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Van de redactie
'..het boek wordt niet dichtgeslagen...'

Sietzo Dijkhuizen

"De ware lezer bemoeit zich nergens mee, hij leest". Het
is de openingszin van een (oude) recensie van boeken
over 'lezen' in NRC/Handelsblad. En hoewel de tweede
zin nogal gechargeerd is ("BoÏmnenregens en parle-
mentaire enquëtes mogen de grond onder zijn voeten doen
beven, zo lang er nog pagina's te gaan zijn, wordt het
boek niet dichtgeslagen") maakt het wel duidelijk dat er
'lezers' zijn en 'lezers'. En ondanks de vele teksten die
elektronisch worden aangeboden schijnt het boek-lezen
toch niet onmstbarend te verminderen.
Met de Boekenweek net achter de rug komt ook R UIMTE
nog eens met het onderwerp 'boeken' en 'Lezen' bij jullie
binnen. Dat kon er nog wel bij, dacht de redactie. Het
kennelijk zeer begeerde (volgens de boekhandelaren)
geschenk 'Woede' hebt u trouwens toch al uit. Tijd dus
voor andere geluiden.
De voor dit num?mer om een bijdrage gevraagde auteurs
kregen onbeperkte vrijheid in de benadering van het
thema 'boeken en lezen' en dat zullen de lezers bemerken.
Janrtes Reiling opent de reeks met een zeer persoonlijk
getint artikel over schrijven en lezen. Een mooi kijkje in
de sfüdeerkamer van een emeritus hoogleraar.
Wout Huizing blikt met een aantal ouderen terug op
jeugdboeken en concludeert dat lezen 'je wat doet'.
Alle van der Goot filosofeeÏt over letters, woorden en
bibliotheek en kon het niet laten iets te citeren.

3



n

l
I

I
l
I

Theo van der Laan neemt als emeritus afscheid van zijn
'Emerititis' met een mooie herinnering aan een indmk-
wekkend boek.

Sip van der Werf vestigt de aandacht op twee boeken die
hem duidelijk maakten hoe waardevol lezen kan zijn. In
een afzonderlijk aÏtikel recenseert hij de nieuwe
zangbundel. Ook een boek(ie)!
Piet Brongers tenslotte geeft in zijn bijdrage een onder-
streping van het aloude (zondagsschool?)-liedje aledereen
op zijne wijs...'

l

NOOT: De in de aanhef genoemde boekbespreking ging over :
Alberto Manguel: Een geschiedenis van het lezen'; Kees Fens en
Uta Janssens: Poseren voor de bladspieger en JJ.Oversteegen:
'Etalage '.
**********

Laat u even weten of de eerste regel van deze inleiding
wat u betreft klopt?

I
Over boeken geschreven

Jannes Reiling

I
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Vannacht vond ik, al of niet dromend, dit een prachtige
titel voor mijn bijdrage aan deze special van Ruimte maar
nu ik het erboven heb gezet, begin ik toch te twijfelen.
Wat betekenen deze drie woorden in deze volgorde
precies? Wil ik het hebben over boeken die ik zelf heb
geschreven? Gaat het om boeken die anderen hebben
geschreven? Gaat het om boeken als boeken? Je kunt er
verschillende kanten mee uit. Laat ik eerst maar mijn
eigen straatje inslaan. Ik heb inderdaad boeken
geschreven, in totaal een sfük of negen. NuÏmner tien is al
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een jaar of wat onderweg en ik weet niet of het eind van
die weg wel zal worden gehaald. De negen die wel zijn
klaargekomen hebben het op de boekenínarkt niet erg
goed gedaan. Een stuk of drie zijn uitgegeven door de
NBJB en de Unie en dan weetje bij voorbaat dat de
actieradius beperkt is. Drie zijn commentaren op boeken
uit het Nieuwe Testament en ook dat zi n geen bestsellers.
Toen mijn laatste boek, een coÏmnentaar op de eerste brief
aan de Korintiërs, net was verschenen verlaagde de
uitgever de prijs van 72 gulden naar 24 en de royalties
deelden in deze daling ... Een eerder boek kwam terecht
bij De Slegte en weer een ander werd door de uitgever
geruimd. Geld noch naamsbekendheid hebben mijn
boeken mij opgeleverd. Maar daar schrijf je ze ook niet
voor.

