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colofon   redactioneel

storm
het hangt er maar van af op welke school je gezeten hebt, zeker als dat 
nog in de zuilentijd was. je beeld van ‘de beeldenstorm’: heldendom 
waarmee nederland zich ontworstelde aan den Koning van hispanje, 
of een grove schending van de moederkerk. in haar artikel haalt 
annemieke van der Veen de bezem door de stoffige kast van ons histo-
risch besef. hoe zat het ook alweer? en hoe zit het nu, nu religies aan 
de basis lijken te staan van veel conflicten op wereldschaal? 
beelden kunnen verhelderen, maar ook vertroebelen. de aanleiding 
voor het thema van dit nummer was tweeledig: aan de ene kant de 
huidige beeldcultuur, waarin we dagelijks bestormd worden door een 
veelheid aan beelden zodat we de weg dreigen kwijt te raken; ook 
godsbeelden, meestal in de vorm van denk- of woord-beelden. aan de 
andere kant de behoefte om beelden van god juist te ont-maskeren als 
menselijke constructies, dus nooit met een terechte waarheidsclaim. 
wim wattel werkt dat uit in zijn artikel ‘wazige spiegel’. bij hetty zock 
komt zelfs de erfzonde over het voetlicht, zij het in een nieuw jasje: de 
last - in ons ik-tijdperk - van zelfverwerkelijking.
ondanks alles hebben we allemaal onze godsbeelden. de middenpa-
gina’s getuigen ervan, in een mengelmoes van ‘verder weg en tegelij-
kertijd dichterbij’, van ‘altijd soms’. mensen zeggen niet-praktiserend 
religieus te zijn, maar klopt dat eigenlijk wel? als je er expliciet naar 
vraagt, blijken velen persoonlijke rituelen en beelden te koesteren, soms 
heel concreet in de vorm van een veilig/heilig plekje in huis in de meest 
wonderlijke reli-combinaties. zo kan blijkens de bijdrage van annemike 
van der meiden en marinus den oudsten de abdijwinkel van het 
benedictijnenklooster in egmond draaiend blijven en kon alke liebich 
een huisaltarenproject opzetten, waarin achter de persoonlijke rituelen 
en beelden allerlei verhalen blijken te zitten. ook de inspiratiedag van 
de gezamenlijke vrijzinnige organisaties op 18 april bracht zulke verha-
len naar boven – op pagina 5 vindt u een (beeld)verslag.
op de cultuurpagina verwijzen een filmrecensie en een museumtip naar 
zowel storm als verstilde rust. en tenslotte, helemaal achterop, doet 
corrie jacobs in haar column een onthutsende ontdekking, die ons wel-
licht allen aangaat…

Wim Wattel

uitgelicht
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op de middelbare school bleef dat beeld over-
eind. bij nalezing van mijn geschiedenisboek (Kroniek) 
blijken er veertien regels aan gewijd. de oorzaken van 
de beeldenstorm zijn volgens dat boek niet bekend, maar 
misschien zijn de arme wevers uit Vlaanderen (waar de 
beeldenstorm begon) zich bewust geworden van het grote 
verschil tussen de kerkelijke rijkdom en hun eigen armoe-
de. de invloed van de calvinistische predikanten wordt 
onduidelijk genoemd. de gevolgen waren, volgens mijn 
geschiedenisboek aanzienlijk: alva werd in 1567 naar de 
nederlanden gestuurd om de daders te straffen, het calvi-
nisme uit te roeien en om een absoluut bestuur in te stel-
len in plaats van het bestaande, waarin de nederlandse 
gewestelijke staten onder andere het recht hadden de 
belastingen van filips ii te weigeren. dat absolute bestuur 
was de aanleiding tot de opstand die we de tachtigjarige 
oorlog noemen.

De reformatie
in de kerkgeschiedenis vallen de beeldenstormen in de 
nederlanden niet samen met de reformatie, hoewel ze 
natuurlijk wél met elkaar in verband staan. de reformatie 
laat men meestal beginnen in 1517, als luther zijn 95 
stellingen tegen de aflaten opstelt en volgens het mooie 
(maar waarschijnlijk historisch onjuiste) verhaal op de 
deur van de slotkerk van wittenberg vasttimmert. al 
vanaf zijn promotie in 1512 was luther de bijbel aan het 

beeldenstormen

door  Annemieke van der Veen 

Heu ja, heu ja, heu ja, hoera! Of wat zouden ze geroepen hebben, de beeldenstor-

mers in 1566 als ze de beelden van de muren trokken? Van de lagere school herin-

ner ik me een heroïsch verhaal. Mensen die de toen nog rooms-katholieke kerken 

binnenstormden, de beelden stuksmeten en de muren wit verfden. En ze hadden 

het grootste gelijk van de wereld, want beelden waren eigenlijk onzin. En ze had-

den toch (protestantse) kerken nodig, maar dan natuurlijk zonder die beelden. 

vertalen, en gaandeweg ontdekte hij daarin het accent dat 
een mens niet rechtvaardig wordt op grond van eigen ver-
dienste, maar omdat god hem - om christus’ wil - recht-
vaardigt. een aflaat betekent rechtvaardiging in ruil voor 
een (geldelijke) bijdrage, dus op grond van in dit geval 
zelfs letterlijke eigen verdienste. dat had in luthers visie 
niets meer met god of christus te maken.
de stellingen verspreidden zich snel en luther verzeilde 
in een dispuut tegen de rooms-katholieke kerk, waar hij 
gedacht had een intern dispuut te voeren. in de duitse 
landen gold na een onrustige tijd het principe dat de vorst 
van een land bepaalde welke religie er toegestaan was, 
de katholieke of de lutherse. de nederlanden bleven nog 
lang vallen onder de spaanse tak van de habsburgers, 
katholieken dus. de lutherse reformatie drong mede daar-
om hier niet sterk door, luther zelf vond verzet tegen de 
overheid niet goed. 

Reformatie in de Nederlanden
in de nederlanden is de reformatie sterker bepaald door 
zwingli en vooral calvijn (naast een belangrijke weder-
doperse / doopsgezinde stroom). zwingli, begonnen als 
priester, raakte onder de invloed van luthers reforma-
torische gedachten en bestudeerde ook zelf de bijbel 
in de grondtalen. anders dan luther trok hij daaruit de 
conclusie dat de wereldlijke overheden, als ze ‘buiten 
het richtsnoer van christus handelen’, afgezet kunnen 
worden. ook was de mis (het avondmaal) niet zelf elke 
keer weer een offer, maar een herdenking van het offer 
van christus. hij had een goed contact met de raad van 
zürich, en al snel was zürich een protestantse stad, en 
zwitserland een reformatorisch land. 
genève zocht, zoals de naastgelegen streken, politieke 
onafhankelijkheid, en deed dat via de reformatie. eerst 
farel en iets later calvijn werden aangesteld als stadspre-
dikant. uiteindelijk werd in genève het reformatorisch 
kerkmodel ontwikkeld: ouderlingen en predikanten 
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besturen samen de kerkelijke gemeente, in theorie onaf-
hankelijk van de wereldlijke overheid. calvijn besteedde 
veel aandacht aan het onderwijzen van de gemeente, in 
prediking en in geschrift. de kerkdiensten en kerken ver-
soberden, net zo als het openbare leven.

