanders zich burger van Nederland gaan
voelen, de Hogere Burgerschool verspreidde zich door het
hele land. Steeds meer ontstond een nationale cultuur,
niet gebaseerd op afkomst, maar op gedeelde ervaringen.
In beeld verschijnen elementen uit die nationale cultuur:
beschuit met muisjes, fietsen, voetbal, één biscuitje bij de
thee, Sinterklaas. Herkenning vanuit de zaal. Tegenover
deze gedeelde cultuur op basis van burgerlijkheid stelt
Halsema de nationalistische cultuur. Hierin is (in ons
geval) Nederland een geheel doordat we fysiek één volk
zijn en ons afzetten tegen andere volken (vooral die van
wat verder weg) – daarvoor schermen we ons af, die cultuur is gebaseerd op angst voor het vreemde.

door Annemieke van der Veen

Is er nog samenhang?

Ja, beweert Halsema, en juist de ‘burgerlijke’ samenhang
functioneert nog steeds. Wist u dat ruim de helft van
de Nederlanders vrijwilligerswerk doet? Dat Nederland
bovenaan de lijst van ‘Good countries’ staat, die bijdragen aan de wereld? Steeds meer mensen zijn ‘een mix’,
om met de woorden van Halsema’s dochter te spreken. Het in de politiek heersende doemdenken is in de
Nederlandse samenleving veel minder aanwezig. Niet dat
alles goed gaat, maar Halsema is ervan overtuigd dat ‘De
zachte krachten zullen zeker winnen/ in ’t eind – dit hoor
ik als een innig fluistren’ (Henriëtte Roland Holst).
Dat die zachte krachten en die samenhang onder druk
staan ontkent Halsema niet. Die vrouw met dat hoofddoekje kan de lieve moeder zijn van een collega, maar
ook vervreemding oproepen. Homo’s durven niet in elke
straat hand in hand te lopen. In de straattaal worden
meisjes, die uit zijn geweest ‘kech’ (hoer) genoemd.
Soms lijkt de vrije cultuur van de jaren ’70, toen Monique
van der Ven en Rutger Hauer door de stad fietsten ver te
zoeken. Maar of die vrije cultuur toen algemeen gedeeld
werd?
Een vrij land?

Toen Mahatma Ghandi gevraagd werd, wat hij van de
westerse beschaving vond, zei hij dat hem dat een goed
idee leek. Zó wil Halsema naar Nederland kijken: een
goed idee, zo’n vrij land. En dan zien we een caleidoscoop van mensen, oud en jong, met allerlei huidskleuren
en achtergronden, maar allemaal thuis in dit land.
Speeldata op www.femkehalsema.nl
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De vrijheid om een vrij
persoon te worden

De beperkingen van onze vrijheid

Het idee dat wij vrije personen zijn, valt wel enigszins te
nuanceren. Wie wij zijn, valt voor een groot deel buiten
onze vrijheid. Onze cultuur, onze taal, onze geschiedenis,
onze huidskleur, onze geaardheid en de omstandigheden
die ons vormen zijn bijvoorbeeld zaken waarvoor we
nooit zelf hebben gekozen, maar die wel onze identiteit
bepalen en uitmaken wie wij zijn. Een groot deel van
onze identiteit gaat dus helemaal buiten onze zelfbeschikking en onze vrijheid om.
Toch is vrijheid daarmee niet gediskwalificeerd. Mensen
moeten zich naar mijn overtuiging in hun omstandigheden zo kunnen bewegen dat ze hun eigen culturele
achtergrond, hun eigen taal, hun eigen geschiedenis, hun
eigen huidskleur en geaardheid zo vrij mogelijk kunnen
toe-eigenen. Die vrijheid is lang niet overal vanzelfsprekend. Er kunnen allerlei politieke beperkingen zijn waardoor mensen zich niet vrij kunnen identificeren met de
groep waartoe ze behoren, of allerlei religieuze taboes
waardoor ze niet voor hun geaardheid kunnen uitkomen.
Mensen moeten vrij zijn om zich tot zichzelf te verhouden. Ze zijn misschien in heel veel opzichten bepaald
en in die zin gedetermineerd en onvrij, maar moeten
tenminste vrij zijn om zich tot hun eigen bepaaldheid te
verhouden.

Ruim vijfentwintig jaar geleden schreef ik een proefschrift over de menselijke vrijheid in de theologie van
Origenes (185-254). Je kunt hem zien als een soort tegenhanger van Augustinus (354-430), die in de westerse traditie veel invloedrijker is geweest. Augustinus benadrukt dat mensen gevangen zitten in het kwaad
dat ze deels zelf veroorzaakt hebben en daarom afhankelijk zijn van God voor hun verlossing. Origenes legt
veel meer nadruk op de vrijheid en de waardigheid van mensen die zelf aan hun heil moeten bijdragen.

I

door Rick Benjamins

Ik heb altijd meer sympathie gehad voor de opvatting
van Origenes dan die van Augustinus, maar ik denk
dat er ook een heel humane kant aan Augustinus zit.
Augustinus verdedigde dat de goddelijke genade de menselijke vrije wil moet aansturen, omdat een mens anders
geen goed kan doen. Hij plaatste zich daarmee tegenover
zijn tijdgenoot Pelagius, die je volgens mij kunt zien als
een radicale versie van Origenes. Pelagius verdedigde de
menselijke vrijheid, maar was daarin ook heel streng. Als
je volmaakt kunt worden, en God vraagt dat van je, moet
je ook volmaakt zijn. De menselijke vrijheid wordt op die
manier gebruikt om mensen onder druk te zetten en op
te jagen. Augustinus neemt mensen daartegen in bescherming en stelt dat je ze niet moet overvragen. Hun vrijheid
is maar beperkt en ze hebben zichzelf maar voor een deel
in eigen hand.
Wat is vrijheid?