Het eerste
Het eerste boek(je) schreef ik met wijlen Jan van Dam. De
titel was Geloof en Leven. Ik schreef over het geloof en
Jan van Dam over het leven. Ik de dogmatiek en hij de
ethiek. Het was bestemd voor cursussen voor jeugdleiders
en er stonden daarom boven ieder hoofdsfük een of meer
bijbelgedeelte en aan het eind les-, lees- en
discussievragen. Dat was toen (1955) heel modern.
Volgens sommigen was de inhoud toen ook al aan de
moderne kant. Maar als ik het vandaag weer eens lees, dan
besef ik hoeveel er in onze geloofswereld is veranderd. Ik
zou het nu nog wel eens over willen doen maar dan geen
leerboek maar een gespreksboek. Ik zou het willen
schrijven na gesprekken met anderen. Soms denk ik dat
dat via het Internet zou kunnen maar ik denk dat je elkaar
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erbij moet kunnen aankijken. Zou het vandaag nog
mogelijk zijn om een geloofsleer te schrijven waarin de
meeste Baptisten zich zouden kunnen herkennen?
Een kwart eeuw later schreef ik weer een boekje dat voor
alle Baptisten was bestemd. Het was de vrucht van een
openingscollege dat door de mangel van een aantal
vrienden en vriendinnen was heengegaan. Het werd zelfs
uitgegeven als jubileumboekje bij het eeuwfeest van de
Unie in 1981, voorzien van een handreiking voor
gesprekskringen. Het ging over de weg en de identiteit
van de Nederlandse Baptisten en het leek er even op of dit
kleine boekje van nog geen vijftig bladzijden een soort
catechismus zou worden. Maar dat was vlak voor de

roerige dagen van de jaren tachtig.

Bijbelbeschouwing
KoÏt na het eeuwfeest begonnen de zogenaamde
evangelischen zich in onze gemeenschap te roeren. Hun
pijlen richtten zich -hoe kan het anders- op het seminarie
en op de docenten. Vele uren hebben we vergaderd met
verontmste broeders. Tenslotte hielden we een hele

sfüdiedag op De Vinkenhof. Bij die gelegeÏföeid hield ik
een inleiding over de bijbelbeschouwing en Olof de Vries
sprak met de deelnemers over bijbeltoepassing. Het was
voor lange tijd het laatste gesprek. Aan werkelijk
theologisch gesprek had men geen behoefte. Anderhalf
jaar later heb ik mijn lezing van toen uitgewerkt in een
boek "Het Woord van God" dat bij Kok verscheen. Ik was
ervan overtuigd dat een grondig bijbels onderzoek naar
het begrip 'woord van God' een goede basis levert voor
een bijbelbeschouwing waar je in de twintigste eeuw mee
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uit de voeten kunt. Dat ben ik nog, maar noch de
postmodemist noch de fundamentalist hebben behoefte
aan een bijbelbeschouwing. De postmodernist kiest zijn
eigen verhaal uit dat wat hem aanspreekt. De
fundamentalist verleent aan zijn bijbeluitleg de stafüs van
een openbaring van God.