De beeldenstorm van 1566
omdat de nederlandse vorst filips ii rooms-katholiek 
bleef, werd in de nederlanden de reformatie opgebouwd 
langs de calvinistische weg. in het geheim werden 
gemeenten en synoden opgericht. het verzet tegen de 
eenheidsstaat van filips ii en tegen de maatschappelijke 
nood kon bij de reformatie aanknopen. de reformatie 
werd zwaar vervolgd, maar de calvinisten werden steeds 
sterker. enkele edelen en kerkenraden stelden een ver-
zoekschrift op om kerken te gebruiken voor protestantse 
diensten. dat duurde sommigen te lang. in augustus 1566 
begon in zuidwest Vlaanderen de ‘beeldenstorm’. 
in steenvoorde werden op 10 augustus onder leiding van 
een predikant de beelden in een klooster stukgeslagen. 
door Vlaanderen trokken bendes die in kerken en kloos-
ters de beelden vernielden, soms aangemoedigd door 
(plaatselijke) predikanten en soms met plaatselijke hulp. 
eind augustus was de beeldenstorm via antwerpen al tot 
culemborg en amsterdam getrokken. in september en 
oktober bestormde de lokale bevolking boven de grote 
rivieren vele kerken.

De andere kant van de medaille
tot zover het heldendicht. wikipedia kijkt in het artikel 
over de beeldenstorm met katholieke ogen. een beelden-
storm is ‘de vernieling op grote schaal van heiligenbeel-
den en andere objecten van religieuze kunst alsmede van 
liturgische gebruiksvoorwerpen.’ termen als kerkschen-
ding, vernieling, roof worden niet geschuwd. en dat was 
het óók, aan de andere kant van de medaille. en natuur-
lijk was de oorzaak niet theologisch van aard, hoewel wel 

gelegitimeerd in het beeldverbod uit de wet van mozes. 
de oorzaak zal eerder gelegen hebben in maatschappe-
lijke ontevredenheid en de opkomst van een burgerlijke 
klasse, die zich met het protestantisme kon ontworstelen 
aan het oude, rooms-katholieke gezag. en al even natuur-
lijk was het spannend en opwindend om aan een beelden-
storm deel te nemen. hoge en belangrijke beelden werden 
omver gehaald, wat net zo ontzagwekkend is als een 
enorme boom die omvalt. ook dat ontregelt de bestaande 
orde.

Moderne beeldenstormen
die opwinding en spanning zijn herkenbaar in een aantal 
beeldenstormen die de afgelopen decennia gewoed heb-
ben. na de val van de muur werden in het hele oostblok 
beelden van lenin en stalin omvergetrokken en vernield. 
de oude macht had afgedaan, er werd plaats gemaakt 
voor een nieuwe. ook de beelden van saddam hoessein 
moesten er aan geloven toen hij werd afgezet.

in maart van dit jaar raasde er een beeldenstorm door 
irak. religieuze argumenten, opwinding en vernieti-
gingsdrift gingen weer aan elkaar gepaard. de veront-
waardiging was groot: heiligdommen (van een niet meer 
bestaande godsdienst) en musea werden vernietigd. de 
schade aan kunstschatten was groot. opvallend genoeg 
keek het westen nu naar de aangerichte schade en niet 
naar de religieuze opwinding. inmiddels begrijpen we 
die niet meer zo goed, en inmiddels zouden we ook 
hier geen fysieke beeldenstorm meer laten plaatsvinden. 
‘geestelijke’ beeldenstormen kunnen wel, zoals wim 
wattel in zijn artikel elders in dit nummer laat zien. 
misschien moeten die zelfs wel en in elk geval laten ze 
een frisse wind waaien.

‘ Opvallend genoeg keek het 
Westen nu naar de aangerichte 
schade en niet naar de  
religieuze opwinding.’

nieuws

‘InsPIratIe 2015’  Zeer GeslaaGd
ergens in geloven…

ruim 450 vrijzinnigen uit het hele land 
hebben zaterdag 18 april genoten van 
Inspiratie2015: een dag vol activiteiten, 
lezingen en workshops in de Jacobikerk 
in Utrecht. eens in de vier jaar organise-
ren de verschillende vrijzinnige organi-
saties deze Vrijzinnige beraadsdag. het 
werd een dag met veel ontmoeting, 
gezelligheid én inspiratie.
het gonsde van de vrije geluiden. Van 
cabaretière sara Kroos (‘Ik geloof in 
mensen die ergens in geloven’) tot het 
eigen verhaal van Christien brinkgreve 
met haar moeder aan de keukentafel, 
van tV-recensent Willem Pekelder die 
aan de hand van ‘reality’- beelden met 

verbazing aan de kaak stelde hoe men-
sen hun privéverhaal te grabbel gooien 
om maar in beeld te komen tot nieuws-
fotograaf Werry Crone die in zijn work-
shop illustreerde hoe moeilijk het is om 
een karakteristiek van bijvoorbeeld een 
politicus in een portret te vangen.
Gelukkig was veel tijd ingeruimd voor 
het gesprek in de wandelgangen. echo’s 
vanuit de workshops klonken veelal 
positief; het trio arminius zorgde voor 
bijpassende achtergrondmuziek. de 
organiserende groeperingen presen-
teerden zich in stands in de koorom-
gang. er werden verbindingen gelegd 
voor na deze dag.

onze wereld is de grote verhalen moe. 
maar kleine verhalen te over, zoals dat 
van ‘omalief ’ in leiden, een project van 
turkse jongeren die bejaarden in een 
verzorgingshuis bezoeken. ‘nu heb ik 
weer twee oma’s’, zegt een van de mei-
den. het project kreeg aan het eind van 
de dag de compassieprijs 2015 uitge-
reikt.

ter afsluiting zingen de deelnemers 
aan de zangworkshop ‘Veni sancte 
spiritus’, een gebed zonder eind... 
en tenslotte, allen samen: 

Wij zullen doorgaan!

uitgelicht
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bezoek

in eerste instantie hadden we erg hoog inge-
zet. in horssen (in de buurt van nijmegen) bevindt zich 
fluminalis, dat sinds 1972 uitgegroeid is tot een wereld-
beroemd bedrijf. op 5000 m2 zijn complete kerk-, kloos-
ter- en ook kasteelinterieurs te vinden, inclusief religieuze 
beelden. de bevlogen eigenaar, joannes peters, reist over 
de hele wereld voor handel en contacten. wie een paar 
engelen met ‘gouden’ vleugels van zo’n drie meter hoog 
zoekt, kan in fluminalis zijn hart ophalen. helaas was 
het te kort dag om een afspraak te maken. bovendien: 
ook wel erg ver weg. maar voor de liefhebbers: op de 
website staat alles voortreffelijk afgebeeld.

