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colofon   redactioneel

mensenkinderen
nu al maanden trekken dagelijks horden vluchtende mensenkinderen over 
onze netvliezen. wat moet je er nog over zeggen, zeker met de kerstwoor-
den ‘er was geen plaats voor hen in de herberg’ in het achterhoofd? wim 
wattel probeert ze nederlands te leren. Dat valt niet mee. met eindeloos 
geduld herhaalt wim de moeilijke klanken ‘ui’ en ‘ei’, totdat hij uiteinde-
lijk van een leerling een schouderklopje ontvangt, met de woorden: ‘goed 
zo wim!’ ook een mensenkind met humor, vluchteling of niet.
in dit nummer gaat het over ontmoetingen met bijzondere mensenkin-
deren. marinus den oudsten en annemike van der meiden ontmoeten 
wouter stips, een kunstschilder van fantasievolle schilderijen en beelden. 
zelf een kind van 70 met de ervaring van een oude man weet hij anderen 
diep te raken, zeker met zijn engelen die overal zijn, behalve op de grond.
op de middenpagina valt het Klaas Douwes niet mee om iedere week een 
chronisch depressieve vrouw te ontmoeten. wim heeft meer plezier met 
zijn morsige cafébaas die zich ontpopt tot een uitstekend rock ’n roll zan-
ger. alke liebich wordt door een dakloos mensenkind behoorlijk uit haar 
comfortzone gehaald. marinus beschrijft een oud-lerares die nog altijd 
goedkeuring zoekt bij rudolf steiner en corrie jacobs heeft ’s morgens 
vroeg een pastoraal gesprek met sinterklaas.
aan de hand van hannah arendt lezen we over hoe Kerst je hele leven 
lang doorgaat: telkens moet een mens opnieuw beginnen en vooral het 
leven beamen. zorg dat je als kind een pracht-volwassene wordt. Die bood-
schap ondergaat annemieke van der Veen, terwijl ze als enige volwassene 
zonder kind naar de animatiefilm van mark osborn van De Kleine prins zit 
te kijken. 
corrie schrijft over de profeet ezechiël, die veel heeft moeten slikken om 
toch hoop en inspiratie te kunnen bieden aan wanhopige mensenkinde-
ren. op onze cultuurpagina een interessante tsjechische schrijver en een 
bezoek aan het Dolhuys in haarlem waar zéér bijzondere mensenkinderen 
te vinden waren en zijn. 
tot slot: we kregen een aantal leuke reacties op ons blad en de vraag om in 
ieder nummer het thema van het volgende aan te kondigen. leek me goed 
om daar het redactionele stuk mee af te sluiten, zodat het niemand kan 
ontgaan. meer daarover is te lezen op de middenpagina. het volgend num-
mer heeft als thema: geloven, wat heb je eraan? we zullen zien! 
namens de gehele redactie: goede kerstdagen en een mooi nieuw jaar!

Annemike van der Meiden

interview
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Beeld omslag
Wouter stips, gedeelte van 
the more i know – the less i 
understand

Rectificatie 
in het vorige nummer van Vrijzinnig 
is op de middenpagina bij het stukje 
‘toekomstgedachten’ van de heer 
hein Bergman achter zijn naam door 
ons VVP kampen gezet, dit moet 
echter VVP Friesland zijn.

mijn eerste kennismaking met zijn werk was 
via het boek ‘je bent een engel’, korte teksten van eigen 
hand, geïllustreerd met afbeeldingen die je inderdaad 
onmiddellijk blij maken: felle, sprekende kleuren en 
enigszins surrealistische, een tikje absurdistische voor-
stellingen. Vrolijk, dat zeker; fantasierijk en steeds tot 
nadenken stemmend. het doet mij in de verte denken 
aan cobra, aan Dubuffet ook wel en aan de picasso van 
bijvoorbeeld guernica, maar dan geschilderd als blijmoe-
dige voorstelling. in de teksten keert het woord liefde in 
allerlei gedaanten voortdurend terug. het was dan ook 
een feestelijke ervaring met dit werk oog in oog te komen 
staan in wouters ruime atelier in een oud schoolgebouw 
in hilversum, waar we uiterst gastvrij door de kunstenaar 
worden ontvangen. 

hij vraagt naar ons blad ‘Vrijzinnig’. ‘is dat van de 
Vrijzinnig protestantse Kerken? ik heb vroeger op de 
Vcjc gezeten. het was vormend, het waren leuke, vaak 
jonge dominees die het leidden. met het geloof had ik 
niet heel veel, dat nam ik er gewoon bij. ik zeg altijd: ik 
heb mijn eigen geloof. wel ben ik heel geïnteresseerd in 
de symboliek in andere geloven’. 

Carrière
we spreken over het verloop van zijn carrière, waaruit 
vooral een enorme veelzijdigheid blijkt. na zijn opleiding 
aan de academie voor Beeldende Kunsten in rotterdam 
heeft hij zich veel met cartoons en strips bezig gehouden. 
Vervolgens met animatiefilms in praag en poppentheater 
in parijs. terug in nederland hield hij zich als regisseur 
bezig met cabaret en theater. al die talenten kwamen 
samen bij de tV, waar hij zo’n 20 jaar gewerkt heeft. 
eerst als onafhankelijk producent, maar na een zakelijk 
conflict met een compagnon in dienst van grote produc-
tiebedrijven als iDtV en endemol. eén van zijn bekend-
ste producten was de serie ‘12 steden 13 ongelukken’, 
gemaakt met educatieve doeleinden in opdracht van 
Verkeer en waterstaat en Veilig Verkeer nederland. 

KinD in mij, KijK uit mijn ogen*

door  Marinus den Oudsten en  Annemieke van der Meiden 

de grote tentoonstelling die beeldend kunstenaar Wouter Stips (1944) vorig jaar in het Singer museum 

in Laren had, kreeg als titel ‘Wouter Stips – kind van 70’. In een interview vertelde hij dat hij schildert als een 

kind – spontaan, zonder beperkingen, nooit met een vooropgezet idee – maar met de ervaring van een 

oude man. een recensent schreef: ‘Wie naar zijn schilderijen kijkt, ziet in één oogopslag: 

dit moet een gelukkig mens zijn’. 

hetzelfde gold voor de serie ‘familie oudenrijn’, waarin 
(naast o.a. piet hendriks en herbert joeks) zijn echtge-
note martine van os één van de hoofdrollen speelt. ‘Dat 
was indertijd een nogal revolutionair concept (de serie 
startte in 1987 – mdo): een boodschap verpakken in 
comedy formaat. maar dat werkt vaak veel beter. ik heb 
een goede tijd gehad bij de tV. maar het is zo ontzettend 
hectisch!! Die voortdurende prestatiedruk! het is werk 
waar je niet oud mee wordt. mensen om me heen vielen 
dood neer. toen heb ik gezegd: dat wil ik niet meer. ik 
heb bewust voor het schilderen gekozen, wat tenslotte 
mijn oorspronkelijke vak is’. 

Engelen
met zijn broer robert jan (componist / popmuzikant, 
bekend van o.a. supersister, golden earring, nits) heeft 
hij altijd veel samengewerkt. robert jan schreef de 
muziek bij alle tV producties van wouter stips; voor de 
recente expositie in laren heeft hij composities gemaakt 
bij tien van de schilderijen, die daar ook beluisterd kon-
den worden. ‘al sinds we jong waren hebben we het plan 
gehad om samen een opera te maken. misschien komt het 
er nog eens van’.