Gelegenheidsschrijver
Wat voor een schrijver ben ik dan? Geen 'echte' schrijver
die schrijft omdat hij moet vanuit zichzelf. Zoals bij
voorbeeld Kuitert die het ene boek na het andere heeft

geschreven en aan het eind van elk boek voelde je het
volgende al aankomen. Ik was meer een gelegenheids-
schrijver, één die van de gelegenheid gebmik maakte om
verhalen die ik ergens op uitnodiging had verteld, in
boekvoÏ'm te publiceren. Ik vond en vind schrijven
heerlijk, zeker als ik het met de pen moet doen. Maar een
schrijver ben ik niet. Ik voel mij beter thuis wanneer ik
mensen om mij heen heb die naar mij luisteren en naar
wie ik kan luisteren. Mijn boeken zijn dus de producten
van een niet-schrijvër.
Tot zover over mijn boeken. Alweer zo'n dubbelzinnige
uitdrukking. 'Mijn boeken' dat zijn ook de boeken die ik
bezit. Zij vormen een belangrijk sfük van mijn leefwereld.
Ik heb ze altijd gretig gekocht, erin gelezen, soms zelfs
helemaal gelezen, later nooit of soms of vaak gebruikt. Nu
vormen ze het behang van mijn studeerkamer. Ik gebruik
maar enkele boeken min of meer geregeld en de meeste
helemaal niet meer. Maar ik kan er geen afstand van doen.

7



l
l

l

I
l

l
l

l

I
l

I
I

l

l
I

Geschiedenis
Heel veel boeken die ik niet meer gebmik, hebben een
geschiedenis. Vaak niet meer dan een sfükje geschiedenis
maar dan toch. Zo heb ik nog altijd het eerste boek dat ik
kocht toen ik student in de klassieke talen was geworden.
Het was bij een tweedehands boekhandel en ik denk dat ik
er niet meer dan een gulden voor heb betaald. Ik gebmik
het nooit meer maar ik doe het niet weg.
Zo hebben heel veel boeken hun sfükje geschiedenis in
mijn leven. Daar zou ik vellen over vol kunnen schrijven:
over de boeken die ik voor een spotprijs kon kopen uit de
bibliotheek van mijn leermeester Van der Leeuw. Zijn
zoons vonden dat zij hun vader na zijn dood moesten eren
met de verkoop van boeken uit zijn bibliotheek aan
mensen die met hem verbonden waren geweest. Zij stel-
den een prijs vast en sloegen de koper dan aan voor een
bepaald percentage van die prijs al naar gelang je rijkdom
en inkomen. Ik kwam er met 10 % heel goed van af.
Een schatrijke leeftijdgenoot werd voor 200 % aan-
geslagen. Het is inmiddels vijftig jaar geleden maar de
meeste staan er nog.

Nostalgie
Nu kijk ik van achter het toetsenbord van mijn computer
langs mijn behang. Met welgevallen en ook een beetje
nostalgie. Want het meeste is verleden tijd. Je kijkt ernaar
terug. Zo was het en zo was het goed. Ik heb altijd van
mijn boeken genoten. Ze gaven me het gevoel met heel
veel mensen, meningen en gevoelens in contact te staan.
Mijn leermeester en latere collega Van Unnik (die een
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bibliotheek had die vele malen groter was dan de mijne!)
had het over de 'wolk van getuigen' die hem omringde.
Natuurlijk staan er rondom mijn computer een heleboel
CD-Roms. Sommige daarvan bevatten boeken. Ik kan ze
lezen op het scherrn voor mij maar ik doe het praktisch
nooit. Boeken moet je in handen kunnen hebben,
openslaan en erin bladeren en lezen. Dat vind ik, maar
mijn kinderen denken daar anders over. En misschien de
lezers van dit verhaal ook. Dat is hun aller goed recht,
daar zal ik nooit over zeuren. Maar of het scherrn het zal

winnen van de papieren bladspiegel? Ik denk het niet en ik
verwacht het ook niet. Boeken zijn cultuur en CD-Roms
zijn techniek. Dat is natuurlijk een kreet en niet meer dan
dat. Techniek is ook cultuur. Maar een boek in je handen
hebben is iets heel anders dan een tekst op het scheün
voor je te hebben.
Over boeken geschreven. Dat heb ik. Over de boeken die
ik heb geschreven en over de boeken die ik heb
verworven. Maar nog niet over 'een boek dat mijn leven
heeft veranderd'. Dat kan ik ook niet want zo'n boek is er