dan maar dichter bij huis. al jaren komen wij in de 
abdijwinkel van egmond voor het kopen van kaarsen of 
boeken. we werden dinsdag 21 april allerhartelijkst ont-
vangen door femke huisman die er inmiddels anderhalf 
jaar werkt. er werd flink verbouwd in de winkel, want 
de eraan gelieerde religieuze winkel in amsterdam (Van 
paridon) is al enige tijd dicht en de inventaris overgeno-
men door de abdijwinkel. de handel loopt wel wat terug, 
beaamde femke, maar er is nog voldoende vraag naar 
religieuze artikelen en dat zal voorlopig ook wel zo blij-
ven. wel jammer dat de winkel in amsterdam (vlakbij het 
begijnhof) dicht moest. het was de laatste van zijn soort 
in de stad. groot voordeel was dat mensen (toeristen) 
die er toevallig langs liepen vaak impulsaankopen deden 
en dan bij voorkeur smaakvolle en meestal wat duurdere 
artikelen en beelden aanschaften.

door  Annemike van der Meiden en Marinus den Oudsten

Abdij van Egmond
met de benedictijner abdij van egmond gaat het overigens 
erg goed. er waren 13 monniken, maar binnenkort komen 
er een broeder uit belgië bij, een bijna-priester van 40 
jaar en twee jonge mannen, novicen volgens rooms taal-
gebruik. met alle nieuwe aanwas, groeien er ook ideeën 
voor nieuwe activiteiten. zo worden er inmiddels al regel-
matig lezingen gehouden waar veel belangstelling voor 
is. er wordt geëxperimenteerd met het vervaardigen en 
verkopen van eigengemaakte jam en mosterd en er is een 
monnik die broedt op de mogelijkheid om lekker te koken 
met kruiden, groenten en fruit uit de eigen kloostertuin en 
dat op het menu van het restaurant bij de winkel te zet-
ten. Van oudsher worden er kaarsen gemaakt in de abdij 
van egmond en sinds jaren is daar een keramiekafdeling 
bijgekomen, waar niet alleen kaarsenstandaards gemaakt 
worden maar ook verfijnde, kunstzinnige objecten.

Terug naar de beelden
ik legde onze gastvrouw het opmerkelijke verhaal voor 
van een bekende van ons, die een religieuze winkel in 
den haag beheert. hij vertelde ons dat de heilige jozef 
sinds de crisis in 2008 een veel verkochte heilige is. jozef 
schijnt de verkoop van huizen te bevorderen. waarom 
deze jozef? als stiefvader van jezus is hij de behoeder van 
huis en haard. Voor de bevordering van de verkoop van 
huis en haard zijn overigens wel enige speciale handelin-
gen nodig. zo moet het heiligenbeeldje op zijn kop met 
het gezicht naar het te verkopen huis ingegraven worden. 
mag ook in een bloempot als er geen voortuin voorhanden 

is. er is een verhaal bekend dat iemand jozefs gezicht naar 
de straat had gekeerd waarna het tegenoverstaande huis 
werd verkocht dat notabene niet eens te koop stond!
er zijn meer verhalen bekend van het afdwingen van 
gunsten van heiligenbeelden. zo vertelde femke dat haar 
moeder vaak de heilige antonius aanriep als ze weer eens 
iets kwijt was, zoals haar bril. en als het gezochte dan 
gevonden werd, ging er een muntje in het bakje bij het 
heiligenbeeldje. maar helaas, nooit groeide dat uit tot een 
grote buit, want in een huisgezin zijn altijd weer onvoor-
ziene uitgaven die om onvoorziene schatkistjes vragen.
zelf las ik op internet dat het eigenlijk een vorm van mis-
handeling van heiligen is. er waren bijvoorbeeld beelden 
van antonius met het kindeke jezus in zijn armen en een 
laatje onder zijn sokkel. dat laatje zat er niet voor niets. 
als de heilige zijn werk niet goed deed, dat wil zeggen 
gezochte voorwerpen niet terug liet vinden (komen?), 
dan werd het kindeke jezus in het laatje gestopt om extra 
druk uit te oefenen.

wiens beeltenis wordt het meest verkocht, vroegen we 
femke huisman. maria en jezus gaan uiteraard aan kop, 
maar wel direct gevolgd door christoffel, de zogenoemde 
pelgrimsheilige. Veel (groot-)ouders geven hun (klein-)
kinderen graag een beeld of medaillon van deze heilige 
ter bescherming van de levensweg. overigens kiezen 
mensen de laatste jaren meer voor de kleinere en ook 
goedkopere vervanging van beelden, zoals medaillons, 
plaatjes en magneten. Veel beelden worden aangeschaft, 

Voor een themanummer over een beeldenstorm ligt 

het natuurlijk voor de hand om echte beelden te gaan 

bekijken. En waar kun je dat beter doen, dan in een 

winkel waar men beelden verkoopt? En dan bedoelen 

we natuurlijk niet de vele tuincentra waar je struikelt 

over de Boeddhabeelden. We hebben het hier over de 

écht religieuze beelden die stammen uit onze christe-

lijke cultuur en die niet voor de eeuwigheid verloren 

zijn gegaan bij de beeldenstorm in 1566.

Verbeelding 
in de abdij

Beeld links: vermoedelijk Jozef 

met kind

Beeld rechts: Job, houten beeld 

ca 1600

Vrouwelijke heilige

Apostel op Gerritsz-orgel, 

Koorkerk Middelburg

Een bisschop op een straathoek, 

Thann, Vogezen

al dan niet voor anderen in de nabije omgeving, voor 
bescherming of troost bij ziekte. daarvoor zijn ook de 
afbeeldingen en beelden van engelen zeer geliefd. maar 
het komt ook voor dat een café-eigenaar naar de abdij-
winkel komt om een nieuw mariabeeld aan te schaffen 
omdat dat altijd prominent op de kast in zijn café stond 
en het oude gesneuveld was. uiteraard lopen de kerststal-
beelden ook altijd goed en neemt sinds kort de verkoop 
van beelden van het avondmaal toe. 