Fo
to

: B
ob

 W
en

ne
ke

nd
on

k

Fo
to

: P
ro

te
st

an
ts

e 
ke

rk
 fo

to
gr

aa
f m

ar
ja

 V
os

 a
fg

ha
ni

st
an

  

* Uit ‘Lied aan het licht’ van huub Oosterhuis
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het gesprek komt al snel op engelen, waarvan zoveel 
mooie afbeeldingen met begeleidende teksten in het al 
genoemde boek staan. ‘engelen, dat is voor mij een vorm 
van energie. en schilderen heeft altijd met energie te 
maken. we worden bewogen, gestuurd misschien wel. 
Dat laatste is iets te sterk uitgedrukt, maar het geeft toch 
goed aan wat er gebeurt wanneer je aan het schilderen 
bent. ik wil me in mijn schilderen voortdurend laten ver-
rassen en dat is toch iets dat van buiten komt’. 

‘om het nog iets concreter te maken: een aantal jaren 
terug overleed mijn moeder. 67 was een belangrijk num-
mer voor haar, dat in allerlei vormen steeds in haar leven 
terug bleef keren. adressen, huisnummers en zo. toen ik 
op vakantie ging naar corsica, wist ik al dat zij vrij slecht 
was. onderweg werd ik door mijn zus gebeld. “zet de 
auto maar even langs de kant van de weg”, zei ze. het 
nieuws was inderdaad dat mijn moeder overleden was. ik 
keek op en zag toen pas waar ik was gestopt: op de par-
keerplaats van ‘Discotheek 67’. het nummer 67 torende in 
enorme letters boven me uit. sindsdien is het voor mij zo: 
als ik 67 zie, weet ik dat het goed is. ik speel daarmee, 
het is voor mij een leuke manier om haar in leven te hou-
den. Dát is voor mij energie. en kijk om je heen, engelen 
komen heel geregeld in mijn werk terug’. 

Alle dagen feest: indringende verhalen
‘je schildert een voorstelling omdat die bij je op komt, 
maar je weet nooit wat dat bij de mensen teweeg zal 
brengen. mensen staan voor een schilderij, raken tot 
tranen toe ontroerd en je weet nooit wat het is; vaak een 
associatie, dingen van vroeger die boven komen. het kan 
ook een heel verdrietige emotie zijn die los komt’. toen 
de tentoonstelling in laren liep, werd hij op een keer 
gebeld door de curator die hem vertelde dat er een vrouw 
voor één van zijn schilderijen stond te huilen. ze riep: ‘ik 
heb er eigenlijk helemaal geen geld voor, maar ik moet 
dat schilderij hebben, het raakt me zo’.
we krijgen het boek ‘alle dagen feest’ van hem cadeau, 

waarin 25 liefhebbers van het werk van wouter stips 
vertellen over hun relatie daarmee. Dat staat vol van 
indringende verhalen waaruit blijkt dat zijn werk mensen 
inderdaad heel diep raken kan. 

‘was je gelukkig als kind?’ vragen we hem. ‘ik was erg op 
mezelf en daar was ik gelukkig mee, ja. ik heb mezelf een 
goede jeugd gegeven, hoewel de omstandigheden zeker 
niet ideaal waren. mijn vader was manisch depressief en 
kon daardoor moeilijk contact maken met de kinderen. 
op zijn 64e heeft hij zelfmoord gepleegd. eigenlijk heb 
ik het er pas achteraf, erop terugkijkend, moeilijk mee 
gekregen, het moeten verwerken’.

in het boek dat hij samen met huub oosterhuis maakte, 
‘engelen en wij’, staat een afbeelding van het schilderij 
‘the day Daddy left for paradise’. naar aanleiding van 
wouters verhaal over de dood van zijn vader schreef 
oosterhuis daar het gedicht ‘ode aan mijn vader’ bij. ‘ja, 
werken met huub oosterhuis, dat was een feestje. het 
was een heel bijzondere samenwerking, die mij ook weer 
verder geholpen heeft, ook met teksten schrijven’. 

op de laatste pagina van ‘je bent een engel’ vat hij nog 
eens samen wat voor hem de essentie van het schilderen is: 
‘Zelden heb ik een plan,
dat maakt het schilderen zo interessant.
Het is als mediteren:
je vergeet het bestaan
en volgt wat wordt ingegeven’. 

Wouter Stips, Hij draagt haar op handen

‘

Elvis en de Algemene 
Vergadering 
de algemene Vergadering op 31 oktober 
had een zonnig karakter. de zon scheen 
op ons allen en het verhaal van spreker 
Fred Omvlee had een optimistische en 
realistische kijk. Zijn gedachten werden 
geconcretiseerd aan de hand van vijf 
letters e.L.V.i.s, Freds favoriete zanger. 
de e van energie, de L van Lokaal, 
de V van Vrijwillig, de i van interactief en 
de s. van spiritueel. 
U vindt de hele lezing op onze website en 
op mijnkerk.nl.  door de zonnigheid ver-
liep de dag ontspannen en kwamen onze 
verenigingszaken goed aan de orde. 

er werd afscheid genomen van kim 
magnée, voormalig voorzitter en hans 
noordeman, secretaris. Penningmeester 
Wim Jumelet verandert van functie. We 
hebben de nieuwe penningmeester 
rutger immink welkom geheten. koos 
Bakker wordt secretaris. de financiën zijn 
goed bevonden en de beleidspunten van 
de landelijke vereniging hebben we 
samen ingekleurd en besproken. 

nieuws

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

‘Waartoe zijn wij hier  
op aarde?’  

de Vereniging van Vrijzinnig Gods-
dienstigen nodigt u uit voor 
een symposium over de essentiële 
levensvraagstukken: levensmissie en 
bestemming. deze vragen zullen 
belicht worden door specialisten, 
ingewijd in de gnostiek: 
Willem Glaudemans houdt een lezing 
en dialoog over zijn boek ‘reis van de 
ziel’ en Bram moerland houdt een 
lezing en dialoog over het thomas 
evangelie.

Symposium Gnostiek, 16 april 2016, 
Hofstraat 1, Almelo, 
aanvang 14.00 uur / inloop 13.30 uur.

Veertigdagenkalender 
2016 met als thema: 
laat me niet lachen
Pasen valt vroeg volgend jaar, op 
10 februari begint de veertigdagentijd. 
U kunt in de kalender lezen over gein 
en ongein in deze wereld. hoe lachen 

openheid en ruimte kan geven. een 
opgewekt thema op weg naar Pasen. 
Veertig fragmenten met gedachten, 
gedichten en recepten. door tranen 
heen kan de lach doorbreken, een soort 
paaservaring misschien? de prijs 
bedraagt € 3,50, exclusief portokosten, 
vanaf tien exemplaren krijgt u korting.

Kerstbundel 2015: Nu sijt wellecome
In deze tijd zien we dagelijks beelden van vluchtelin-
gen voorbij komen. De kerstbundel staat in het teken 
van het oude verhaal, waar de woorden ‘voor hen 
geen plaats’ al eeuwenlang klinken. Velen van ons 
horen en zingen erover in de kerstnacht en op eerste 
kerstdag. In deze bundel gaat het over wel of niet 
onder de pannen zijn of dankbaar zijn dat je een echt 
dak hebt. We hebben straatjuriste Caroline de Groot 
geïnterviewd over recht doen aan mensen zonder 
dak boven hun hoofd. Klaas Douwes kijkt met God 
mee door het dakraam van de hemel. De foto’s 

verbinden vandaag met de oude verhalen. We realiseren ons dat open staan 
voor ‘anderen en wat anders is’ een opgave blijft. Kerst geeft ons toch ieder 
jaar weer het engelenkoor dat zingt in mensen een welbehagen?! 
Die woorden willen nog steeds onderdak krijgen.

De prijs bedraagt € 3,50 exclusief portokosten. 
Vanaf 20 exemplaren wordt de prijs € 3,25 en vanaf 50 exemplaren € 2,95. 
U kunt bestellen via info@vrijzinnig.nl of via 030-8801497. 