niet. Bij alles wat ik in boeken heb gevonden en ontdekt
en wat mijn leven heeft verrijkt is er niets dat mijn leven
ineens heeft veranderd. Zoals dat bij soünige mensen het
geval is.
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Steun
Maar er is één boek dat mij in een kritieke periode van
mijn leven heeft gesteund. Dat was niet de bijbel maar een
boek van mijn leermeester Van der Leeuw. Het heet
'Dogmatische brieven' en het gaat in briefvorrn over de
inhoud van het christelijk geloof aan de hand van de
Apostolische Geloofsbelijdenis. De brieven waren eerder
in een blad verschenen en gericht aan een vriend, de
psychiater Rüm?ke. Elk hoofdsfük werd afgesloten met een
hyÏnne. Ik had mij nooit erg voor de dogmatiek
geïnteresseerd. In het boek staat de datum 7-5-1943. Dat
was de dag waarop ik in kamp Ornmen terechtkwam, een
week voordat ik met vele andere studenten naar Duitsland
werd versleept om daar in een fabriek te werken. Dat boek
heeft mij in de twee jaren van ballingschap gesteund en
bewerkt dat ik gelovig ben gebleven. Misschien moet ik
zelfs zeggen geworden. Want ik heb daaruit geleerd dat
geloof geen gevoel is maar substantie heeft en dat die
inhoud bepalend is. Ik kan niet zeggen dat het boek mij
getroost heeft in de toch tamelijk benarde sifüatie van een
Duits Arbeitslager. Maar het heeft een bodem gelegd in
mijn geloof die in de loop der jaren wel is veranderd maar
nooit weggezakt in ervaring en gevoel. Toen wij in april
1945 werden afgevoerd omdat de Amerikanen in aantocht
waren heb ik alleen dit boek met nog wat andere artikelen
in mijn schoudertas gestopt. De rest kwam in een koffer
die ik op een vrachtwagen moest inleveren. Later op die
dag zijn een komuit en ik er samen füssenuit geknepen en
ik heb die koffer nooit weer gezien. Maar de Dogmatische
Brieven heb ik nog, nog net zo vuil als zesenvijftig jaren
geleden. En nog even kostbaar.
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Het lezen van

(jeugd)boeken.

Stiekem 's avonds nog even een paar
bladzijden

Wout Huizing

Lezen en de rol van het boek in je leven. Daarover ging
het kringgesprek dat ik had met een groep ouderen in
"Tabitha" Den Haag. Het was een levendige middag, met
veel leuke opmerkingen en anekdotes, maar belangrijker
was voor mij te merken dat zo'n gesprek over boeken en
lezen iets wakker roept, namelijk hoe lezen je leven op
een positieve manier kan vormen.

Aan het kringgesprek deden achttien dames mee en één
heer. De gemiddelde leeftijd cirkelde rondom de 85 jaar.
Dat betekende voor vrijwel ieder ver temg gaan in de tijd.
Het eerste 'rondje' met de vraag, "Welke boeken behoren
tot je favorieten,?" leverde vele titels op. 'Merijntje
Gijssen' en 'Alleen op de wereld' bleken bij verscheiden
mensen veel indmk te hebben nagelaten. 'Bulletje en
Bonestaak' en 'toppers' als Heidi, Ben Hur, Stijfkopje,
Pietje Bell en Dik Trom werden graag gelezen. Zeer
geliefd waren ook de meisjesboeken van Sissie van
Marxveldt, die geschreven zijn voor de 'bakvissen' van
toen: vrolijk van toon, waarbij altijd alles goed op z'n
plaats kwam. De enige heer temidden van de vrouwen
bleek ook in zijn keuze een uitzonderingspositie in te
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nemen: verhalen vaní Karl May over Winnetou en Old
Shatterhand, de detectives van Havank en later Baantjer
en Agatha Christie las hij graag. Anderen vulden aan dat
zij toch ook wel zeer geboeid werden door de detective-
verhalen die zich in Den Haag afspeelden, geschreven
door Pim Hofland. In dat verband bleek 'de
geheiÏminnige koepel' van De Kievit eveneens geliefd
voor deze groep ouderen, die allemaal vele jaren in Den
Haag hebben gewoond.