ieder jaar in januari gaan mensen van de abdijwinkel 
van egmond naar de Kevelaer, in de duitse deelstaat 
noordrijn-westfalen, 6 kilometer van de nederlandse 
grens, om kerstinkopen te doen. ‘eigenlijk zouden jullie 
daarheen moeten gaan om je te vergapen aan de pracht 
en praal aldaar’, laat femke zich enthousiast ontvallen. 
ze was er afgelopen januari en laat mooie foto’s zien. de 

echt mooie beelden en beeldjes komen uit duitsland 
en de landen rond de middellandse zee, zoals 

spanje en italië. als we even later in de winkel 
rondlopen, laat ze ons enkele van die verfijnde 
beelden zien. de prijs is er naar, maar zeker ook 

de kwaliteit. de handgesneden houten beelden zijn 
toch echt mooier dan die van kunststof. een 

boeddhabeeld zul je in de abdijwinkel niet 
vinden. wel literatuur over zen en medita-
tie. dat past helemaal bij het contempla-

tieve karakter van de benedictijnse orde. 
binnenkort hoopt de abdijwinkel alle 
producten in beeld te hebben gebracht 
op de website. dan kan er ook meer 
online besteld worden.
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Toen in onze redactievergadering de beeldenstormen over tafel 

gingen, realiseerden we ons dat we allemaal zo onze godsbeelden 

hebben. Vandaar de insteek: ‘Wat is jouw favoriete godsbeeld?’ 

als eerste kwam het gedicht van Bertus aafjes boven drijven, daarna 

volgde een veelkleurig, caleidoscopisch beeld dat u als lezer ongetwij-

feld verder zult kunnen aanvullen.

Caleidoscoop

Licht
elke morgen wordt het licht, elke mor-
gen wordt de schepping weer zichtbaar, 
elke morgen staan we weer op. het lijkt 
gewoon, maar de symbolische betekenis 
van licht is sterk. ook mensen die hele-
maal niets met het geloof hebben, voe-
len vaak het wonder van het ochtend-
gloren. Voor mij is ‘licht’ wel mijn favo-
riete godsbeeld. Graag zing ik dan ook 
liederen, die het licht (en God en zelfs 
de opstanding) bezingen, ik geniet van 
het licht, op de fiets, en als het door de 
kerkramen valt. ooit deed ik een poging 
om aan twee blinde mensen uit te leg-
gen wat licht is. Je oriënteert je ermee, 
het is overal aanwezig. nou ja, net God 
dus. de uitleg mislukte overigens, iets 
wat met geloof uitleggen ook vaak 
gebeurt. aan de andere kant is het ook 
mooi als de drukte van de dag overgaat 
in de rust van de avondschemering en 
nacht. Is dat dan ook een favoriet gods-
beeld? eigenlijk wel. Jammer dat 
Prediker niet dichtte ‘er is een tijd van 
licht en een tijd van donker’. AvdV

thema

Een liefdevolle streling 
niet michelangelo’s God, de patriarch 
met baard. ook niet (één van mijn favo-
riete dichters in de engelse literatuur) 
blake’s ancient of days of Urizen, wat 
trouwens ook vaak een onderdrukkende 
God is. Geen barmhartige vader die 
ieder het zijne geeft en zondaars straft 
(dat al helemaal niet!) dan wel vergeeft. 
mijn God staat verder van de mens af en 
is tegelijkertijd veel dichter bij. In 
momenten van geluk en inspiratie. 
‘Vision’, ‘Imagination’, aldus William 
blake (die koren van juichende engelen 
zag in de opgaande zon). eerder die 
intense stilte bij elia dan de donder en 
bliksem die het volk Israël ervaart in de 
sinai. er valt ook geen plaatje bij te 
bedenken. het is meer een muziekak-

koord, oneindig vol en tegen het disso-
nante aan, dan een scherp omlijnd 
beeld. abstract, ver weg? helemaal niet. 
het is een liefdevolle streling, een aan-
raking die na blijft gloeien.  MdO

middelste kabouter van mijn oude 
troepje vind ik het aardigst: hij staat 
met zijn armen wijd open. Zo stel ik 
me God voor: altijd bereid me op te 
vangen, zeker aan het einde van mijn 
tijd. AvdM

God de Vader
dit klassieke beeld spreekt me nog 
altijd aan, omdat het mijn respect voor 
mijn eigen vader weerspiegelt. hij 
nam in zijn tijd de volle verantwoorde-
lijkheid voor zijn plek in de maat-
schappij. trouw was zijn richtsnoer. hij 
heeft me op de wereld gezet, hij heeft 
me leren lopen, praten, schrijven. tot 
ik zelfverantwoordelijk kon zijn - toen 
liet hij me gaan, in vertrouwen. Wat hij 
in mij heeft gegrift kon daarna nooit 
meer kapot. God de Vader heeft zelfs 
een hele schepping op poten gezet, 
heeft die leren lopen, vliegen, zwem-
men. tenslotte nam hij de ultieme 
proef op de som en schiep de mens 

naar Zijn beeld. hij leerde hem praten 
en schrijven, bewerken en bewaren 
met kennis van goed en kwaad. tot 
wij zelfverantwoordelijk konden zijn - 
toen liet hij ons gaan, in vertrouwen. 
Wat hij in ons heeft gegrift kan nooit 
meer kapot. WW

Niet om te zien maar 
om te voelen
mijn zintuig voor God bevindt zich 
in mijn rug. en dat kwam zo: lang 
geleden nam ik deel aan een biblio-
drama-week. de rest van de week 
weet ik niet meer zo goed, maar dit 
verhaal is mij bijgebleven: ik stapte 
in het verhaal van de doop van 
Jezus. daar lag de Jordaan, even 
verderop stond Johannes de doper 
-een mede-groepslid-, en ik koos de 
rol van Jezus. Ik wilde me wel laten 
dopen: ik wilde wel staan voor mijn 
roeping en voor wat ik waardevol 
vind. spannend was het wel. toen ik 
daar in het denkbeeldige water 
stond, … gebeurde er niets. Ik stond 
te stevig – als ik niet op mijn knieën 
zou gaan zou er niets gebeuren. dat 
was een heilzame schok: ik besefte 
dat mij iets te doen stond. Gelukkig 
was ik niet alleen, ook de heilige 
Geest speelde mee. Ik knielde en 
wachtte en hoorde onduidelijk 
gestommel achter mij - en daar 
kwam met grote zachtheid een 
wijde en vederlichte sjaal om mijn 
schouders neer. enkele spelers die 
mij ondersteunden als heilige 
Geest. het was een heilig moment. 
het gevoel van het wachten, de aan-
raking in mijn rug en om mijn 
schouders kan ik makkelijk oproe-
pen. sindsdien is die plek mijn gods-
orgaan. AL