‘ Voor de compositie is een 
engel altijd interessant. Die 
kan je namelijk overal plaatsen, 
behalve op de grond’ 

  (uit het boek ‘alle dagen feest’). 
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reflectie

‘goedemorgen, ik ben wim, wie ben jij?’ zo 
begon ik ergens in augustus een serie lessen basaal 
nederlands, zoals iedereen die kan en mag geven als 
vrijwilliger bij een asielzoekerscentrum. De doelgroep 
bestaat uit vluchtelingen zonder status, die nog zitten 
te wachten op een uitspraak van de inD over hun asiel-
verzoek. Dat kan even duren. zo lang zijn er nog 
weinig rechten en plichten, behalve een meldplicht, het 
recht op onderdak en een wekelijkse tegemoetkoming 
voor levensonderhoud; voor de kinderen uiteraard de 
leerplicht. is de verblijfsvergunning eenmaal daar, dan 
verandert dat: er is nu recht op privé woonruimte en 
de plicht om binnen drie jaar inburgeringsexamen te 
doen; in verband daarmee het recht op onderwijs in 
‘nederlands als tweede taal’ (nt2), zoals dat heet. Dit 
behoort uiteraard gegeven te worden door bevoegde 
docenten.

Basaal Nederlands
Basaal nederlands is precies wat je ervan kunt verwach-
ten: uitgangspunt nul. maar omdat je toch moeilijk, zoals 

door  Wim Wattel

bij je eigen kinderen, kunt beginnen met ‘mamma’ en 
‘pappa’, beginnen we maar met dat ‘goedemorgen’. we 
checken de deelnemerslijst, schrijven naambordjes (die 
ze zelf niet allemaal kunnen lezen) en zetten die voor 
hen neer. Vanaf nu kunnen we elkaar bij de naam aan-
spreken 1, het begin van een band die in de komende drie 
maanden blijkt te groeien. geen twijfel mogelijk: ze trap-
pelen van ongeduld om de les te beginnen, want ze willen 
‘zich kunnen redden’. Dat was immers hun droom toen ze 
huis en haard verlieten om ergens in het ongewisse een 
nieuw leven te beginnen?
maar wat valt er eigenlijk te verwachten voor ons als cur-
susgevers? geen flauw idee, behalve een globale syllabus 
van het coa, met thematisch geordende plaatjes en een 
docentenhandleiding. we zijn allemaal nieuw, dus we zul-
len het moeten stellen zonder expertise uit andere azc’s. 
in eerste instantie verbaast dat ons wel, maar we leren al 
snel dat elke dag, elke situatie z’n eigen verrassingen in 
petto heeft. op zaterdagavond arriveren een paar bussen 
uit ter apel, ‘want bij jullie is nog plaats’. regel even een 

slaapplek, beddengoed en eten… De coa-medewerkers 
(petje af!) zijn daar kennelijk aan gewend en doen zonder 
blikken of blozen wat hun hand vindt om te doen. De 
activiteitenbegeleider staat voedselpakketten uit te delen 
en de managementassistente zoekt even wat voorbeeldfor-
mulieren voor ons op. improvisatie voert de boventoon. 
Dat moeten we maar gauw leren en dan vooral doen wat 
ons zelf goed lijkt. eerst dus maar eens kennismaken. 
‘goedemorgen’, en morgen doen we ‘goedemiddag’ en 
‘gisteren’ wel. het zijn de eerste woorden die ik in het 
arabisch terugkrijg. inclusief het eerste probleem: het ver-
schil tussen onze twee ‘morgen’s. 

Communicatie
De thema’s boodschappen en het eigen lichaam scoren 
hoog. Daarentegen zijn onze manier van uitspreken van 
‘28’ en ‘82’, maar ook het verschil tussen ‘voor’ en ‘over’ 
op de klok nauwelijks te leren. soms komt er een kind 

mee. als die niet jonger zijn dan een jaar of vijf kunnen 
ze pa of ma goed helpen. en anders is er nog wel een 
kleurboek. rood – geel – blauw – ik kom er niet meer van 
af: álles kun je gebruiken! 
non-verbaal spreken we dezelfde taal; dat heeft die onrust-
stoker in Babel niet kunnen verstieren. gelukkig hebben 
we ons hele lijf bij ons. want zeker in het begin spelen 
mimiek en gebaren een hoofdrol. Verder helpt engels ook 
wel, maar we hebben afgesproken dat we dat zo weinig 
mogelijk gebruiken. soms levert het namelijk verheldering 
op, maar soms ook verwarring, bijvoorbeeld waar het 
om uitspraak gaat. want naast woordenschat is uitspraak 
hoofddoel van deze minicursus. sommigen zijn wel geïn-
teresseerd in spelling, maar daar maken we geen speer-
punt van. er zitten ook analfabeten onder ons gehoor, die 
trouw de nederlandse letters natekenen – maar wat heb je 
daar eigenlijk aan? een vondst die sommigen gebruiken is 
schrijven in een soort fonetisch-arabisch waarmee ze onze 
nederlandse woorden bij de plaatjes in hun map schrijven. 
ze kijken ons letterlijk de woorden uit de mond, als we ze 
pesten met ‘herfst’ en ‘schrift’. Bij de les over vervoermid-
delen stuitten we op de ‘(t)sj’-klank bij ‘station’, ‘ov-chip-
kaart’ en ‘meisje’. ‘Kun je even een lijstje voor ons maken 
waar de uitspraak van alle lettercombinaties op staat?’ 
nou, dat gaat even niet lukken. het verschil tussen ‘bom’ 
en ‘boom’(explosief uitgelegd met een verwijzing naar 
assad) is al moeilijk genoeg. oei, moeilijk! De eieren en 
vooral de uien zijn overigens het vermakelijkst (niet alleen 
voor ons, maar voor de cursisten zelf ook). ‘rug’, ‘muur’ 
en ‘ui’ zijn onuitsprekelijk, ook al leg je uit dat een rok een 
kledingstuk is, en moer op een bout past en dat je ‘au’ zegt 
als je je pijn doet. Dat laatste beamen ze dan trouwens ook 
wel weer.

aan het eind van een jaar als dit lijkt het een heel 

waagstuk, nog iets te schrijven over vluchtelingen. 

Is er nog iets toe te voegen, nu zo langzamerhand 

ieder daarover zijn zegje gezegd heeft? na allerlei 

uitgangspunten, principes, zorgen, tegenwerpingen, 

met heel veel uitstekende stuurlui aan wal, een 

pretentieloos praktijkverhaal. 

net mensen 

Uitspraakoefeneningen

Schouderklopjes
in de wandelgangen (althans, dat is wat we zien) zijn de 
bewoners her en der met hun i-phone in de weer. luxe? 
nee, bittere noodzaak! we horen dat het bij de woe-
kerprijs voor de overtocht is inbegrepen. we hebben de 
indruk dat veel van de contacten met het thuisfront zijn, 
of met familieleden onderweg. eén van de beginners uit 
onze groep blijkt na een paar weken alweer in istanboel 
te zitten, bij een oom. Van een ander, met zeven kinderen 
hier, zit de echtgenoot elders in het land. hij heeft al een 
verblijfsvergunning en een woning voor één persoon. Dat 
schiet lekker op. af en toe is ze dus weg, en gelukkig kan 
ze hier haar verdriet en onbegrip delen met nieuwe vrien-
dinnen. ook hier zijn dus engelen (zie wouter stips)! 
tegelijkertijd kan een ander zijn geluk niet op omdat 
vrouw en kinderen inmiddels ook onderweg zijn. maar 
een derde heeft daarover nu juist weer grote zorgen, want 
europa toont zich in deze dagen niet van de meest para-
dijselijke kant. 
we zijn neutraal. het coa heeft ons dat terecht op 
het hart gedrukt. maar niet krampachtig. er hangt een 
wereldkaart in het lokaal en we mogen best praten over 
verschillen tussen syrië en nederland. en warempel, het 
zijn net mensen. met zijn trouwe-hondenogen vist er 
één naar een complimentje: ‘goed gedaan,’ zeg ik. ‘héél 
goed?’ ‘nee, beetje goed – volgend jaar héél goed.’ Van 
een ander krijg ik pretlichtjes in de ogen terug als reactie 
op een plastische slikbeweging bij het woord ‘pil’, maar 
a zorgt voor de klapper: na vier of vijf keer woord-en-
wederwoord zonder merkbare verbetering aan zijn kant: 
‘suiker’ – ‘souker’– ‘suiker’( – enz .) krijg ìk het schou-
derklopje: ‘goed zo wim’. humor is universeel!