l
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Liefde voor lezen
Lezen bleek voor ieder belangrijk te zijn (geweest) in het
leven. De eerste woordjes die werden geleerd, was het
bekende rijtje van aap-noot-mies (ieder kan het hele
leesplankje nog met gemak uit het hoofd opzeggen!) en op
school werd veel aandacht besteed aan het lezen. De één

moest in de klas voorlezen en mocht doorlezen totdat zij
een fout maakte. Dan moest een ander het oyernemen.

Maar ze kon het heel lang volhouden. . . Bij een ander ging
de aandacht vooral naar de 'zwakke lezers' die vaak een

beurt kregen. En als ieder goed had opgelet en 'braaf" was
geweest, las de juf of meester aan het einde van de dag
nog een kwartiertje voor.
Eén van de dames herinnerde zich hoe haar liefde yoor het
boek is ontstaan: op een hete zomeÏmiddag verveelde zij
zich stierlijk. Het was te heet om buiten te gaan spelen.
Haar moeder gaf haar de tip om te gaan lezen en reikte
haar 'het verkapte huuske' aan van Van Hille-Gaerthé. Ze
was zo opgelucht dat ze iets te doen kreeg, dat ze dit boek
in één adem uit las en sindsdien was ze verknocht aan het
lezen van boeken. Overal nam ze boeken mee naar toe.

l
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Anderen vielen haar bij: een boek stiekem onder het
kussen leggen en 's avonds nog even lezen.

Geen tijd
Lang niet iedereen kreeg echter de kans om te lezen. Als
oudste van zes kinderen, moest de één altijd moeder
helpen en was er - helaas - geen tijd voor lezen. De
uitspraak van een grootmoeder "kind, je verleest je
verstand", verraadt iets van haar kijk op het leesplezier
van haar kleindochter. ..

Een ander vertelde dat ze ook graag las, maar dat ze daar
weinig gelegenheid voor kreeg. Toen ze als dienstbode 'in
betrekking' was, zette ze de stofzuiger wel eens aan om te
laten horen dat ze hard aan het werk was, terwijl ze
ondertussen zelf in een hoekje een paar bladzijden ging
lezen...!

De liefde voor het lezen kreeg niet altijd ruimte, omdat de
ouders dikwijls vonden dat het huiswerk vóór alles moest
gaan.
Een enkeling vertelde dat ook vader en moeder van lezen
hielden. Als kind moest zij voor moeder altijd boeken
halen uit de bibliotheek. Als richtlijn voor de keuze kreeg
ze mee dat het geen droevige boeken moesten zijn en dat
het boek een goed einde moest hebben omdat moeder het
niet altijd gemakkelijk had in haar leven. De keuze voor
het boek 'Op de puiÏföopen' viel dus niet in goede
aarde. . . !