Bereid me op te vangen
even voor de duidelijkheid: mijn favo-
riete Godsbeeld is niet een kabouter. 
bijgaande foto is gemaakt voordat deze 
troep kabouters, inclusief bambi’s ver-
trok naar de tuin van mijn zus in 
denemarken, waar haar twee kleine 
meisjes mogelijk nog veel plezier zul-
len beleven aan deze fantasie-wezens. 
er zijn overigens mensen die heilig 
geloven in kabouters. toen het 
beroemdste boek van rien Poortvliet 
over kabouters uitkwam in 1976 had ik 
me ook bijna aangesloten bij het kamp 
van kabouter-aanbidders. Is het een 
gek idee om God als kabouter voor te 
stellen? Kabouters zijn hulpverlenend, 
ze kunnen alles maken, ze zijn eeuwig 
trouw en ze laten nooit varen het werk 
waar hun handen aan begonnen. de 

als het over beelden van de 
eeuwige gaat, zie ik dat er gemereld 
wordt in de pereboom of kan ik voe-
len dat er iets of iemand op de kop 
staat in de hoofden van kinderen. 
de beelden komen uit het gedicht 
van bertus aafjes over God. het 
duikt altijd op als het over gods-
beelden gaat en vooral ook de slot-
woorden zijn en blijven voor mij een 
soort leidraad: hij/zij/het is (een) 
altijd soms en zoals het soms en 
altijd anders is. meer kan ik ook 
eigenlijk niet zeggen. CJ

Altijd soms

God zit niet op een troon van chroom of van nikkel –  
Soms zit hij in een oude pereboom en merelt,
soms staat hij op zijn hoofd in een klein kind
want hij is altijd soms.

Hij is geen kerk van holle eeuwigheid,
hij is geen kathedraal van hoge lege almacht,
hij is een nu, een hier; een altijd soms,
soms lust die schuimt,
soms een verliefdheid,
en wee de maagd.

Maar altijd is hij overal in alles
zoals het is,
zoals het soms en altijd anders is.

Bertus Aafjes

‘De geboorte van Venus’,
een muurschildering in Belfort,
naar Botticelli

fo
to

: C
hr

is
 W

at
te

l

..naar Zijn beeld



10 11VrijZinnigVrijZinnig

project

Kerkennacht in Amersfoort
Kerkelijkheid neemt af, maar religiositeit blijft bestaan. 
elke tien jaar wordt door het sociaal cultureel planbureau 
onder de titel ‘god in nederland’ de religiositeit van 
mensen onderzocht (het laatste onderzoek was in 2006). 
daaruit blijkt geloof levend en divers: veel mensen gelo-
ven in de hemel of een andere plaats waar de doden 
voortbestaan. er wordt veel gebeden, met name onder 
jongeren. en op de vraag ‘heeft u een heilige plek in 
huis?’ antwoordt 15% bevestigend. dat vond ik intrige-
rend: hoe ziet dat er dan uit? 
ik ben een van de trekkers van de Kerkennacht 
amersfoort. bij die kerkennacht willen wij niet alleen ker-
ken (gebouwen, organisaties) voor het voetlicht brengen. 
wij zochten een manier om mensen en hun verhaal in 
het centrum te plaatsen, en de focus op kerk als gebouw 
en organisatie te verbreden. het idee van een expositie 
van huisaltaren was geboren. wij gingen op zoek naar 
mensen met een heilige plek in huis, want dit verhaal 
wilden we graag vertellen.

Fotograferen en verhalen
de eerste stap was om goede fotografen te zoeken en hen 
voor dit project te interesseren. die bleken snel gevonden 
in de semiprofessionele fotokring eemland. daarna heb-
ben wij via alle mogelijke kanalen mensen uitgenodigd 
om hun eigen heilige plek of huisaltaar aan te melden. 
wij hebben geen eisen aan de heilige plekken gesteld: 
wat voor iemand heilig is, mag zij zelf bepalen. wij wor-

den uitgenodigd in hun ruimte. het is natuurlijk spannend 
wat er dan binnenkomt aan aanmeldingen. hoe traditio-
neel, eigentijds of multicultureel zou het worden? deze 
actie resulteerde in ruim 30 aanmeldingen, allemaal zeer 
divers van aard. 
de fotografen van de fotokring hebben zich ingezet voor 
een mooie foto, maar uiteraard kwamen zij ook of juist 
voor het verhaal: ‘indrukwekkend, wat mensen allemaal 
vertellen.’ ‘de mevrouw werd zo verdrietig en ging hui-
len toen ze me haar verhaal vertelde. ik ben toen maar 
gestopt met foto’s maken.’ ‘je moet die verhalen echt nog 
eens aanhoren. daar kun je veel moois uithalen.’ ‘soms 
moet je wat verplaatsen, of een boekenkast wegwerken 
onder een doek, voor een mooie foto. dan rommel je 
ineens met de heilige spullen van iemand anders. Voor 
een mooie foto moet dat soms, maar altijd met aandacht.’ 
‘ik moest er twee keer naar toe. Kwam ik thuis en zag dat 
de foto niet goed was: de arm zat net voor de foto van zijn 
vrouw. ik mocht nog een keer komen.’

de heilige hoekjes in huis zijn zeer divers. uiteraard zijn 
er de mariabeeldjes, het heilig hart van jezus, kruisbeel-
den. ook veel ikonen, zoals het vriendschapsikoon van 
taizé. en er is de persoonlijke invulling: herinneringen 
aan overledenen, eigen schilderijen, combinaties van 
verschillende tradities. er wordt om die heiligheid heen 
gewoon geleefd: hier en daar zie je een deur, een kast, een 
bed. de aandachtsplek heeft meestal de functie van een 
rustpunt en een gebeds- en gedenkplek.

niet alleen onze hypotheek, ons bankstel en onze 

vakantie is customized, maar ook ons geloof is steeds 

meer op maat gemaakt. Mensen gebruiken de tradi-

ties van weleer, volgen hun behoefte aan zingeving 

en geven op een persoonlijke manier uiting aan 

rituelen en beelden. Dat is een van de aspecten van 

verandering in het landschap van kerk en geloof. 

Meningen en gedachten kun je niet laten zien, 

beelden en rituelen wel. Hoe ziet dat eruit in 2015? 

Kerkennacht amersfoort was er benieuwd naar.

door  Alke Liebich

huisaltaren in 
amersfoort

Ik heb in een crisistijd een Heilig Hart beeldje aangeschaft, van een 

bedrijf dat kerkinventarissen opkocht. Ofschoon ik niet meer prak-

tiserend RK ben is dit beeld voor mij nog altijd van groot belang. 

Het ernaar kijken brengt mij altijd weer bij de afhankelijkheid die 

de mens nu eenmaal heeft.

Een altaar met symbolen uit verschillende religieuze tradities. 

De Heilige Maria in haar aspect van Genade. Ze draagt een 

Tibetaanse khata, een teken van Goede Wil, Gunst en Compassie. 