‘ Non-verbaal spreken we 
dezelfde taal; dat heeft die 
onruststoker in Babel niet 
kunnen verstieren’

Vrede in het Arabisch; Salam

1 ook al lijkt dat in dit artikel anders; ik heb het uit privacyoverwegingen 

geanonimiseerd.
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Welke ontmoeting blijft je een levenlang bij en kan je je weer helemaal voor de geest halen als er naar 

gevraagd wordt?  daar hebben we over geschreven en over wie zou u hebben geschreven? 

een bijzondere ontmoeting

Straatschilder
arno schildert graag. een mooi tijdver-
drijf. arno is wel eens dakloos, en is dan 
blij dat er plek is bij de opvang voor 
hem en een paar andere ‘straatschilders’. 
Onlangs was er een expositie van deze 
schilders van het straatpastoraat in onze 
kerk. toen sprak ik wat langer met hem. 
arno ziet er uit als een ‘dakloze uit een 
boekje’. (ik vroeg me nog even af of ik 
niet te maken had met een typetje van 
Wim de Bie. Betrapt, dacht ik toen. Want 
ik doe het ook: mensen in hokjes inde-
len. Ontkom er maar aan!) hij is een 
kleurrijk figuur met dito kunst, en ook 
met een kleurrijk verleden. in zijn jonge 
jaren trok hij naar india om Bhagwan te 
volgen. hij vertelt er enthousiast over. 
het draadje met spiritualiteit is niet 
meer zo stevig. en dat geldt voor vele 
draden in zijn leven, dat wel lijkt op het 
lopen over een breekbaar koord. Zo’n 
ontmoeting haalt mij even uit mijn 
comfortzone. mensenkinderen – wat 
een bijzonder mens. hierboven ziet u 
een werk van hem. Á la mondriaan – we 
zijn tenslotte in amersfoort, mondriaans 
geboortestad. AL

thema

Spreekuur
het was in de tijd dat ik predikante 
was bij het Vrijzinnige 
samenwerkingsverband in 
hilversum. de tesselschadekerk was 
nog volop in gebruik en ik hield in 
de consistoriekamer spreekuur om 
negen uur. de zaal naast mij werd 
gebruikt door de peuterspeelzaal 
van de montessorischool. Op een 
ochtend in december kwam ik het 
pad op en zag dat de gordijnen van 
de consistorie nog dicht zaten en ik 
stapte naar binnen en deed het licht 
aan en daar zat op mijn stoel in vol 
ornaat sint nicolaas. het werd een 
wonderlijk gesprek, want sinterklaas 
wist wel dat hij een dominee kon 
verwachten, ik was niet voorbereid. 
dus hij zei: goedemorgen, collega. 
en ik geheel van mijn à propos: dag 
sinterklaas. hij vertelde dat hij zich 
geestelijk aan het voorbereiden was 
op de peuters en ik vroeg hem of het 
zin had om eens te ruilen, hij mijn 
niet zo jonge gemeenteleden op 
enige heiligheid trakteren, hij zat, 
immers, al op mijn stoel, en ik de 
peuters. Wij dachten samen dat de 
gemeenteleden het goed zouden 
vinden, maar de peuters niet. Omdat 
zijn optreden nog even op zich liet 
wachten, vroeg ik hem hoe hij ertoe 
gekomen was om de rol van 
sinterklaas te gaan spelen en of je 
daar ook een soort training voor 
kreeg. Ja, dat was zo en sint lette er 
vooral op dat de peuters geen angst 
voor hem kregen. het gekke was wel 
dat ik steeds braaf sinterklaas bleef 
zeggen en er toch ook een vreemd 
soort echtheidsgevoel aan over heb 
gehouden. ik had zomaar een echte 
sint op mijn spreekuur. CJ

Maisie
in de eerste helft van de jaren 90 deed 
ik een opleiding ‘speech formation and 
drama’ aan de speech school in east 
Grinstead, ten zuiden van Londen. de 
school was in de jaren 70 opgericht 
door maisie Jones, een energieke 
engelse dame van inmiddels 70 jaar 
oud. kort na mijn aankomst daar gaf ze 
de leiding van de school over aan haar 
jongere opvolger, maar ze wilde nog 
wel ons eerste jaars les blijven geven. 
Omdat de wandeling naar de school 
een pittige helling bevatte, moesten we 
daarvoor naar haar huis verderop langs 
de weg. ik heb sindsdien zelden meer 
iemand ontmoet die zo positief en blij-
moedig in het leven stond. de school 
was op antroposofische basis, en hoe-
wel maisie een portret van rudolf 
steiner in haar huiskamer had hangen, 
was ze daar nooit drammerig of dogma-
tisch over. integendeel, haar houding 
was very much wat de engelsen ‘tongue 
in cheek’ noemen; als ze ons iets tracht-

te bij te brengen wat steiner beschrijft 
in zijn boeken over stemvorming, riep 
ze altijd dat ze dit ‘straight from the 
horses mouth’ had. als ze enthousiast 
was over onze vorderingen, keek ze 
naar het portret en riep: ‘that was good, 
wasn’t it, rudy?!!’ drie jaar terug hoorde 
ik dat ze op 90 jarige leeftijd was over-
leden. Ze stierf zoals ze geleefd had, 
met een glimlach op haar lippen. MdO

Wally
in een verlopen café bij Poperinge in de 
Vlaamse Westhoek ontmoette ik met 
een groep wandelvrienden een morsige 
oude cafébaas, zo leek het. Onze ont-
vangst in zijn hotel garni was sobertjes: 
vreemd volk, kat uit de boom kijken. 
maar bij een goed glas bier ontdooide 
het van weerskanten. Wally bleek een 
begaafd rock ’n roll zanger. als elvis 
stand-in runde hij even verderop jaren-
lang een goedlopende grillfarm annex 
feestzaal. Op de muziek van een inge-
blikt bandje nam hij onze bestellingen 
naadloos in de tekst op, microfoon in 
één hand, glas, tap of fles in de andere. 
een fragiel popje bestelt appelsap, 
maar dan wel biologisch. asterixoïde 
hilariteit… dat kon geregeld worden! 
daarna bleek ook het bier, de whiskey 
en zelfs het gebakken ei de volgende 
ochtend in biologische uitvoering 
leverbaar.

ervaring in vallen en opstaan: Ooit uit 
een boom gekukeld, loopt hij slecht en 
heeft hij een beschadigde linkerhand 
waardoor hij alleen nog zittend kan 
spelen met de gitaar op z’n knieën. Zijn 
vrouw, esoterisch ontspoord, had hem 
onlangs vanwege een begripvolle 
vriend verlaten en bevond zich nu 
‘ergens tussen Jupiter en saturnus’. 
Wally, iets van een pierrot, maar wat 
een veerkracht en wat een onderkoelde 
humor! WW