Rode draad
Ook (voor)lezen blijkt een rode draad in het leven. Later
werd aan de kinderen voorgelezen: 's avonds, rondom het
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eten en vooral in de wintermaanden. Verhalen van Annie

M.G. Schmidt ('De spin Sebastiaan') en Godfried Bomans
('Pa Pinkelman'), sprookjes en bijbelverhalen werden met
plezier voorgelezen. Iemand herinnerde zich hoe zij 55
jaar geleden de boekjes kocht van "in de soete suikelbol'
voor f 0,95 per stuk. Haar kinderen vonden dit prachtig,
vanwege de plaatjes die daarbij waren afgedmkt.
Ook op de meisjesvereniging werd veel aandacht besteed
aan de letterkunde. Inleidingen werden voorbereid en er
was eveneens veel aandacht voor declameren. Gedichten

van Guido Gezelle waren zeer geliefd en iemand kon nog
uit haar hoofd het gedicht van Jaqueline v.d. Waals
opzeggen over de herfstlaan. Een ander declameerde op
toon een gedicht van Alice Nahon met als boodschap: "het
is goed om in mijn eigen heÏt te kijken."
Voor de hedendaagse literafüur is de interesse afgenomen,
al vertelde één mevrouw van 95 jaar dat ze het boek van
Yvonne Keuls 'mevrouw mijn moeder' onlangs had
aangeschaft. De titel intrigeerde haar en deed haar
herinneren aan een uitspraak van haar vader, die altijd zei:
"Je moeder is een dame en ik ben maar een gewoon
mens!"

Een aantal ouderen geniet van de mogelijkheden die de
blindenbibliotheek hen biedt: nog altijd laten zij zich
voorlezen nu zij moeten leven met visuele beperkingen.

Beelden van toen
Herkenbaar was het beeld dat werd opgeroepen door
iemand die vertelde hoe zij altijd genoot om 's avonds bij
haar vader op schoot te zitten. Hij verhaalde dan over
Piggelmee. Velen zegden spontaan het gedichtje mee:
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In het land der blonde duirïen
en niet heel ver van de zee

woonde eens een dwergenpaartje
en dat heette Piggelmee....

Dat waren hele kleine mensjes
en ze woonden - vrees'lijk lot,
want ze hadden heel geen huisje -
alleen in een omgekeerde keulse pot.

Veel komt voort uit de herinnering, want vrijwel ieder
heeft die 'oude boeken' bij het verhuizen naar het
verzorgingshuis weggedaan. Toch had iemand nog enkele
boeken bewaard en voor deze gelegenheid het boekje
"Kom je luisteren? Moeder gaat vertellen!" van E.
Kuipers - van de Koogh meegenomen. Dit leesboekje
werd geïllustreerd met 'zwartjes en witjes' van Jan
Wiegman. Een verhaaltje uit dit boekje las ik voor en
eindigde met de uitspraak van 'moeder' :
"hoe het verder gaat, dat vertel ik morgen; want 't is tijd

om te gaan slapen voor de kleintjes." De tweelingen en
Janneman liepen nu vroolijk naar boverg en zongen:
(en de hele groep zei het hardop mee WH)
"Naar bed, naar bed", zei Duimelot.
'F,erst nog wat eten," zei Likkepot.
"Waar zal ik het halen ?" vroeg Larxgemalen.
"Uit moeders kastje", zie Ringeling.
"Dat zal ik verklappen", zei 't Kleine Ding!

l
l

!
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Verhalen, herinneringen, beelden, plezier en gesprek:
boeken een bron van inspiratie en vreugde!

I

l (Met fragment uit "Spreekwoorden in plaatjes en rijmpjes door
Bas van der Veer", Gouda - G.B.v. Goor - Zonen)

l

l
I
I

Van letter naar boeken en

verder
Álle wtn der Goot

I

I

l
I
I

I

Wat is dat nou, een letter?
Als je daar even over nadenkt kan het antwoord vele
pagina's beslaan, want een letter is niet alleen het begin
van een woord, maar ook het begin van het Woord.
Toch zijn er letters, losstaand of letterlijk eruit springend
woordbegin (initiaal) die een heel verhaal bevatten. In
oude handschriften zijn daarvan prachtige voorbeelden te
vinden. En denk dan niet dat één monnik dit