Discussies over de menselijke vrijheid hebben zich
daarna steeds weer herhaald, in heel verschillende situaties met soms nieuwe argumenten waarin steeds weer
iets anders op het spel heeft gestaan. Het maakt nogal
wat uit of je theologisch spreekt over vrijheid en genade,
of filosofisch spreekt over een vrije wil, of politiek over
gewetensvrijheid of vrijheid van meningsuiting en ga
zomaar door. Het heeft daarom niet zo veel zin om in
het algemeen iets over vrijheid te zeggen, want wat vrijheid betekent wordt steeds bepaald door heel concrete
omstandigheden. Als ik al iets algemeens over vrijheid
zou moeten zeggen, dan vooral dat vrijheid met menselijke waardigheid te maken heeft. Als mensen geen vrije
wil hebben, worden ze net als dingen die alleen maar
worden beïnvloed en bewogen door externe krachten. Als
mensen hun zelfbeschikking wordt ontnomen, worden
ze geknecht en hebben ze geen mogelijkheid om zichzelf
vorm te geven.
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Vrijblijvend of verantwoordelijk?

In het vrijzinnige christendom is de vrijheid vooral heel
belangrijk geweest om mensen tegenover het gezag van
de kerk, de schrift of de traditie de ruimte te geven om
zelf over geloofsvragen te beslissen en het eigen geweten
te volgen. Die vrijheid werd dan wel afgegrensd van vrijblijvendheid. Individuen moeten hun vrijheid niet naar
believen gebruiken, maar zich in vrijheid tot personen
kunnen ontwikkelen die zich volgens hun eigen geweten
kunnen ontplooien.
Ik ben erg gehecht aan dat ideaal, al staat het idee van
een vrije mens in het huidige denken onder forse kritiek.
Precies in de tijd dat in de westerse cultuur het vrijheidsideaal op een voetstuk werd gezet, ontwikkelde datzelfde
Westen zich tot een koloniale macht die mensen in andere
werelddelen vrijheid ontnam en zijn eigen beschavingsideaal opdrong. Die vrije westerse mens was bovendien
iemand die zich losmaakte van de natuur – ook de eigen
menselijke natuur – om over die natuur volgens eigen
plannen en normen te heersen. De huidige ecologische
crisis laat de schaduwkanten daarvan zien en maakt duidelijk dat wij ons van de natuur niet los kunnen maken,
maar juist moeten beseffen dat wij van de natuur een
onderdeel zijn.

‘Individuen moeten hun
vrijheid niet naar believen
gebruiken’
Ik denk dat die kritiek serieus genomen moet worden,
maar ik zie daarin geen reden om de gedachte of het
ideaal van de vrijheid op te geven. Juist omdat wij vrije
mensen zijn, kunnen we ons ook aangesproken weten en
verantwoordelijk voelen voor problemen waar we mede
debet aan zijn.

Boven: Augustinus, onder Origines

Eigenaar van onszelf worden

Die vrijheid betekent ook, dat je kunt besluiten om jezelf
te veranderen en kunt stoppen met te zijn wie je was:
iemands partner, bijvoorbeeld, of een ondergeschikte, of
een uitbuiter van goedkope arbeid, of iemand met een te
grote ecologische voetafdruk. Zo’n verandering kost moeite
en gaat meestal niet in één keer. Er zitten grenzen aan de
maakbaarheid van onszelf en we zullen onszelf met onze
onveranderlijkheden misschien ook wel vaker moeten
accepteren dan ons eigenlijk lief is. Dat neemt echter niet
weg, dat wij onszelf kunnen veranderen en onszelf niet in
alle opzichten hoeven te laten zoals we nu eenmaal zijn.
Als ik mijn opvattingen in een slogan zou moeten onderbrengen, zou ik zeggen dat wij de vrijheid hebben om vrije
personen te worden. Wij zijn dat nog niet. Onze identiteit
is door allerlei zaken bepaald waarmee we ons maar half,
of misschien helemaal niet kunnen identificeren en daarom
zullen we steeds opnieuw moeten bekijken, wie wij eigenlijk zijn en hoe wij zo geworden zijn. Die kritische blik op
onszelf stelt ons in staat om onszelf te beamen en onszelf
te veranderen. Of wij ooit zullen worden wie wij moeten
zijn, weet ik niet, maar ik geloof wel dat wij de vrijheid
hebben – en elkaar moeten geven – om de eigenaar van
onszelf te worden, zover dat mogelijk is.

Rick Benjamins is mede namens de VVP bijzonder hoogleraar aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij universitair docent
Dogmatiek aan de PThU.
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Kom op voor je vrijheid,
stop de sleepwet!

van alles wat
Op deze plaats vindt u opvallende zaken en nieuws uit de vereniging

Predikanten- en
verenigingsnieuws

Hoe vaak we ook horen dat ‘onze vrijheid’ onder druk staat, concreet wordt het zelden. Dat we er ook nog
eens iets tegen kunnen doen komt al helemaal nooit voor. Op 21 maart is dit wel het geval. Dan kan de
Nederlandse bevolking zich in een referendum uitspreken tegen de komst van de vernieuwde Wet op de
Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, beter bekend als de ‘sleepwet’.

S

door Jelle de Graaf

Sinds de vorige wet op de inlichtendiensten in 2002
werd ingevoerd is de wereld, met name digitaal, flink
veranderd. Het is dus niet meer dan logisch dat het parlement in 2017 een nieuwe wet op die inlichtingendiensten aannam. Helaas is deze wet stukken meer dan een
update. Het is een een frontale aanval op peilers van de
Nederlandse rechtsstaat en een grove inperking van onze
vrijheden.
Ongericht afluisteren van internetverkeer

De Sleepwet geeft de inlichtingendiensten de mogelijkheid om al het internetverkeer in Nederland ongericht –
als met een sleepnet – af te luisteren, de gegevens die ze
hiermee verzamelen drie jaar te bewaren, ze zonder die
ook maar te bekijken te delen met buitenlandse inlichtingendiensten en dit alles zonder dat er een rechter aan te
pas komt.

‘De digitale revolutie mag
er niet voor zorgen dat
verworvenheden van eeuwen
verloren gaan’

Beschermen van beroepsgeheim, burgerrechten en vrijheden

Kerkgebouw De Bleek, Almelo

Extra zorgelijk is dat er in de wet geen uitzondering is
opgenomen voor communicatie tussen journalisten en hun
bronnen, geestelijken en hun gemeenteleden, advocaten
en hun cliënten en artsen en hun patiënten. Het beroepsgeheim van deze groepen zou met de sleepwet ten einde
komen. Gelukkig kunnen we hier iets tegen doen.