Er staat een foto van Nayaswami Jikaidevi, tevens leraar Spirituele 

Verloskunde. Het altaar in zijn totaal bestaat uit de elementen 

aarde, water, licht, lucht en ether. Deze plek wordt gebruikt voor 

dagelijkse meditatie.Dagelijks steken wij hier een kaarsje aan voor familieleden en 

mensen in onze omgeving die wel wat licht kunnen gebruiken, en 

om onze overleden dierbaren in het licht te zetten. Het hebben van 

zulke plekjes in je huis geeft een gevoel van rust en tevredenheid 

in deze hectische wereld.

Het Jezusbeeld is altijd van essentieel belang geweest in het leven 

van mijn ouders en deze heb ik geërfd. Ook voor mij zijn Jezus 

en Maria belangrijk, maar op een andere manier. Ik beleef de 

Zijnsorientatie die ik aangereikt heb gekregen en die is gebaseerd 

op het Tibetaans Boeddhisme. Vandaar de Boeddha en de lotus. De 

boom staat voor mij voor aarding, kracht en groei. De Indonesische 

fietser voor beweging! Op deze plek kom ik in mijn kern en in mijn 

kalmte!

Expositie
de expositie wordt op 19 juni feestelijk geopend. daarna 
is deze te zien in de lutherse Kerk aan de langestraat in 
amersfoort, en in de zomermaanden in de foyer van 
theater lieve Vrouw. meer informatie is te vinden op ker-
kennachtamersfoort.nl. de expositie is mogelijk gemaakt 
door de vrijzinnige fondsen, en door enkele amersfoortse 
ondernemers. 

foto ruud mulder
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ook omdat we het gevoel ‘niet goed’, ‘zondig’ te zijn 
in een andere gedaante nog steeds maar al te goed 
herkennen.

De last van zelfverwerkelijking
in het zogenaamde ik-tijdperk staat zelfverwerkelijking 
centraal. er klinkt een optimistischer geluid over de 
mens, die opgeroepen wordt om in deze wereld aan 
gods rijk van vrede en gerechtigheid te werken. de god 
van liefde lijkt de oordelende god – de god der wrake – 
te hebben verdrongen.
maar om nu te zeggen dat er allemaal vrolijke, verant-
woordelijke en positief ingestelde mensen rondlopen 
die goed in hun vel zitten… we spreken misschien 
minder over zonde, maar worden nog steeds geplaagd 
door schuldgevoelens, angst, zelftwijfel en schaamte. 
misschien nog wel meer dan vroeger. depressie is een 
volksziekte geworden. mensen hebben weliswaar minder 
het gevoel te kort te schieten ten opzichte van god – 
maar des te meer ten opzichte van anderen en zichzelf. 
zelfverwerkelijking legt een grote druk op ons: je leven 
moet lukken, je moet er zelf aan werken, je moet suc-
cesvol zijn! ben je dat niet, dan ligt dat aan jezelf. en het 
lukt nu eenmaal niet altijd. we lopen aan tegen de 
grenzen van de maakbaarheid. het leven bestaat nu een-
maal niet uit louter geluksmomenten.

als je niet voldoet aan die hoge verwachtingen, kun je 
het gevoel krijgen: ‘ik ben niet goed, dus ik mag er niet 
zijn.’ dat is een veel erger en omvattender schuldgevoel 
dan dat na het maken van fouten; want die kun je weer 
proberen te herstellen. bij depressie overheerst niet het 
gevoel dat je verkeerde dingen doet, maar dat je zelf 
niet goed bent. horen we hier niet een echo van de 
leer van de erfzonde? het relativerende religieuze besef 
dat we als aardse wezens grenzen hebben helpt te doen 
wat we kunnen en te genieten van wat wel tot stand kan 
komen.

Hulpeloos maar schuldig
de vorig jaar overleden psychologe aleid schilder was 
een dochter van een vrijgemaakt-gereformeerde predi-
kant. zij leed aan depressies en psychoses, en schreef 
daarover het boek ‘hulpeloos maar schuldig’. zij stelt dat 
de calvinistische leer mensen somber, angstig en passief 
maakt, overmatig schuldgevoel oproept en een gezond 
gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnt. 
omdat we ‘in zonde geboren’ zijn, zijn wij niet in staat 
om god te gehoorzamen. Voor ons zieleheil zijn we volle-
dig overgeleverd aan gods genade. daar hebben we ech-
ter geen invloed op, want god heeft vòòr de schepping 
reeds beschikt wie hij wel en wie niet uitverkoren heeft 
(de predestinatieleer). we kunnen niet anders dan falen, 
maar zijn daar tegelijk zelf wèl volledig verantwoordelijk 
voor. op deze manier zou de gereformeerde leer mensen 
depressief maken.
nu is dat wel kort door de bocht. depressiviteit heeft ook 
te maken met aanleg en wat je meemaakt in je leven. en 
er is geen direct aantoonbaar verband tussen zwaar chris-
telijk geloof en depressie. maar mensen herkennen zich 
nog steeds in aleid schilders boek. misschien komt dat 

erfzonde 
in het 
iK-tijdperK

door Hetty Zock

Erfzonde, dat is typisch zo’n begrip dat in een vrij-

zinnige beeldenstorm ten onder is gegaan. De 

orthodox-calvinistische leer, die benadrukt dat de 

mens sinds de zondeval in het paradijs ‘onbekwaam 

is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’ 

(Heidelbergse Catechismus), heeft veel minder 

invloed gekregen. Zelfverwerkelijking, autonomie 

en eigen verantwoordelijkheid zijn centrale waar-

den geworden in onze samenleving. Een motto als 

‘in het zweet des aanschijns je brood verdienen’ lijkt 

daarbij plaats te hebben gemaakt voor het gebod 

‘gij zult gelukkig zijn’. Hebben we dus geen last 

meer van de erfzonde? Dat valt nog te bezien.

reflectie

          

cultuur

bied ‘geschilderd met licht’ vormt de tra-
ditionele ikoon een focus van contem-
platie voor de gelovige, een als realiteit 
ervaren personificatie van degene die 
afgebeeld is. tastbaar en aanraakbaar; 
het is dan ook niet ongebruikelijk met 
ikonen te dansen of ze te kussen. 
tot en met 5 september toont het muse-
um leven en werk van agnes van den 
brandeler (1918-2002) onder de titel 
‘Inspiratie en ikoon’. het werk van deze uit 
aristocratische kring afkomstige kunste-
nares is veelzijdig en eigentijds, al klinkt in 
al haar werk een zeker heimwee naar een 
vroegere romantiek door. Ze beheerste, 
behalve het schilderen van ikonen, diverse 
beeldende technieken van aquarel tot 
textielwerk en stijlen van impressionisme 
tot constructivisme, met nadruk op een 
krachtig expressionisme. Wim Wattel