monnikenwerk verrichtte, het was lopendebandwerk, maar
niet in de geestdodende zin die wij daaraan hechten. Aan
zo'n letter werd vaak door vele monniken gewerkt, ieder
deed dat deel waarin hij het beste was.
Nu ik dit zo schrijf, vraag ik mezelf ineens af waarom we
niet van nonnenwerk spreken. Schreven, beter gezegd,
kalligrafeerden nonnen dan niet?
Tot het tegendeel bewezen is houd ik het erop dat het
vergaren van kennis en het uitdragen daarvan was
voorbehouden aan de mamÏen (nu nog kan een vrouw
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volgens Rome geen priester zijn en volgens soÏnÏnige
Baptisten geen voorganger!) en dat de nonnen zich meer
bezig hielden met de praktische verwerking van wat de
monniken produceerden. De monniken schreven en
kalligrafeerden, de nonnen zorgden voor het boekbinden,
zoals je heden ten dage voor bijzonder bind- en
restauratiewerk juist in enkele nonnenkloosters terecht
kunt.

l
l
i

l

Woord
Zoals gezegd, een letter is het begin van een woord. Wie
mij tegenwerpt dat woorden ook met een apostrof kunnen
beginnen wijs ik erop dat in dat geval de apostrof een
weggelaten letter of niet geschreven letters omvat.
Maar wat is een woord?

Soms alles, soms in zijn eentje niets.
'God' is voor mij zo'n alleenstaand allesomvattend en met
geen woorden uit te druUcen woord. Maar als ik het over
'vader' heb ligt het anders, het woord 'vader' verwijst
naar elke man die vader is, schrijf ik echter bewust
'Vader', dan is het voor mij wel weer uniek.
Een woord krijgt meestal betekenis in samenhang met
andere woorden, anders gezegd: woorden krijgen pas zin
in een zin.

Dat brengt mij meteen op een ander verschijnsel: woorden
kunnen worden gesproken of geschreven. Gesproken
woorden in directe confrontatie met de ander die spreekt,
gaan vergezeld van een gezichtsuitdrukking - behafüe in
het geval van een misleidend pokerface - die een extra
dimensie toevoegen. Het kan zelfs voorkomen dat

í
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mimiek, maar vooral intonatie een woord van betekenis
doen veranderen. Is dat vaak niet de basis van humor?
Het geschreven woord is in dat opzicht veel minder
bedeeld, al kun je daar typografisch wel wat aan doen.
Het vervangen van het persoonlijke handschrift door
mechanisch of elektronisch voortgebracht schrift lijkt mij
dan ook een veraÏming.
Standaardisatie, noodzakelijk volgens onze economische
opvattingen, leidt tot ontpersoonlijking, me dunkt een
uitspraak om over na te denken. Of gaat meer en meer
voor de mensen gelden het wrange mopje:

Wees jezelf zei ik tegen iemand,
maar hij kon niet, hij was niemand.

I
I
l
I

I

I
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Taal
Woorden, zinnen, kortom taal, betekenen cornÏnunicatie.
Daar heb je weer zo'n modewoord, dat te pas en te onpas
wordt gebmikt en daardoor aan echte betekenis slijt.
Van Dale geeft drie betekenissen:

1. mededeling, kennisgeving
2. verkeersgemeenschap, verbinding
3. (gelegenheid tot) uitwisseling van gedachten; het

geestelijk met elkaar verkeren.
Vooral die derde betekenis is van belang.