Gnosticus Jacob Slavenburg
naar de AV

Een brede coalitie van organisaties als Amnesty
International, digitale burgerrechtenbeweging Bits of
Freedom en de Piratenpartij voert campagne tegen de huidige sleepwet. Iedereen is het erover eens dat de diensten
ook in deze tijd hun werk moeten kunnen doen, maar de
digitale revolutie mag er niet voor zorgen dat verworvenheden van eeuwen verloren gaan.
Met een nee-stem kom je op voor de volgende wijzigingen in de wet: de overheid mag alleen gericht burgers
aftappen, verzamelde gegevens mogen niet zonder
evaluatie met buitenlandse veiligheidsdiensten worden
gedeeld, als de diensten veiligheidslekken tegenkomen
moeten ze die delen, zodat de lekken kunnen worden
opgelost, er moeten waarborgen komen voor het live
meekijken door veiligheidsdiensten en er moet onafhankelijk, bindend toezicht komen op aftappen.
Ik stem op 21 maart tegen de sleepwet, zodat onze
burgerrechten en vrijheden ook in de 21e eeuw
beschermd worden.
Jelle de Graaf is lijsttrekker van de Piratenpartij

Dit is niet alleen een grote inbreuk op onze privacy, het
ongericht aftappen van grote hoeveelheden informatie is
ook nog eens niet effectief. Hoe vaak hebben we al niet
gehoord dat de dader van een terroristische aanslag in
zicht was bij de diensten? Het probleem is niet een gebrek
aan informatie, maar dat het de diensten niet lukt uit de
bergen gegevens de juiste informatie te halen.
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Amsterdam en jongerenwerker in Vrijburg, de
Amsterdamse samenwerkingsgemeente van de
Vrijzinnige Protestanten en
de Remonstranten

De Vrijzinnige Lezing
met Frits de Lange
Op vrijdag 16 maart vindt in de
Geertekerk in Utrecht de tweede
editie van De Vrijzinnige Lezing
plaats. Dit initiatief van prof. dr. Rick
Benjamins wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen
en daarmee stem geven aan (post)
moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat
doet zij door jaarlijks het woord te
geven aan een vooraanstaande theoloog. Vorig jaar was dat de
Amerikaanse theologe Catherine
Keller, dit jaar is het de beurt aan
Frits de Lange, hoogleraar Ethiek in
Groningen en bekend van zijn
onlangs verschenen boek ‘Heilige
onrust’. In zijn lezing wil hij kijken
naar de toekomst van de vrijzinnigheid. Meer informatie is te vinden
op www.devrijzinnigelezing.nl

Op zaterdag 26 mei vindt in Almelo de
Algemene Vergadering van de VVP
plaats. In de ochtend vindt het bestuurlijke programma plaats, in de middag
komt cultuurhistoricus
Jacob
Slavenburg
spreken. Hij
heeft grote
bekendheid
verworven met
zijn publicaties
over de vroeg-christelijke gnostiek. Hij
zal spreken over zijn nieuwste boek
‘Reis langs de mysteriën’. In zijn lezing
zal hij kijken naar de parallellen tussen
de mysteriereligies en de christelijke
symboliek. De vrijzinnige
Bleekgemeente heeft in het afgelopen
jaar meerdere activiteiten georganiseerd rondom het thema gnostiek. Dit
trok elke keer een zeer groot publiek.

De VVP in uw testament
Wilt u de VVP ook na uw dood blijven
steunen? Dan kunt u de vereniging als
erfgenaam opnemen in uw testament of
een legaat nalaten. U kunt zo een plaatselijke, provinciale of de landelijke
vereniging steunen. De VVP heeft een
ANBI-status, wat inhoudt dat de VVP

Op 10 december is ds. Martine
Wassenaar begonnen als predikant
van de vrijzinnige wijkgemeente
Open pastoraat in Gorinchem. Zij
heeft afscheid genomen van vrijzinnig Boskoop waar nu een vacature is.
De VVP Goes heeft sinds september
een nieuwe pastoraal werker in de
persoon van Digna van Liere.
De VVP Twello heeft helaas moeten
besluiten om de vereniging op te
heffen. Voor de landelijke vereniging
zat daar nog een positieve kant aan,
zij ontving van de VVP Twello een
schenking van € 4.250,-.

Subsidie voor jeugdwerk
Gaat u dit jaar weer activiteiten voor
jongeren organiseren en bent u op
zoek naar extra financiële middelen?
Dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij het Van Wermeskerken Fonds.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het landelijke bureau.

geen erfbelasting hoeft te betalen. Dat
betekent dat honderd procent van het
nagelaten bedrag gebruikt kan worden
voor verenigingsactiviteiten. Wilt u
meer informatie? Dan kunt u contact
opnemen met het landelijke bureau via
info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497.
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Geloofinendeontmoeting

Vrijzinnig en hervormd

Vanaf dat moment mocht de VVH
Zaanstreek zes keer per jaar een vrijzinnige dienst in de Kogerkerk verzorgen
en kosteloos gebruik maken van
De Stolp.
‘Daar zijn we de hervormde gemeente
erg dankbaar voor’, concludeert Diny.
Anders zou het een financiële uitdaging
voor de VVP zijn om met haar activiteiten door te gaan.

Zaanstreek

Voor elke editie van VrijZinnig gaat Erik Jan Tillema op bezoek bij
een plaatselijke vereniging en onderzoekt wat nu typisch vrijzinnig is.
In deze eerste aflevering de VVP Zaanstreek.