Sprakeloos
de langste tien minuten van mijn 
leven bracht ik door op het kamertje 
van een chronisch depressieve 
mevrouw, nadat ik haar in al mijn 
kinderlijke naïviteit als stagiair gees-
telijk verzorger had gevraagd: ‘hoe 
gaat het met u?’ een ongelukkigere 
opening was nauwelijks denkbaar. 
‘slecht,’ beet ze mij bits toe. mijn 
goedbedoelde poging tot een 
gesprekje werd direct gevloerd en 
lag spartelend op haar rug. We 
keken elkaar zwijgend aan. ieder op 
ons eigen manier hulpeloos. tien 
minuten lang viel er nauwelijks een 
woord, behalve dat ze graag zag dat 
ik nog even bleef. aan het eind van 
ons stille gesprek vroeg ze of ik vol-
gende week weer langs kon komen. 
ik was stomverbaasd: na zo’n ken-
nismaking? Ze pakte haar agenda – 
lees: griste een verfomfaaid klad-
blaadje van haar bureau – en tuurde 
of er nog een gaatje vrij was. na elk 
bezoekje maakten we een afspraak 

voor een volgende keer en zodoende 
kwam ik gedurende een halfjaar stage 
wekelijks even buurten. soms was ze 
monter en praatten we over ditjes en 
datjes, andere dagen terneergeslagen 
en kwam ze niet veel verder dan: ’ik 
voel me zo alleen.’ het bleef altijd 
onvoorspelbaar hoe ik haar nu weer 
zou aantreffen. Ver vooruitkijken was 
er niet bij. soms reikt je blik nu een-
maal niet verder dan het gezicht van 
de mens tegenover je. KD

Reacties op onze vraag
Onze vraag van de vorige keer leverde 
een aantal reacties op, genoeg om (al 
een beetje) tevreden te zijn, te weinig 
om te kunnen spreken van een repre-
sentatieve respons. de een laat ons 
blad na ontvangst een poosje liggen, 
de ander leest het meteen uit. de een 
geeft het door, bijvoorbeeld via de 
leestafel in de kerk, de ander leest het 
op het toilet, met de oudpapierbak bin-
nen handbereik. er wordt gezegd dat 
de artikelen tot nadenken stemmen. 
eén abonnee van buiten vindt verwij-
zing naar bijbelse verhalen, zeker die 
uit de evangeliën, heel belangrijk, en 
mist deze. het zoeken van illustraties 
bij de teksten is een klus apart, maar 
wordt blijkbaar wel gewaardeerd. soms 
zegt een treffende foto alles. eén rea-

geerder vindt de huidige uitvoering 
te sjiek. Op de middenpagina’s scoor-
den de stukjes van Paulien Vrolijk en 
Conna Wardenaar een eervolle ver-
melding. Blijkens een van de reacties 
spreekt de gezamenlijke invloed van 
diverse zinzoekende groepen aan. 
iemand doet de suggestie om bij de 
aankondiging van het thema van het 
volgende nummer meteen een vraag 
te formuleren waarop kort gerea-
geerd kan worden op de middenpagi-
na’s. daar kunnen we deze keer 
gemakkelijk aan voldoen, want in het 
volgende nummer is de vraag al 
impliciet: Geloven, wat heb je eraan? 
U bent van harte uitgenodigd om op 
die vraag in maximaal 200 woorden te 
reageren via info@vrijzinnig.nl (graag 
inleveren voor 18 januari).

Werkman, De roep van de aarde, uit de 
Chassidische legenden, 1942
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uiteraard aan alle mogelijkheden en ethische kwesties 
rondom het levenseinde – iets waar arendt geen weet 
van had. het gesprek hierover draagt het risico om leven 
te omschrijven in termen van het maakbare en voorspel-
bare. er is ruimte nodig voor het onbekende en onzeg-
bare, voor dat wat ten diepste geheim voor ons blijft. De 
visie op de mens in haar geboren-zijn in verbinding geeft 
andere dimensies in dit gesprek. 

geboorte vraagt om instemming, om acceptatie van dit 
geheimzinnige leven. wanneer de mens in de tijd komt 
staat de tijd even stil – en tikt daarna door, en de mens 
begint. De mens is een begin en maakt een begin: hij/zij 
zegt ‘ja’ tegen het bestaan en handelt. ieder mens bezit 
deze gave van het begin (augustinus) die om handelen 
vraagt. hier moeten we even stoppen: dit staat er name-
lijk heel stellig en roept vragen op. moet het leven altijd 
beaamd worden? niet iedereen staat elke ochtend jui-
chend op en begroet de nieuwe dag. aan deze vragen lijkt 
arendt niet toe te komen. zij is altijd bezig met de wereld 
en het samenleven. ‘leven’ bestaat voor haar niet zonder 
‘handelen’, en het handelen zin geeft aan het leven.
heeft leven altijd zin? theologisch gevraagd: moet een 
mens ‘ja’ zeggen? of is een ander, god, diegene die ‘ja’ 
zegt? arendt houdt zich niet bezig met theologie, maar 
zet zich er ook niet tegen af. theologisch denken kan hier 
wel een aanvulling zijn: het ‘ja’ van de mens redt 
het soms niet, gods ‘ja’ redt het/ons wel. 

uitgelicht

ergens aan het einde van mijn middelbare 
schooltijd ontdekte ik het: ik zal mijn leven lang ergens 
opnieuw beginnen. was ik de schooltijd van de brugklas 
naar het eindexamen enigszins doorgekomen, begin ik 
aan de universiteit weer als groentje onderaan. en dat 
gaat zo door. uit de pastorale praktijk teken ik dezelfde 
ervaring op van mensen die naar een verpleeghuis verhui-
zen. steeds weer opnieuw beginnen. ik weet nu dat dit 
geen last is, maar een belofte. maar zo voelde het 
als adolescent niet helemaal.
hannah arendt is de filosoof van het nieuwe begin. 
centraal in haar mensvisie staat het gegeven dat wij 
geboren zijn. Deze insteek is ook voor de filosofie een 
nieuw begin, aangezien juist de sterfelijkheid van de 
mens veelal als ijkpunt werd gezien. Van het romeinse 
memento mori (gedenk te moeten sterven – inscriptie 
op drinkbekers uit die tijd) tot het ‘sein zum tode’ van 
martin heidegger, de leermeester van hannah arendt. 
arendt geeft ontroerend concreet aan wat het geboren 
zijn voor ieder van ons betekent: ‘Verjaardagen zijn de 
geritualiseerde vorm van ons gedenken aan het geheim 
van het ‘vanwaar’ van het leven… het is de theodicee 
van het persoonlijk leven. een verjaardag staat voor het 
fundamentele recht, dat de basis is voor de rechten van 
de mens: gewoon er te mogen zijn, zonder je te moeten 
legitimeren.’ (hannah arendt, Vita activa).

Het leven beamen
het is niet zo verwonderlijk dat we het geboren-zijn 
wat verwaarlozen: we hebben er geen herinnering aan. 
we waren er bij, zeker, en hoe: ineens ben je er, mens. 
maar wij hebben ons geboren-zijn van horen zeggen: 
van de verhalen en de mensen die daarbij horen. Dat is 
essentieel: er zijn altijd geboorteverhalen, er is een con-
text waarin een mens ‘hineingeboren’ wordt. geboren in 
(transitief: beweging) de wereld, in tijd en in geschiede-
nis. met de eerste ademtocht ben je verbonden en niet 
alleen. wanneer we op tv in spoorloos de zoektocht van 
een mens zien naar dit verhaal, dan herkennen we ook 
ons eigen geboren-zijn. in die verbondenheid ligt het grote 
verschil met een mensvisie die de sterfelijkheid centraal 
stelt: daar is de mens veel meer individu. sterven is ten 
diepste een eenzame zaak. sterfelijkheid individualiseert, 
geboortelijkheid verbindt. maar beide benaderingen lig-
gen ook in elkaars verlengde: het geheim van het ‘waar 
vandaan’ en het geheim van het ‘waarheen’ vertellen 
beiden van het wonder van het leven. rondom deze polen 
van het geheim van het leven is in onze tijd veel te doen: 
denk aan prenatale diagnostiek en draagmoederschap, en 