Inspiratie en ikoon
In dit nogal ikonoclastisch getinte num-
mer mag een relativerend tegengeluid 
niet ontbreken. Wist u dat nederland 
zelfs een ikonenmuseum kent? In 
Kampen nota bene, toch niet een plaats 
die je als eerste in gedachten komt als je 
aan oosters-orthodox erfgoed denkt. 
sinds 2005 heeft de alexander stichting 
in het voormalige minderbroeder-
klooster in die plaats onderdak voor zijn 
ikonencollectie van ca. 170 stuks. het is 
de moeite waard om er eens te gaan 
kijken. In de oosters-orthodoxe wereld 
vervullen ikonen vanouds een rol als 
bron van kracht en inspiratie. een ikoon 
is meer dan alleen maar een afbeelding, 
zoals ook de ikoontjes in onze huidige 
turbo-communicatie een wereld aan 
betekenis verbeelden. met zorg en eer-

KUnst, fIlm en boeKen 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Storm van beelden: 
de documentaire
Salt of the earth
‘salt of the earth’ is een documentaire 
uit 2014 over de fotograaf braziliaanse 
sebastiao salgado (1944), gemaakt door 
regisseur Wim Wenders. sebastiao 
salgado heeft de wanhoop in de wereld 
op talloze plaatsen opgezocht en aan-
grijpend vastgelegd- steeds in zwart-
wit. de brandweerlieden die de bran-
dende olievelden in Irak bestreden, het 
leven in een tentenkamp tijdens de oor-
log in Joegoslavië, het werk in een 
goudmijn in brazilië: het levert beelden 
op van de wanhoop, maar ook van een 
beklemmende schoonheid. de zwart-
wit beelden brengen de structuren met 
grote schoonheid en kwetsbaarheid in 
beeld. de beelden van dreiging en 
dood: we kennen ze al te goed. 
Wanneer we met de lens van salgado 
meekijken, dan leren we te kijken zon-
der de oppervlakkigheid van het cynis-
me en de gene van het voyeurisme. We 

zien de mens in de ogen, zien de waar-
digheid te zien. salgado: ‘de kracht van 
het portret ligt in een fractie van een 
seconde, waarin je iets van het leven 
van de ander begrijpt.’ dit moment te 
vangen en te laten zien, daar is het hem 
om te doen. de laatste tocht naar de 
wanhoop was die naar de genocide in 
rwanda. die storm van beelden heeft 
salgado bijna omvergeblazen. ‘toen ik 
rwanda verliet geloofde ik nergens 
meer in’. … salgado gaat bijna aan zijn 

ervaringen onderdoor. Gaandeweg 
stapt hij over naar de natuurfotogra-
fie; de aarde in pure, ongerepte beel-
den. ‘Ik nam de tijd om alleen maar te 
zien. … en ik ontdekte dat ik een deel 
was van wat ik zag, een deel ben van 
de natuur.’ hoe valt de storm van 
beelden te verdragen? deze film 
helpt daarbij. hij is te huur en te 
koop.  Alke Liebich

Salt of the earth van Wim Wenders (2014)

Ikonenmuseum Kampen, geopend 

di- en wo-middag, do, vr en za hele dag.

www.ikonenmuseumkampen.nl

‘ Zelfverwerkelijking legt een 
grote druk op ons…’
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uitgelicht

het verbod op het maken van ‘gesneden beel-
den’ betreft niet alleen godsbeelden, maar ‘…enige 
gestalte van wat boven in de hemel, beneden op de aarde, 
of in de wateren onder de aarde is’ (ex. 20). dat staat in 
de wetten van mozes, maar evengoed in de Koran. deze 
winter lazen we in de krant dat orthodoxe imams, na een 
zeldzame sneeuwval in saudi-arabië, vaders zelfs verbo-
den om sneeuwpoppen te maken voor hun kinderen. dat 
vinden we een beetje raar. moet je het beeldverbod zo let-
terlijk nemen? waar gaat het eigenlijk om?

Monotheïsme
het geloof in één god die alles in de hand heeft is in de 
loop van het millennium voor christus ontstaan als reac-

door  Wim Wattel

en atheïsten elkaar daarover voortdurend op de huid zit-
ten, komt doordat ze zich dat niet (willen) realiseren. de 
franse filosoof henri bergson van begin vorige eeuw had 
voor dergelijke meningsverschillen een handig recept: 
zoek de fout in de gemeenschappelijke vooronderstelling, 
en ontzenuw die. in dit geval: beide gaan uit van een 
theïstisch godsbeeld. ook de atheïst, tegen wil en dank. 
anders valt er immers niets te verwerpen.

Illusie of intuïtie?
dit alles overziende kun je twee kanten op: het hele idee 
‘god’ verwerpen en religie afdoen als menselijke illusie of 
accepteren dat het rationele kenvermogen fundamenteel 
begrensd is. ik kies voor het laatste, want ik voel me in 
beide denkwerelden wel thuis. de ratio geeft geen zicht 
buiten de grenzen van zijn eigen reikwijdte. het perspec-
tief van binnenuit kan niet verder blikken omdat een rati-
oneel systeem dat alternatieve causale verbanden toelaat 
zichzelf zou ondergraven. wat we menen te weten van 
‘gene zijde’ zou berusten op illusies die ons eigen brein 
ons op de mouw speldt. ik meen daarentegen dat op intu-
itief niveau wel degelijk zinvolle communicatie mogelijk 
is over die grenzen heen, ook al kun je die niet verifiëren 
aan een rationele ‘werkelijkheid’. god, of religie in het 
algemeen, behoort tot die intuïtieve buitenwereld.

terug naar marc de Kesel: alles wat wij zeggen over god 
is een menselijke manier-van-zeggen. niet meer en niet 
minder. niet meer – of het nu om een ouderlijke terecht-
wijzing gaat, een catechismus of een pauselijke encycliek, 
om een soenna of een talmoed. iedere uitspraak moet 
zich onderhevig weten aan de kritiek van andere moge-
lijke perspectieven. alleen god is god. daar komen we 
niet dichterbij. niet minder: we zoeken ons een weg in 
de wereld van goed en kwaad, we doen wat onze handen 
vinden om te doen en we willen zelf onze verantwoor-
delijkheid dragen. onze motivatie is ons idealisme, ons 
richtsnoer onze hoop op beter. is het erg om daarbij een 
godsbeeld te hebben? nee dus, zolang je je maar rea-
liseert dat het jouw beeld is, niet meer dan een wazig 
beeld in een spiegel (1 Kor. 13).