M

door Erik Jan Tillema

‘Mensen komen hier graag omdat we
een stukje warmte bieden’, vertelt Diny
Veneman. Zij is de voorzitter van de VVP
Zaanstreek. Samen met de secretaris
Marie Visser en bestuurslid Hans
Nieuwenhuizen ontvangt ze mij in De
Stolp, het verenigingsgebouw van de
hervormde gemeente Koog-Zaandijk.
Afwezig zijn de penningmeester Wolter
van der Meij en bestuurslid Wil Relk. Pal
naast dit gebouw staat de imposante
Kogerkerk. De beroemde Zaanse Schans
ligt op wandelafstand.
In De Stolp organiseert de VVP haar
jaarlijkse activiteiten: drie lezingen en
vier middagen een boekbespreking. De
lezingen worden altijd goed bezocht.
Niet alleen door leden van de vereniging, maar ook door toehoorders van
buiten de eigen kring. Op de slotbijeenkomst van het seizoen komen tientallen
mensen af. Naast de leden zijn dit ook
de donateurs. De vereniging heeft een
kleine dertig leden en bijna evenveel
donateurs.
In de langwerpige ruimte waar we zitten, staan genoeg tafels en stoelen, de
verwarming doet het – het is zelfs warm
met de zon die naar binnen schijnt – en
er is koffie en thee. Er vinden ook andere activiteiten van de hervormde
gemeente plaats. Voor de VVP is dit het
vaste onderkomen.
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Verenigingsgebouw ‘De Stolp’

Geschiedenis

De VVP Zaanstreek zou je een zwervende vereniging kunnen noemen, zo
wordt mij uitgelegd, want zij vond haar
oorsprong in het nabij gelegen
Zaandam. ‘Vroeger waren veel gemeenten in de omgeving vrijzinnig’, legt Hans
uit, ‘in Oostzaan, Krommenie en ook de
Kogerkerk in Koog aan de Zaan. In
Zaandam was een VVH. Na de oorlog
veranderde er veel. Hier in Koog aan de
Zaan kerkten de orthodoxen apart,
maar in 1971 zijn ze weer geïntegreerd
in de gemeente. Vanaf dat moment
begon de kleur van de gemeente te veranderen. De vrijzinnigheid werd minder
zichtbaar’.
In de hele Zaanstreek verdween langzaam de vrijzinnigheid. Dat merkte ook
de afdeling Zaandam.
De vrijzinnigen raakten kerkelijk min of
meer dakloos omdat de hervormde
gemeente minder uitgesproken vrijzinnig wilde zijn en hierdoor kon de VVH
nergens meer terecht. In 1973 heeft de
afdeling Zaandam zich omgedoopt tot
VVH Zaanstreek en kreeg ze een regiofunctie. Dat was een schot in de roos,
want in de omgeving waren genoeg
vrijzinnigen. Alleen: de vereniging had
nog steeds geen vaste ontmoetingsplaats. De Kogerkerk bood uitkomst. ‘Er
zijn veel gesprekken gevoerd met de
kerkenraad en die wilde ons ruimte
bieden. Er waren daar nog steeds
vrijzinnige wortels,’ weet Hans zich te
herinneren.

Marie Visser (links), Hans Nieuwenhuizen
en Diny Veneman

‘Met twijfel hou je
ruimte over om
opvattingen bij te
stellen. Dat is voor
mijn gevoel wat mij
inspireert en waardoor ik positief in
het leven sta’

De relatie met de hervormde gemeente
vinden ze alle drie zeer dierbaar. ‘We zijn
blij met het jaarlijkse overleg dat in een
goede sfeer verloopt’, aldus Diny. ‘We
horen er als VVP echt bij’, benadrukt
Hans. Ook als er geen specifiek vrijzinnige dienst in de Kogerkerk is, zijn er
veel VVP-leden aanwezig. ‘We merken
dat steeds meer predikanten die zich
niet vrijzinnig noemen, dat in hun prediking wel degelijk zijn’.
‘De kerkdienst is voor mij een echte
beleving’, vertelt Hans. ‘Als ik hier uit de
kerk kom zeg ik: “Ja, ik ben weer naar de
kerk geweest”. Het is de sfeer, de liturgie, het doet wat met me’.

vrijzinnig. Daarna gaat het gesprek al
snel over het geloof. Want elkaar echt
ontmoeten en het geloof vallen met
elkaar samen. Diny: ‘We zijn als mensen
allemaal onderweg in het leven. Dan is
het belangrijk om elkaar te ontmoeten
zodat je van elkaar kunt leren en elkaar
kunt bemoedigen’. Hans voegt daar aan
toe: ‘Het vrijzinnig geluid toont zich in
het respect dat we voor elkaar hebben’.
Elkaar als mensen ontmoeten en ongedwongen met elkaar in gesprek gaan
over het geloof. Dat is wat de VVP
Zaanstreek kenmerkt.
‘Ik twijfel aan een hoop dingen’, vult
Diny aan, ‘maar daardoor wil ik open
staan naar anderen toe zodat ik in
gesprek kan gaan. En in dat gesprek is
niets te gek, alles is bespreekbaar’.
Marie vult aan: ‘Je gunt elkaar vrijheid
van denken’.
Diny: ‘Je praat met elkaar over het
geloof en zo kun je tot andere inzichten
komen. Dat is samen op weg zijn als
vrijzinnigen. Naar elkaar luisteren en
vragen stellen’.
Marie: ‘Soms komt er geen antwoord’.
Diny: ‘Door vragen en antwoorden ontstaat er interactie. Het gaat er om die
ander de ruimte te geven om te laten
zijn zoals hij of zij is of denkt. Met twijfel
hou je ruimte over om opvattingen bij
te stellen. Dat is voor mijn gevoel wat
mij inspireert en waardoor ik positief in
het leven sta’.
Toekomst

De lezingen die de VVP organiseert,
kennen een grote diversiteit aan onderwerpen, waarbij er dankbaar gebruik
gemaakt wordt van Vrijzinnig
Perspectief. Daar wil de vereniging in de
toekomst mee door blijven gaan. Ook
vanuit de hervormde gemeente wordt
dat op prijs gesteld. Het laat goed zien
hoe de vereniging een wezenlijk onderdeel van de kerk is.

Typisch vrijzinnig

Kogerkerk

Waarin onderscheidt de VVP zich dan
van de gemeente? Daar ben ik
benieuwd naar. ‘We zijn een hechte
groep’, zeggen ze alle drie en de duidelijke interesse voor kunst en cultuur in
relatie tot religie is ook typisch

VrijZinnig
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overweging

overweging

Vrijzinnigheid en
pionieren:
een mooie match!
Sinds enkele jaren is het pionieren binnen de PKN in een stroomversnelling geraakt. Inmiddels zijn er ruim
honderd plekken gestart of in voorbereiding. Ongeveer een derde van die plekken valt als ‘ruimzinnig’ te
betitelen. De relatie tussen vrijzinnigheid en pionieren lijkt een weerbarstige te zijn. De ‘bekeringsdrang’ die al
dan niet terecht kleeft aan het pionieren, doet bij vrijzinnigen de haren overeind staan. Daarentegen huivert
een deel van de pioniers bij het ‘vage’ en het zoekende van de vrijzinnigheid. Toch liggen beide bewegingen
veel dichter bij elkaar dan je zou denken. Wat kunnen ze van elkaar leren?