‘Het wonder bestaat daarin, dat er überhaupt 

mensen geboren worden. en met hen een nieuw 

begin … dat men in de wereld vertrouwen mag 

hebben en dat men voor de wereld mag hopen, 

is nergens puntiger en mooier uitgedrukt dan in de 

woorden: ‘een kind is ons geboren’ (woorden van 

jesaja, die met kerstmis klinken, aL) (Hannah arendt, 

Vita activa).

door  Alke Liebich

Wie A zegt, moet ook … nadenken
Verder met arendt: handelend ontstaat direct verbinding 
met de wereld. maar dat gaat niet vanzelf.
iedere nieuwkomer moet vertrouwd kunnen worden met 
de wereld en de tijd en thuis raken in tijd en wereld. 
eerder komt een mens niet aan handelen toe. in de hui-
dige tijd met miljoenen ontwortelde mensen bepaalt deze 
gedachte mij erbij wat werkelijk nodig en belangrijk is.
handelen vraagt moed en bergt risico’s in zich, met 
onherroepelijke, soms onbedoelde, gevolgen. Daarom 
is er steeds nieuw begin nodig, met als basis vergeving. 
Vergeving wortelt voor arendt in het respect voor elkaars 
mens-zijn. Door te vergeven spreken mensen elkaar vrij 

en is toekomst mogelijk. christelijke vergeving wortelt 
in gods liefde. een vergeving die er is vanuit god, voor-
dat een mens zijn eerste blunder begaat, opent de hele 
wereld. arendts ontwerp zou ik humanistisch, horizon-
taal noemen. Beide staan niet in tegenspraak. De weke-
lijkse bede in het onze Vader laat dit zien: zij is geen 
makkelijke algemene vergeving vooraf, maar bevrijdt 
– op toekomst gericht – tot vrij handelen. Dezelfde vrij-
heid wordt in de doop afgeroepen over het mensenkind. 
Vergeving – weer bij arendt - maakt geboorte mogelijk: 
een nieuw begin.
het andere risico is de onvoorspelbaarheid en dreigende 
chaos. Daarvoor is betrouwbaarheid nodig. tegenover de 
chaos plaatst arendt het ‘vermogen om beloftes te geven 
en te houden’. 
het vermogen om te vergeven en betrouwbaar te zijn, 
ontbinden en ontlasten de mens en haar handelen en 
geven het vrij. zo is vrijheid en nieuw begin mogelijk.
arendt is het juist te doen om het onvoorspelbare. een 
nieuw begin is altijd een verrassing en vindt plaats buiten 
het gewende en procesmatige: onverwacht, wonderbaar-
lijk. het wonder van het leven kan zich steeds weer vol-
trekken. menselijk handelen is gericht op vernieuwen en 
onderbreken. De gave van het begin ligt in het doorbre-
ken en een nieuwe weg inslaan. het gezegde ‘wie a zegt 
moet ook B zeggen’ is de dood voor deze gave.

arendt lezend kan ik er moe van worden: alles moet 
anders (volgens de reclame), ja ja. hebben mensen niet 
ook behoefte aan continuïteit en betrouwbaarheid? en 
mogen we niet tevreden zijn met onze vorige vernieu-
wing? gelukkig zijn is immers: blij zijn met je vorige 
verlangen dat je hebt bereikt of verkregen. arendt lezend 
krijgt mijn denken vleugels en zie ik moed en mogelijk-
heden. toch een soort ‘Yes we can’. ik heb het ook nodig 
dat iemand dat tegen me zegt.

hoera, 
het is een 
mens!

uitgelicht

Hannah Ahrendt

Paul Klee, Mädchenklasse im freien, 1939

Wie A zegt, moet ook … 
nadenken
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bepleit daarvoor een fusie met de kunsten en hij is tegen 
een institutionele of klerikale autoriteit die toeziet op de 
correcte procedures. maar hij verdedigt even stellig, dat 
ook een vrijzinnig geloof zich in de viering moet organise-
ren om zichzelf niet te verliezen.

hobson gaat voor zijn ideaal terug naar de vroege 
Verlichting. hij vindt daar een vrijzinnigheid die een 
bloeiende christelijke cultuur wilde in een liberale staat. 
een bloeiende christelijke cultuur, omdat christenen op 
zoek zijn naar een ‘rijkere, meer authentieke gemeen-
schap’ dan een liberale cultuur kan bieden. zo’n bloei-
ende cultuur moet zich echter wel in een liberale staat 
voordoen. christenen hebben in de geschiedenis van het 
christendom geleerd dat ‘er een heilige waarde schuilt in 
de overgang van een autoritaire theocratie … naar een 
politieke cultuur die de menselijke vrijheid trots bewaakt’. 
christenen zoeken rond het ritueel naar een rijkere 
gemeenschap, maar willen beslist geen godsdienstige 
plicht of dwang en ze bepleiten daarom ieders vrijheid in 
een liberale staat. ze kennen zelfs een ‘religieuze bevesti-
ging van politieke vrijheid als een heilige zaak’.

er zit bij hobson samenhang tussen een bloeiende chris-
telijke gemeenschap en een liberale staat. juist omdat 
christenen een rijkere gemeenschap zoeken in hun vierin-
gen, beseffen ze de waarde van vrijheid en willen ze zich 
politiek ook hard maken voor ieders vrijheid als een hei-
lige zaak. laat me dat in mijn eigen woorden wat scherp 
stellen. niet-vrijzinnige gelovigen kunnen er toe neigen 
om de invloed van hun gemeenschap in de samenleving 
zo groot mogelijk te maken. politieke liberalen geven vrij-
heid gemakkelijk prijs als veiligheid of economie daarom 
vragen. Voor vrijzinnigen moet een rijkere christelijke 
gemeenschap juist de reden zijn voor de verdediging van 
vrijheid in een liberale staat. hobson provoceert de vrij-
zinnigheid een beetje in dit boek, waarvoor hij veel mate-
riaal aandraagt van jezus en paulus tot aan de Quakers en 
later. zou hij een punt hebben?

het vrijzinnige christendom moet opnieuw gaan 
beseffen dat het een godsdienst is met een eigen religi-
euze praktijk en dat die religieuze praktijk is georgani-
seerd rondom de cultus, dus in de viering van rituelen, 
vooral het avondmaal. hobson is daarmee op zijn minst 
uitdagend, maar hij levert er ook een onderbouwd betoog 
bij. hij stelt dat de vrijzinnigheid na de Verlichting heeft 
geprobeerd om zichzelf te baseren op een universele 
redelijkheid en een rationele moraal. het geloof moet 
algemeen inzichtelijk zijn, zodat je kunt verklaren wat 
je doet en denkt. geloof komt daardoor heel dicht tegen 
een redelijk humanisme aan te liggen. Volgens hobson 
is de vrijzinnigheid daardoor echter vergeten dat ze toch 
eigenlijk een godsdienst is. De viering, het ritueel en onze 
deelname daaraan vormen daarvan het hart. zo’n gods-
dienst doe je, of daar doe je aan mee, maar daar kun je 
met jouw denken geen rationele fundering voor geven. in 
de godsdienst zit een eigenheid die nooit helemaal inzich-
telijk te maken valt. hobson wil beslist vrijheid en crea-
tiviteit in de vormgeving en uitvoering van rituelen. hij 

VrijzinnigheiD 
nieuw uit te VinDen

door Rick Benjamins

Theo Hobson, een engelse theoloog, schreef in 2013 een prikkelend boek Reinventing Liberal Christianity. 

je kunt dat vertalen met ‘de liberale theologie nieuw uit te vinden’. In mijn vorige bijdrage schreef ik over 

Paul rasor, die vasthoudt aan een hedendaagse, sociale en vooral redelijke vorm van religiositeit. 