tie op het geloof dat allerlei zaken die wij mensen niet 
kunnen beïnvloeden het werk zijn van ‘vakgoden’, speci-
alisten op één gebied (denk aan het weer, vruchtbaarheid, 
het welzijn van onze stad, enz.). dat ging niet in één ruk, 
maar met veel vallen en opstaan. ook kwamen regelma-
tig mengvormen voor met weliswaar één oppergod maar 
toch ook mindere goden. uiteindelijk heeft de ontwikke-
ling geresulteerd in het jodendom, het christendom en de 
islam zoals we die nu kennen.
in het oude pantheon hadden de goden vaak opvallend 
menselijke trekjes. ze leefden er maar wat op los, onbe-
dreigd door zoiets menselijks als sterfelijkheid. dat laat-
ste is een cruciaal punt: de diepste bron van religie zou 
weleens ons besef van eindigheid kunnen zijn. Volgens 

het verhaal over wat we ‘de zondeval’ zijn gaan noemen 
(gen. 2 en 3) verspeelden we door het eten van de boom 
der kennis van goed en kwaad het (eeuwige) leven. Van 
onsterfelijkheid kunnen we alleen maar dromen. goden 
vullen die droom in. het resultaat van deze ontwikkeling 
in ons denken was één allesomvattende en alvermogende 
god, ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’. als je dat serieus 
neemt, kun je hem niet vangen in een definitie. immers, 
zo’n definitie ontspruit aan de menselijke geest, die je 
daarmee boven god stelt. dat resulteert in een paradox. 
geen wonder dus dat de ‘god van abraham, izaäk en 
jacob’ zichzelf tegenover mozes in mensentaal omschrijft 
als ‘ik ben die ik ben’ – filosofisch/juridisch geen sterke 
identificatie. geen wonder ook dat profeten als mozes en 
elia in opperste trance ervaren dat je die god niet kunt 
zien. Kortom: de notie van een altijd ontoereikend gods-
beeld is zo oud als het monotheïsme zelf.

God bestaat?
in het verlengde hiervan ligt de wat recalcitrante vraag of 
die god eigenlijk wel bestaat. in het licht van het boven-
staande is dat een onmogelijke vraag, per definitie niet 
te beantwoorden. de griekse filosoof plotinus legde de 
vinger al op deze zere plek 2. daarom bedienen we ons 
in arren moede maar van de term ‘de ene’ of ‘het ene’. 
daarmee schurkt het ons vertrouwde monotheïsme zich 
zelfs aan tegen het hindoeïsme met het onpersoonlijke 
(en dus niet-aanspreekbare, onbereikbare) ‘brahman’. het 
unieke van de god van het monotheïsme is overigens nu 
juist dat hij zich wèl als persoon voordoet en aanspreek-
baar blijft. dat maakt hem kwetsbaar, wat je bijvoorbeeld 
kunt illustreren met het prachtige verhaal van abraham 
die met hem blijkt te kunnen onderhandelen over de ver-
nietiging van sodom en gomorra (gen. 18).

Godsbeelden
toch ontkom je er als mens niet aan, voorstellingen 
van god te maken. letterlijke, fysieke beelden zoals 
een gouden kalf (mozes) of een zachte bries (elia), 
maar evengoed denk-beelden, zoals ‘god de Vader’, ‘de 
almachtige’, ‘schepper van hemel en aarde’, of… (enzo-
voort). per definitie weet je dat dergelijke beelden niet 
kunnen kloppen zoals onze ratio dat zo graag wil. er valt 
domweg niets te kloppen. geloven is altijd ‘geloven in 
een god die niet bestaat’, al is dat op zichzelf een lege, 
zinloze bewering. ‘geloven’ en ‘bestaan’ zijn nu eenmaal 
begrippen uit verschillende denkwerelden. dat theïsten 

Volgens de Vlaamse filosoof Marc de Kesel 1 is monotheïstische religie in essentie vooral religiekritiek, 

in die zin dat je nooit kunt zeggen hoe god is, omdat hij altijd boven je denkbaarheid uitstijgt (‘alleen god is 

god’). Die god van het monotheïsme is principieel onkenbaar, want kennen zou betekenen dat je hem in je 

macht hebt – je zou hem als het ware de wet kunnen voorschrijven. Vandaar zijn fundamentele kritiek op alle 

menselijk denken dat mythische autoriteit verleent aan (af )goden. geen enkel godsbeeld is het ware.

wazige spiegelWazige spiegel

Foto: genomen in de kapel Notre-Dame du Haut, 

Ronchamp (Le Corbusier)

‘ Alles wat wij zeggen  
over God is een menselijke  
manier-van-zeggen’

‘ De notie van een altijd  
ontoereikend godsbeeld  
is zo oud als het  
monotheïsme zelf’

1  marc de Kesel: Goden breken, essays over monotheïsme; boom, 2010

2  Plotinus plaatst het ene aan gene zijde van de taal, van klasseringen,  
zelfs van alle attributen, met inbegrip van de attributen ‘zijn’, ‘willen’  
en ‘bestaan’, omdat die begrippen uit het menselijke denken zijn voort 
gekomen. (lenoir: een geschiedenis van onze goden)
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de Kleur paars 

SSoms betrap je jezelf op bepaalde oordelen, die ergens diep zitten en 
ineens opduiken in een vreemde of spannende situatie of context. Je 
wordt er door verrast en het kan leiden tot jezelf onder de loep nemen 
en stilstaan bij waar dat vooroordeel vandaan komt. Vaak kom je dan 
toch uit bij je opvoeding.

Een vriendin van mij werd op weg naar de trein, laat van haar werk, 
lastig gevallen door een aantal jongens. En dat was net voor de tijd 
van de mobiele telefoons. Toch al in paniek zag ze vanuit haar oog-
hoek een hele grote zwarte man aankomen. O nee help, dacht ze nog, 
totdat ze merkte dat hij haar grote redding was en werd. Hij baste 
even tegen de jongens, pakte er een in de kraag en gaf ze duidelijk te 
verstaan dat het tijd was om het hazenpad te kiezen. Zo geschiedde en 
hij begeleidde haar helemaal tot aan de trein en zorgde ervoor dat er 
geen angst meer nodig was. 

In het napraten over het voorval constateerden wij dat wij dus ook, 
al waren we al veertig en ouder, nog steeds last hadden van onze 
witte vooroordelen. Alsof er een ingebouwd lampje was dat bij zwart 
waarschuwend gaat branden. De beschamende conclusie was dat er 
nog veel werk te doen is om ingesleten beeldvorming uit ons witte 
systeem te krijgen.

Ooit, toen ik het boek ‘De kleur paars’ las van Alice Walker, ontdekte 
ik dat wit en zwart daar allebei last van hebben. De hoofdpersoon, 
het zwarte meisje Celie, mishandeld en misbruikt, ontdekt dat haar 
Godsbeeld wit gekleurd is. Een oude man met een baard. Het alterna-
tief, een zwarte man, is voor haar geen bevrijdende gedachte. Terwijl 
ze naar een veld vol paarse bloemen kijkt, wordt haar beeld de kleur 
paars, de kleur die haar aan schoonheid en een warm gevoel vol liefde 
doet denken. 

Negatieve beeldvorming ten aanzien van mensen waar je jezelf op 
betrapt of waar je door anderen op wordt gewezen: daartegen blijft 
een doorlopende beeldenstorm noodzakelijk.

Corrie Jacobs