O

Kliederkerk in Gaastmeer

door Anneke van der Velde

Overlap

Binnen het vrijzinnig gedachtegoed is de waarheid, de
essentie van het geloof, niet in de stilstand, niet in de
gevonden waarheid, de gedefinieerde dogma’s te vinden.
Het wezen van het geloof is juist in de dynamiek naar
buiten te vinden, in de openheid naar andere levensbeschouwingen. Ook de pioniersbeweging kenmerkt zich
door het weer op zoek gaan naar waar het werkelijk om
gaat in het geloof. Ook heel wat pioniers zijn kritisch ten
aanzien van de gegroeide burgerlijkheid in de kerk en dat
komt sterk overeen met de basishouding van vrijzinnigen:
geloof is een zoektocht en wantrouwen is op zijn plaats
als mensen zich koesteren in geloofswaarheden.
Binnen de pioniersbeweging wordt het luisteren naar
de context als wezenlijk gezien. Daarin vindt het geloof
mede zijn vorm en wordt er veel aangereikt dat het eigen
geloof verrijkt en verandert. Ook de vrijzinnigheid staat
die openheid naar buiten voor. De waarheid is bij voorkeur buiten de bestaande kerkvorm te vinden en beïnvloedt het eigen geloof positief.

gesteld: geloof en de verspreiding ervan kan volgens veel
pioniers prima plaatsvinden zonder ambten. Hetzelfde
geldt voor dogma’s. De vrijzinnigheid spreekt zich expliciet uit tegen dogma’s. Bij veel pioniersplekken komen
dogma’s überhaupt niet aan de orde. Het zijn jonge
gemeenschappen, ook qua formulering van het geloof.
Een andere overeenkomst betreft de beleving van het
geloof. Veel pioniersplekken zoeken in laagdrempelige
activiteiten of laagdrempelige locaties de ontmoeting met
de naasten, en proberen in concrete daden hun geloof
zichtbaar te maken. Ook in de vrijzinnigheid vindt de
geloofsbeleving vooral plaats in het alledaagse contact
tussen mensen.

‘Als je zoekend geloven belangrijk vindt, zou je toch ook
het appel moeten voelen dit
te delen en erover te praten…’
Verschillen

Er is nog een overeenkomst. Binnen de vrijzinnigheid
wordt weinig waarde gehecht aan ambten. Natuurlijk zijn
er rollen tijdens de bijeenkomsten, maar de individuele
gelovige wordt als vrij, gelijkwaardig en weldenkend
mens uitstekend in staat geacht om zelf de toegang tot
het ‘heil’ te verkrijgen. Binnen de pioniersbeweging liggen de opvattingen over het ambt verschillend, maar bij
veel plekken leeft de overtuiging dat het ontbreken van
ambten de weg van het geloof niet mag hinderen. Positief
10 VrijZinnig

Er zijn uiteraard ook verschillen. Zo zijn heel wat pioniersplekken zeer duidelijk omtrent het ‘heil’, de boodschap,
die zij willen brengen. Bij vrijzinnigen is dat veel minder.
De pioniersbeweging is mede gericht op het stichten
van geloofsgemeenschappen. Vrijzinnigen hebben vaak
geen enkele bekeringsdrang, laat staan dat ze erop uit
zijn om nieuwe gemeenschappen te creëren. Hun zoekende en soms vrijblijvende houding past daar niet bij.
Een laatste verschil schuilt in het taalgebruik. Bij

Zingen en ontmoeting. Dat zijn de belangrijkste
ingrediënten van de activiteiten van de pioniersplek
Zinvol Zijpe in Noord-Holland. Het ligt in een zeer
ontkerkelijkt gebied waar wél behoefte is aan
gezamenlijke activiteiten. Laagdrempelig en met
een knipoog naar het geloof.
www.zinvolzijpe.nl

Een driegangendiner, maar dan gekoppeld aan een
bijbelverhaal. Dat kan bij Zinnig Noord in Amsterdam.
Tussen elke gang ga je met elkaar in gesprek én
beeld je op je eigen manier het bijbelverhaal uit.
Zo gaat het verhaal leven en vul je je maag.
www.zinnignoord.nl

Een kinderviering niet in de kerk, maar midden in het
weiland, zittend op hooibalen. Tijdens de Kliederkerk in
het Friese Gaastmeer is het niet stil zitten. Iedereen
wordt betrokken bij het vertelde bijbelverhaal.
www.pkn-gaastmeer.nl

Samen eten, een pubquiz en speelse cursussen.
Het zijn slechts enkele activiteiten die de pioniers van
Windkracht3pt0 in Noordwijk organiseren. Midden in
de winkelstraat hebben zij hun windkrachthuis: een
voormalig verenigingsgebouw van de kerk dat grondig
onder handen is genomen. Op een zichtbare plek
kunnen mensen hier knutselen, koken en met elkaar
in gesprek gaan.
www.windkracht3pt0.nl

pioniers is die vaak evangelisch van kleur. Vrijzinnigen
zijn gewend meer zoekende en verhullende woorden te
gebruiken.
Waarom toch een mooie match?

De pioniersbeweging en de vrijzinnigheid vormen toch
een mooie match. Er zijn verschillen, er is overlap, maar
er valt vooral veel van elkaar te leren. Pioniers worden
gekenmerkt door dadendrang en bravoure, en voor je het
weet raak je burn-out van je eigen geloof. Niet op alle
vragen die gesteld worden is een snel antwoord mogelijk.
Het leren leven van de vragen kunnen ze leren van vrijzinnigen. Aan de andere kant daagt het pionieren de vrijzinnigheid uit om op een positieve manier te formuleren
wat zij te bieden heeft. Als je zoekend geloven belangrijk
vindt, zou je toch ook het appel moeten voelen dit te
delen en erover te praten…
Pioniers vormen een kleurrijk en divers gezelschap, maar
in hun bevlogenheid zullen ze ook open moeten staan
voor de geloofsbeleving van de ander. Dit is een ‘unique
selling point’ van de vrijzinnigheid. Op geen andere plek
binnen de kerk is de relativering van het eigen geloof en
het willen leren van het geloof van de ander zo geoefend
en doordacht als daar.
Van het pionieren kunnen de vrijzinnigen weer leren dat
terughoudendheid niet het laatste, ultieme doel is. Dat het
er ook om gaat dat je door de ontmoeting met de ander je
eigen geloof weer onder woorden brengt.