Theo Hobson tapt daarentegen uit een heel ander vaatje. 

reflectie

Avondmaalzilver grote kerk Monnickendam

Protestantse kerk, fotograaf Freek Visser

          

cultuur

altijd consistent) en zijn denken 
gekleurd door eschatologische opvat-
tingen. maar wie daar ‘doorheen’ leest 
om de grote lijn van zijn betoog te 
volgen, vind hier een, ook voor vrij-
zinnigen, interessant boek.
Ineke de Feijter, predikant van de 
Koorkerkgemeenschap Middelburg

Geduld met God, twijfel 
als brug tussen geloven en 
niet-geloven 
in dit boek zoekt de tsjechische theo-
loog, filosoof en psycholoog tomáš 
halík (hoogleraar in Praag en winnaar 
van de europese prijs voor het beste 
theologische boek (2011) en de presti-
gieuze templetonprijs (2014)), naar een 
nieuwe verhouding tussen gelovigen en 
niet-gelovigen, kerk en seculiere cul-
tuur. met als uitgangspunt het verhaal 
van Zacheus, de ‘mens-op-afstand’ bij 
uitstek, pleit halík voor het zich werke-
lijk inleven in de ‘Zacheussen van deze 
tijd’. Zoeken met de zoekenden en vra-
gen met de vragenden, voorbij de 
tegenstelling geloof vs atheïsme en de 
restauratieve pogingen van religieus 
fundamentalisme. Voortbouwend op 
kierkegaard en tillich pleit halík voor 
een theologie van innerlijke bevrijding, 

een spiritualiteit van de uittocht, die 
verenigbaar is met bepaalde vormen 
van atheïsme. hij verwijst daarbij naar 
de postmoderne filosoof Gianni Vattimo 
die stelt dat de huidige seculiere 
samenleving de vervulling is van 
Christus’ zelf-ontlediging en daarmee 
de logische voltooiing van de geschie-
denis van het christendom. Geloof 
wordt niet geschrapt, zegt halík, maar 
vervuld, het sterft om op te gaan in de 
Liefde. en de kerk moet dat transforma-
tieproces durven ingaan, als een nieuw 
aggiornamento (‘bij de tijd brengen’, 
tweede Vaticaans concilie). Via een 
nieuwe dialoog met atheïsme, die een 
verrijking is voor het christendom 
wanneer zij de kritiek durft te omarmen 
en in zich opnemen. Wat theologische 
opvattingen betreft, is het soms door-
bijten in dit boek voor een vrijzinnige. 
Zijn Godsbeeld is theïstisch (en niet 

kUnst, FiLm en BOeken 
Opvallende zaken uit de wereld van kunst, film en boeken

Een prettig gestoord 
middagje uit
Geen mensenkind blijft hetzelfde 
tijdens een bezoekje aan psychiatrisch 
museum ‘het dolhuys’ in haarlem. naast 
de vaste tentoonstelling van de dol-
cellen en de zorgzaal is daar momenteel 
de jubileumexpositie ‘de maakbare 
mens’ te zien. die draagt de slogan: 

‘Ooit ’n volmaakt mens ontmoet? en..., 
beviel ‘t?’ Zonder prekerig te zijn neemt 
de expositie het menselijke maakbaar-
heidsideaal onder de loep. dat gebeurt 
aan de hand van o.a. kunstwerken, foto-
grafie en persoonlijke verhalen, maar in 
het bijzonder door interactie met de 
bezoeker. dat begint al bij de ingang 
waar je een selfie maakt en eindigt in 

een zaal vol spie-
gels waar je een 
selfie maakt van je 
geest. telkens word 
je, direct dan wel 
indirect, bevraagd 
op je eigen veron-
derstellingen. Wat 
is volmaakt? hoe 
ver kan en wil je 
gaan? Wie wil je 
zijn? meer nog: 

als wie wil je je voordoen? scherp 
brengt de expositie de wrijving aan 
het licht tussen enerzijds bijzonder 
en uniek willen zijn en anderzijds 
normaal en bij de groep willen horen. 
in de race naar steeds verdergaande 
volmaaktheid vallen de ‘onvolmaak-
ten’ buiten de boot. Zij horen er niet 
bij en worden als beperkt, abnor-
maal, eng, gek of losers afgeserveerd. 
alleen: moet je om écht succesvol te 
zijn niet juist afwijken van de norm? 
‘Vier je afwijking, want onvolmaakt 
zijn is zo gek nog niet,’ die boodschap 
lijkt het dolhuys de bezoeker mee te 
willen geven. kijk en luister echter 
vooral voor jezelf, breng een bezoek 
en duik onder in de boeiende, maar 
tegelijk ongrijpbaar beklemmende 
wereld van de geest. Zeer warm 
aanbevolen!  Klaas Douwes

Tentoonstelling te zien t/m 10 maart 2017 in Dolhuys, museum van de 

geest, in Haarlem www.hetdolhuys.nl

Geduld met God, Tomáš Halík, uitgeverij 

Boekencentrum
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door  Annemieke van der Veen

terugtocht beloofden. Maar wat kan je zeggen? De waar-
de van woorden was toen anders. Een woord was een 
concreet ding, je dook bijvoorbeeld weg als er een vloek 
tegen je werd uitgesproken, anders werd je echt geraakt. 
En boekrollen ¬waren schaars en dus heel bijzonder. 

In het eerste hoofdstuk is Ezechiël helemaal van de 
wereld en gevloerd. In het daaropvolgende gedeelte 
zegt de Eeuwige: ga op je voeten staan, dan kan ik met 
je spreken. De gedachte is dat je oog in oog met een 
ander moet zijn om zinnig te kunnen spreken. En hij 
wordt aangesproken als ‘mensenkind’ (ben adam). Over 
die aanspreektitel hebben de geleerden veel nagedacht. 
Ik ga mee met de gedachte: je bent niet meer mens als 
super mystieke ziener. Een mensenkind net als ieder 
ander. Niet van de wereld, maar met de voeten op de 
grond. Twee keer moet hij woorden eten. Eerst slikt 
hij alle klaagliederen, gezucht en wee geroep van zijn 
naasten, door om goed te weten dat je niet zomaar wat 
kunt zeggen, zonder te weten wat er in een ander leeft. 
Daarna neemt hij de woorden van de Thora -leren wat 
goed doen is- tot zich en die smaken als honing. De 
omschrijving van de mensen die niet willen luisteren, is 
bijzonder: ze omringen Ezechiël als netels, doornen en 
schorpioenen. Ze maken hem belachelijk. Een mensen-
kind zal veel moeten slikken om toch hoop te geven en 
te inspireren. Ezechiël heeft het moeilijk. Er zijn geen 
snelle oplossingen als je in ballingschap zit en gevlucht 
bent, afhankelijk van vreemden. Vragen cirkelen rond: 
hadden we het anders kunnen doen, houden we het 
vol? Hoe sla je een hoopvolle weg in, is die er eigenlijk 
wel? Al dat eten van Ezechiël wil de honger naar gerech-
tigheid stimuleren. En ik leg woorden van Lucebert op 
ons bord: zullen er woorden zijn die in zich een zonne-
tje hebben dat toch de veertjes van de huismus kleurt? 

binnenkantmens kunt worden, het prinsje in jezelf kunt 
ontdekken. Daarvoor is eerst een confrontatie nodig met 
je eigen onaangename kanten (de rare en nare mensen 
die het prinsje ontmoet), en dan loop je vast, in de woes-
tijn. Door verbondenheid te ontwikkelen met de vos, 
door hem getemd te worden, komt de ik-persoon los uit 
de woestijn. Hij leert ‘Alleen met het hart kun je goed 
zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’. 