Anneke van der Velde is specialist Leergemeenschap Pionieren
verbonden aan het landelijk projectteam pionieren. Daarnaast is
zij voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen in Kampen.
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uitgelicht

cultuur

Kunst, film en boeken

De remonstrantse predikant Joanne Klink was in de
jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw een van de
eerste theologen in ons land die bij de religieuze

Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

opvoeding aandacht vroeg voor het eigene van het
kind. Voor Joanne Klink zijn de kinderen er niet voor
de bijbel, maar is de bijbel er voor het kind. Dat was
in die tijd niet vanzelfsprekend.

Vrijzinnig hervormde
encyclopedie

100 jaar
Joanne Klink
door Bert Jansen

Joanne Klink (6 maart
1918 - 17 maart 2008)
promoveerde in 1947
op 29-jarige leeftijd
bij Prof. Dr. G.J. Heering in Leiden op het proefschrift
‘Het Petrustype in het Nieuwe Testament en de OudChristelijke Letterkunde’. Hierin vinden we geen enkele
aanwijzing voor haar latere passie voor godsdienstige vorming van kinderen in het algemeen en voor kinderbijbels
in het bijzonder.
Waardoor werd die passie dan gewekt?
In haar eerste gemeente, Leeuwarden, kwam Klink in
aanraking met het dagelijks leven in gezinnen met kinderen. Zij had al geconstateerd dat de meeste zondagsscholen te belerend bezig waren. Klink sprak zelfs van
christelijke dressuur. Zij wilde de godsdienstige vorming
over een andere boeg gooien. Een andere reden zou kunnen zijn, dat Klink in haar jeugd de ouderlijke aandacht
had gemist. Haar kwetsbaarheid, haar emotionele onzekerheid later, weet zij daaraan. Om te voorkomen dat dit
meer kinderen zou overkomen, wilde zij, met haar talenten, zich volledig inzetten voor het geluk van kinderen.
Een derde factor is dat het baanbrekende zondagsschoolwerk van Westhill, zoals neergelegd in deeltje 1 ‘Het
kind in het midden’ (1947), haar niet ontgaan kan zijn.
Overeenkomstig de inzichten van de Reformpedagogiek
staat Westhill voor de ontwikkeling van hoofd, hart en
hand.
Klink was achtereenvolgens predikant geweest in Den
Haag, Schoonhoven, Leeuwarden en Haarlem. In de kerk12 VrijZinnig

diensten en catechisaties schonk zij veel aandacht aan
het toegankelijk maken van de bijbel voor kinderen. Ook
was zij intensief betrokken bij de opzet van het zondagsschoolwerk. Een mevrouw uit Den Haag schrijft: ‘We
waren altijd met veel kinderen aanwezig, als mevrouw
Klink de dienst leidde. Het was prettig, feestelijk en ontspannend.’ Een mevrouw uit de Schoonhovense periode
omschrijft Klink als ‘een lieve dame, ze kon mooi vertellen en had een lief gezicht.’
Klink heeft het niet bij godsdienstpedagogische beschouwingen gelaten, maar heeft de daad bij het woord
gevoegd. Na twintig jaar predikant te zijn geweest,
waarvan tien jaar in Haarlem, ging ze zich als freelancer
toeleggen op het schrijven van kinderbijbels. ‘Het lerende
werk lag haar beter dan het pastorale’, zou een collega
over haar zeggen.
Zij liet ons enige juwelen van kinderbijbels na. Breed
bekend werden haar ‘Bijbel voor kinderen, deel I, Het
Oude Testament met zingen en spelen’ (1959) en de
‘Bijbel voor kinderen, deel II, het Nieuwe Testament met
zingen en spelen’ (1961), beide bedoeld als voorleesboek
in het gezin. Klink schreef de bijbelverhalen, maar een
keur aan medewerkers, musici en dramaturgen stond
haar terzijde. Het ging immers niet uitsluitend om kennis,
maar vooral ook om beleving. De bijbels voor kinderen
zijn nu nog alleen antiquarisch verkrijgbaar. Dat is ook
begrijpelijk: de wereld van het kind ziet er heden ten
dage anders uit dan vijftig jaar geleden. Het kind bezigt
ook een andere taal. De vorm mag dan veranderd zijn,
het principe is gebleven: het kind staat centraal.

De ‘Vrijzinnig hervormde encyclopedie’
van Erik Jan Tillema is een monumentaal overzichtswerk dat, als nog niet
eerder, de geschiedenis van de VVH in
beeld brengt. Niet voor droge jaartallen
of theologische beschouwingen, maar
voor het verenigingsleven dat op zoveel
plaatsen gebloeid heeft en dat vrijzinnige hervormde gemeenteleden een kerkelijk thuis heeft gegeven, is dit
‘gedenkboek’ opgericht.
Het boek is verkrijgbaar via Bureau Deus:
www.bureaudeus.nl

Het boek

erikjantillema@gmail.com

Het is net als met een oude klassenfoto:
je zoekt eerst jezelf op. Zo blader je in
dit boek eerst naar je eigen vereniging
en andere verenigingen die je kent.
Vanzelf wordt de focus dan wat wijder,
en ontdek je hoe die verenigingen hun
plaats hadden in het geheel van de
Nederlandse Hervormde Kerk, als ook
ten opzichte van andere verenigingen
in de buurt.
De opzet van het boek, waarin de verenigingen per provincie worden
gerangschikt, maakt het heel overzichtelijk. Tussen de provinciale beschrijvingen door wordt aandacht besteed aan
de diverse facetten van de VVH, zoals de
vrijzinnige zending (niet geweten dat
die ook heeft bestaan!), de verkiezingsstrijd en het belang daarvan (nooit zo
gerealiseerd hoe wezenlijk dat was voor
de vrijzinnigheid!) en natuurlijk het
jeugdwerk dat zo uitbundig heeft
gebloeid.

Prijs: € 30, exclusief verzendkosten.

Redenen om dit boek niet te lezen

Het is feitelijk geen ‘leesboek’, want dat
is niet het doel van een encyclopedie.
Je moet er vooral in bladeren en zo

wandel je als het ware door anderhalve
eeuw Nederlandse kerk- en cultuurgeschiedenis. Verder word je er, als je
het toch achter elkaar doorleest (zoals
ik heb gedaan), niet heel vrolijk van. Er
is zoveel materiaal verloren gegaan van
plaatselijke verenigingen, waardoor er
ook weer veel witte plekken in die
geschiedenis zijn. Hadden we niet wat
zuiniger kunnen zijn op onze eigenheid…?
Daarnaast overvalt je ook een gevoel
van melancholie. Alle kerken lopen leeg
en kerkelijke verenigingen zoals de
VVH/VVP dus ook. En ook al ben ik er,
met de schrijver, van overtuigd dat het
vrijzinnige geluid een vaste plaats heeft
gevonden in de PKN, toch is het altijd
jammer als iets waar je zo mee verbonden bent geraakt teloor gaat – hoe
‘natuurlijk’ die teloorgang ook is…
Redenen om dit boek wel te lezen

Er is niets nieuws onder de zon: vanaf
het ontstaan van het christendom is er
al strijd geweest tussen vrijzinnig en
orthodox, in elke tijd weer onder
andere namen: Arianen en trinitariërs,
Arminianen en Gomaristen, rekkelijken
en preciezen…maar wat is het dan
boeiend dat de ‘Nederlandse versie’
van deze eeuwenoude strijd zo gedetailleerd in kaart is gebracht, waardoor
het met recht een godsdienst- en
cultuurhistorisch monument is geworden. Hulde aan de schrijver voor zijn
indrukwekkende werk dat zo lekker
leest!

Marieke Fernhout
predikant bij de Parkstraatgemeente in
Arnhem
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antwoordt: 5 mei natuurlijk, het einde van de bezet-

Angst voor de mythe

ting van Nederland door Nazi-Duitsland. Maar er zijn

Op 20 februari verscheen het nieuwste boek van Arne Jonges: Angst voor de mythe, waarin hij duidelijk wil

Stel u wordt op straat gevraagd welke dag in
Nederland als Bevrijdingsdag geldt. Grote kans dat u

maken dat we geen historische gegevens hebben over Jezus. De man uit Nazareth is bovenal een mythe.

Nederlanders voor wie andere bevrijdingsdagen

Hieronder een fragment uit het boek dat is uitgegeven door Uitgeverij van Warven en verkrijgbaar is via het

soms wel belangrijker zijn.

landelijke bureau van de VVP.
door Alke Liebich

D

door Arne Jonges

Vrijheid

I

(g)een
zwart-witverhaal

Ik vraag het aan Suhail Tafur, collega en jongerenwerker
bij de rooms-katholieke parochie in Amersfoort.
Wat is voor jou Bevrijdingsdag?
Vanuit school heb ik ook 5 mei meegekregen als
Bevrijdingsdag. Maar in het onderzoeken van mijn achtergrond heb ik 1 juli 1863, de dag dat de slavernij werd
afgeschaft in de Nederlandse Westindische koloniën, ontdekt als mijn ‘tweede’ bevrijdingsdag. De ‘eerste’ is
17 augustus 1795, toen de tot slaaf gemaakten onder
leiding van Tula in opstand kwamen.
De enorme vreugde bij de bevrijding, zoals je die in
oude filmopnames ziet, vind ik altijd ontroerend.
Vrijheid is een gevoel denk ik dan: eindelijk weer kunnen ademen, de beklemming kwijt waaronder je zo lang
leefde. Ruimte, open toekomst. Welk gevoel hoort voor
jou bij bevrijding?
Ik associeer bevrijding met onuitgesproken acceptatie. Als
ik op Curaçao over straat loop, word ik nooit aangekeken
als een vreemde. Ik hoef daar ook niet te bewijzen dat
ik ‘Curaçaos genoeg’ ben. In tegenstelling tot Nederland
waar ik voor onbekenden altijd opnieuw moet bewijzen
dat ik voldoende geïntegreerd ben.
Er zijn nationale rituelen gegroeid rondom 4 en 5 mei.
Vele families hebben ook eigen rituelen, want je gedenkt
ook de persoonlijke verhalen van familieleden en stadsgenoten. Vertel iets over jullie rituelen en verhalen.
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Het slavernijmonument op Curaçao

Op Curaçao is 1 juli de vooravond van de Dag van de
Vlag en het Volkslied. De grote vlag die altijd wappert
op het Brionplein wordt dan plechtig gestreken en in een
glazen kist bewaard onder het wakend oog van de marechaussee. Sinds een paar jaar komt er in die festiviteiten
meer ruimte voor het herdenken van de afschaffing van
de slavernij. Toen ik klein was werden er altijd veel verhalen verteld over opa en oma en over het leven op het
eiland. Maar dat was niet aan 1 juli gebonden.
Sinds 1945 leeft een groot deel van Europa relatief vrij
en veilig. Maar klopt dat wel; ben ik wel vrij in een
land en een wereld met zo veel onvrijheid? Of is die vrijheid eerder iets dat nog moet wórden en er niet zomaar
is? Toen Nelson Mandela persoonlijke vrijheid werd
aangeboden maakte hij die afhankelijk van de vrijheid
voor zijn land. Hoe zie jij dat?

‘Na het afschaffen van de
slavernij is het racisme helaas
gebleven’
Onze samenleving draagt nog steeds de sporen van het
slavernijverleden. Racisme is het systeem waarmee de
onderdrukking van niet-witte mensen eeuwenlang werd
goedgepraat. Na het afschaffen van de slavernij is het
racisme helaas gebleven. Het is de nieuwe gevangenis die
maakt dat mensen met een andere naam of huidskleur
lagere schooladviezen krijgen, minder snel een baan vinden en op andere manieren worden achtergesteld. Het
bestrijden van racisme is moeilijk omdat het zich verstopt
in diverse culturele uitingen. Het is echter een opdracht
die we aan moeten gaan, willen we ooit écht vrij zijn in
Nederland.