De Kleine Prins blijkt zo een verhaal voor meer perspec-
tieven, passend voor sprookjes en religieuze verhalen. 
Tussen hart en hoofd, klein en volwassen, leven mensen. 
Laten we de tegenstellingen niet tegen elkaar uitspelen, 
uiteindelijk was de piloot een volwassene, die ook kind 
was, een man die verbondenheid leerde kennen, zoals 
ook de kleine prins die leerde kennen: alle tijd die je aan 
je roos besteed hebt, maakt je roos juist zo belangrijk. Het 
meisje in de film is naamloos, maar zou ze niet eigenlijk 
Rose moeten heten?

In de bioscoop zat ik als enige volwassene zonder 
begeleidend kind te kijken naar De Kleine Prins. En ik 
draag het verhaal en de beelden al een tijd met me mee. 
Dus misschien heb ik het flink te pakken. Ik vind De 
Kleine Prins een ingewikkeld verhaal, en een nog inge-
wikkelder film. Dat komt mooi overeen met hoe Jean-
Jacques Suurmond zijn boekje Op reis met de Kleine Prins 
begint: ‘Een tijdje geleden las ik het verhaal van de kleine 
prins. En ik kreeg daarbij hetzelfde gevoel als wanneer ik 
de bijbel lees. Of een ander religieus boek. … Alsof ik iets 
belangrijks mis. Alsof ik een bloem ruik zonder geur. Of 
de zon zie zonder warmte te voelen.’

Regisseur Mark Osborne wilde zijn animatiefilm over De 
Kleine Prins een weergave van de leeservaring laten zijn. 
Hij kiest het perspectief van een negenjarig meisje. Haar 
moeder heeft een minuut-tot-minuut levensrooster voor 
haar opgesteld. Als ze dat volgt, met vooral veel studeren, 
wordt ze ‘een pracht-volwassene’. Naast het meisje woont 
een oude piloot. Bij hem is niets recht en alles speels. In 
zijn tuin, met Tinguely-achtige beelden, bouwt hij aan 

een vliegtuig. Hij laat het meisje zijn verhaal over de klei-
ne prins lezen. De belevenissen van de kleine prins zijn in 
een andere animatietechniek prachtig weergegeven. In de 
gesprekken tussen het meisje en de piloot is het belang-
rijk om kind te zijn en te blijven: speels, fantasierijk en 
warm. Op het einde van de film blijkt het meisje dat te 
zijn, de piloot zegt dat ze zo ‘een pracht-volwassene’ 
gaat worden.
Suurmond ziet het verhaal als een spirituele weg, die 
voor ieder mens toegankelijk is. Ook hij kiest voor een 
nieuw verhaal, dat van hemzelf en de vos. De vos legt 
hem uit, en laat hem ervaren hoe je van buitenkantmens 

door  Corrie Jacobs

Het profetische boek ‘Ezechiël’ kent de problema-
tiek van wat je kan verwoorden en wat je kan doen om 
wanhopige mensen zicht op toekomst te geven. Zodanig 
dat woorden en leven met elkaar kloppen. De achterflap 
van het boek luidt min of meer als volgt: zo’n zeshonderd 
jaar voor onze jaartelling hoorde Ezechiël bij de priesters 
die verbannen werden uit Jeruzalem. Hij verbleef waar-
schijnlijk in een Joodse nederzetting (tentenkamp?) aan 
de rivier de Kevar in het land van Babel. Er wordt verteld 
dat Ezechiël allerlei visioenen had en het boek geldt nog 
altijd als zeer mystiek. Zo zelfs dat in bepaalde Joodse 
kringen gezegd wordt dat je het pas mag lezen als je de 
dertig of veertig gepasseerd bent. Dan, denkt men, heb je 
de grote vragen van het leven leren kennen. 

Ezechiël had als profeet de opdracht de makkelijke ver-
halen en de illusies te bestrijden, die het volk een snelle 

verhaal

In onze huidige tijd lijken woorden vluchtig,  een 

twitter en een oneliner hier en luidruchtige menin-

gen daar. Lucebert dichtte over het woord: vaak 

mager het woord is een arm mannetje in de nacht. Ik 

word toch nog steeds verrast door de actualiteit van 

de oude verhalen die ook over levensvragen gaan. en 

er is schaarste als het gaat om woorden die hoop 

geven en moed. Wat kan je zeggen, als je al die vluch-

tende mensenkinderen ziet. 

een modern sprookje. Zo staat het op de achterflap van de Kleine Prins. Sprookjes, zijn dat kinderverhalen? 

Is de Kleine Prins een kinderverhaal? jazeker, als je ‘kinderverhaal’ net zo opvat als ‘kinderziekte’: 

bijna iedereen krijgt dat op jonge leeftijd. maar ook volwassenen kunnen nog de bof, mazelen of de zesde 

ziekte krijgen en dan vaak ernstiger.

ezechiël: profeet en mensenKinD

De Kleine prins 

boek en film

Antoine de Saint-Exupéry (oorspronkelijk 1943) 

De Kleine Prins, Ad. Donker Rotterdam.

DVD De Kleine Prins (The Little Prince), regie Mark Osborne, 

verschijnt 15-12-15.

Jean-Jacques Suurmond (2014) Op reis met de kleine prins. 

Naar het verhaal van Antoine de Saint-Exupéry, 

Uitgeverij Meinema Zoetermeer

Er is in het woord een zonnetje dat alle veertjes van de huismus kleurt. 
Lucebert, het woord

Suurmond ziet het verhaal als 
een spirituele weg, die voor 
ieder mens toegankelijk is
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het volgende nummer heeft 
als thema ‘Geloven: wat heb je 
eraan?’

Ggod, waar ben ik? hier natuurlijk. maar waar is hier? er zijn zo veel 
‘hiers’. ik heb een bepaalde leeftijd bereikt, maar ik hoorde iemand wel 
eens zeggen dat je een leven lang nodig hebt om geboren te worden. 
Veel ben ik dan niet opgeschoten. 
er is niet alleen het ‘hier’ van mijn leeftijd, er is ook het ‘hier’ van mijn 
carrière. hoever ben ik gekomen? nooit ver genoeg. Die carrière is een 
soort slavendrijver die mij van dit ‘hier’ altijd verder wil opdrijven. 
mijn hart weet wel: het zijn mijn eigen verwachtingen die me verder 
dwingen. als ik mijzelf dit voorhoud, dan lukt het me rustiger aan te 
doen en even ‘hier’ te blijven. Kennelijk heb ik een punt bereikt waarop 
ik dat ben gaan inzien. ook dat punt is een soort ‘hier’. een kwestie van 
innerlijke groei. maar ook die gaat hink-stap-springend verder. 
zou het geen tijd worden voor meer ‘mindfulness’, voor meer in het 
‘hier en nu’ leven? ik heb dat wel eens geprobeerd bij een yoga-work-
shop, maar eerlijk gezegd, ik verveelde me te pletter. 

waar ben ik? ik denk, god, in elk geval onder uw glimlach. u zult wel 
lachen om al mijn plannen en projecten. als ik dat bedenk, stop ik met 
zo bloedserieus met mijzelf om te gaan. uw glimlach is bevrijdend en 
zegt me: ‘zodra je ophoudt te reizen, ben je gearriveerd.’ 
(japans spreekwoord)
Stephan de Jong

Deze overdenking komt uit het nieuwe VVP-boek ‘Letters in de week’ met daarin 

52 overdenkingen: voor elke week één. Zo komt u vrijzinnig het jaar door. Elke 

overdenking wordt vergezeld door ‘vrijzinnige kalligrafie’ van beeldend kunstenaar 

Mark van Praagh. U kunt het boek bestellen voor 15,- euro (exclusief verzend-

kosten) via info@vrijzinnig.nl of 030-880 1497.

waar Ben iK?