De echte Jezus vind je in het mythische verhaal en in de
levende godsdienst. De mythe is de wieg van ons weten,
want mensen zijn vertellende wezens. Een mythe is niet
zomaar verzonnen. Het zijn verhalen die een leefbare
wereld creëren. Niet het ‘historische’ in de Bijbel is van
belang, maar het mythische.
Opgravingen laten zien dat veel van de verhalen in het
Oude Testament geen historische bodem hebben; het zijn
creaties, inspirerende mythen, die een groep mensen tot
volk maakten en bemoedigden. De historie gaat over het
verleden, de mythe over vandaag en de toekomst. Terwijl
de filosofie inmiddels het belang van dit vertellende, narratieve, voor ons mens-zijn heeft ontdekt of zich pijnigt
over de vraag omtrent ‘God-na-de-dood-van-God’, negeren nieuwtestamentici de ware aard van de geschriften
die ze bestuderen door te zoeken naar het historische
achter het bijbelverhaal dat zou leiden naar de ‘echte’
Jezus. Zo geven zij blijk van hun angst voor de mythe.
Niet het historische is de kern van het christendom, maar
de mythe die inspiratie gaf voor tal van dogmata, liederen
en nieuwe verhalen.

Een echte geschiedenis?

In de eerste helft van de 20e eeuw leek het oordeel van
Schweitzer gevolgd te worden, tot de Nieuwtestamenticus
Rudolf Bultmann, het oordeel van Schweitzer overnemend, de nadruk ging leggen op het mythologische gehalte van de nieuwtestamentische geschriften. Op instigatie
van één van zijn leerlingen begon een tweede zoektocht:
er moet toch meer ‘echte geschiedenis’ uit het Nieuwe
Testament zijn te halen. Dat ook deze poging strandde
toonde het gelijk en de zorgvuldigheid van Schweitzers
analyse.

‘De echte Jezus vind je in het
mythische verhaal en in de
levende godsdienst’
Toch werd er in de tweede helft van de 20e eeuw een
derde zoekpoging gestart en die zoekpoging is nu volop
bezig en resulteert in dikke boeken, hetgeen de poverheid
van de resultaten niet kan verhullen. Deze onderzoeken
leiden niet tot een gelijkluidend oordeel van de geleerden.
Immers ieder Jezusbeeld is een creatie van de onderzoeker. Zij stemmen enkel overeen in de verklaring dat hun
onderzoek belangrijk is. Dat laatste betwist ik dus.

Een mythische kern

Het boek is op

Iedere godsdienst heeft als kern mythische verhalen en
dus zo ook het christendom. De poging om de verlegenheid met geloof en godsdienst in onze huidige cultuur
te boven te komen door de ‘creatie’ van een historische
Jezus, is gedoemd te mislukken.
In de 19e eeuw werden tal van pogingen ondernomen om
een historisch verantwoorde levensbeschrijving van Jezus
te maken. Ondanks alle ijver strandden deze pogingen.
De theoloog Albert Schweitzer (dezelfde als de dokter in
Lambarene) publiceerde rond 1900 een lijvig boek onder
de titel ‘De geschiedenis van het onderzoek naar het
leven van Jezus’. Hierin toonde hij aan dat een reconstructie van Jezus’ leven niet mogelijk is. Dit maakte een
eind aan de eerste zoektocht.

20 februari gepresenteerd
in de Houtrustkerk in
Den Haag, waar
Arne Jonges voorganger
was, voor hij met
emeritaat ging.
Het is voor € 12,95
(exclusief verzendkosten)
te verkrijgen via het
landelijke bureau.
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Doe maar
niet gewoon

J

‘Jonathan Livingston Seagull’ van Richard Bach is al jaren mijn lievelingsboek. Jonathan is een meeuw die zijn hart volgt en door eindeloos experimenteren zijn vliegkunst perfectioneert. Dat werd hem door zijn ‘vluchtgenoten’ niet in dank afgenomen. ‘Onverantwoord; doe maar gewoon’, is de
algemene reactie op zijn eigenzinnige levenshouding. Maar – ik citeer – zijn
motivatie: ‘We kunnen ons nu ontworstelen aan onze onwetendheid, we
kunnen nu intelligente en creatieve wezens worden!’ Het doet mij denken
aan de verleidelijke woorden van de slang in het paradijsverhaal.
Doe maar gewoon? Ik maak een sprongetje naar de Griekse mythologie,
naar het verhaal van Prometheus die bij de Olympische goden het vuur
stal omdat hij vond dat de mens er bij de verdeling van lasten en lusten te
bekaaid was afgekomen. Alle andere levende wezens (denk bijvoorbeeld
aan meeuwen) zijn beter bedeeld met natuurlijke overlevingsmiddelen.
Afgezien dan van onze hersens. Daar moeten we het van hebben. En daar
hebben goden dan weer een broertje aan dood, dus zij verzinnen van alles
om ons het leven zuur te maken.
Een universeel thema – kijk eens in wat voor bochten de bijbelschrijvers zich hebben moeten wringen om het spanningsveld te overbruggen:
Enerzijds het gangbare beeld van een schepper-god die nog steeds overal de
hand in heeft, anderzijds het revolutionaire idee van een vrije mens die zelf
verantwoordelijk is voor zijn doen en laten. Dat van die ene boom waar je
niet van mocht eten heeft toch altijd iets geniepigs…
Ik maak me sterk dat dit spanningsveld in alle culturen is herkend, filosofisch uitgeplozen en van een zo plausibel mogelijk rationeel-religieus
vernisje voorzien. En allemaal kennen ze ook de subversieve eenlingen die
experimenteren met wat ‘not done’ is maar wat uiteindelijk leidt tot groei
en ontwikkeling. Je zou ‘ons’ scheppingsverhaal zelfs zo kunnen lezen
dat die ondefinieerbare God ook zo’n
experimenteerder was. Zijn ultieme,
uiterst riskante project: de creatie van
een mens die het in zich had om zijn
eigen gang te gaan. ‘De ziel is het
enige element dat niet aan heerschappij onderworpen kan worden’, lees ik
bij Ayn Rand in haar boek ‘De eeuwige bron’. Jonathan Zeemeeuw illustreert dat, al stond zijn vrijheid onder
grote druk van zijn traditiegetrouwe
omgeving.
Wim Wattel

Jonge zilvermeeuw
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