Hoe belangrijk taal als cormnunicatiemiddel is, is
meesterlijk beschreven door Jean M. Auel in de quadri-
logie 'De aardkinderen'.
In het eerste deel 'De stam van de holebeer', dat 35.000
jaar geleden speelt, gaat het om een 5-jarig meisje van een
sprekende stam, dat na een grote aardbeving alleen is
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achtergebleven, dat opgevangen wordt door mensen van
een stam zonder gesproken taal. Die mensen konden niet
genoeg articuleren voor een volledig verstaanbare taal, ze
communiceerden met elkaar door gebaren en bewegingen,
soms aangevuld met enkele ongeaÏticuleerde keelklanken.
In het tweede deel van deze serie ('De vallei van de
paarden') vindt het dan door de stam verstoten meisje,
inmiddels de jonge vrouw Ayla, een ten dode op-
geschreven jongeman Jondolar, die zij verzorgt en als het
ware tot het leven terugbrengt. Deze Jondolar leert haar
weer spreken. Prachtig beschreven die taalontwikkeling,
vooral als communicatiemiddel, als basis van het
'geestelijk met elkaar veÏ'keren' maar ook als bron van
misverstanden.

Boeken

Zo is gebleken dat woorden worden tot zinnen, zinnen tot
boeken en boeken tot bibliotheken, waarin het verleden in
letters is vastgelegd en opgeslagen om door anderen te
worden geraadpleegd, die er zich mee kumÏen verrijken.
Maar boeken kunnen ook verontmsten, verdriet doen, je
kunt ervan opknappen maar je kunt er ook op afknappen.
Wat een verschil bijvoorbeeld füssen een boekje van Prof.
Kuitert uit 1969 ('Verstaat gij wat gij leest?') en zijn
onlangs verschenen geschriften over een onpersoonlijke
God en God als oerervaring van mensen.
Wat een verschil tussen bijvoorbeeld 'Verzoening' van
Prof. Den Heijer en het met bijna algemene stemmen door
de triosynode eind 2000 aanvaarde rapport 'Jezus
Chrisfüs, ome Heer en Verlosser'(geschreven door Prof.
J.Muis)
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'Wat mij opvalt is dat er tussen de verschijning van dit
rapport en de aanvaarding daarvan door de triosynode
vele, soms zelfs polemische artikelen en beschouwingen
zijn verschenen. Nu het rapport aanvaard is, lees je er
niets meer over. Hoe dat komt is een vraag, waarop ik
geen antwoord weet, maar die mij wel intrigeert.
Het kost mij moeite om niet uifüoerig uit dit rapport te
gaan citeren, omdat dit rappoÏt verdient in zijn geheel
gelezen te worden.

I

I
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I
I
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Bibliotheek
Tenslotte de bibliotheek = verzameling van boeken die
bijbel wordt genoemd.
In het vorige numÏner van Ruimte is uitvoerig aandacht
geschonken aan de totstandkoming van de N(ieuwe)
B(ijbel) V(ertaling) 'Werk in uitvoering' deel 1 en 2,
uitgegeven door het Nederlands Bijbel Genootschap, die
naast eindproeve van vertaling toelichtingen op boek en/of
vertaling geven, zijn een must voor iedere bijbellezer.
Hoe ouder ik word, hoe meer er in kerk, maatschappij en
cultuur op mij afkomt, hoe belangrijker bijbel en bijbel-
kennis voor mij worden met nadmk op: wat staat er
eigenlijk, hoe hebben schrijvers en eerste lezers/hoorders
het beleefd, wat zegt dat mij in een gans andere
maatschappelijke en culfürele context?
Meer en meer ontdek ik de waarheid van het gezegde:
verantwoordelijkheid wordt groter naarmate kennis
toeneemt. Weten betekent kiezen en soms dwingen
anderen je wel tot een keuze.

l
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Als de keuzes in het 'gewone' leven nu al zo zwaar zijn,
dringt de vraag zich op of de mensheid in de toekomst die
keuzeverantwoordelijkheid nog kan dragen.
Kiezen geldt ook voor wat vandaag de dag op
geloofsgebied op je afkomt, maar dan moet je wel weten
tussen wat je moet kiezen en waarom je die keuze maakt.
Gelukkig blijft het Woord in het woord, al geloof ik dat,
dank zij de Geest, Gods openbaring niet is afgesloten met
de vaststelling van de canon, maar doorgaat in heden en
toekomst 'opdat God zal zijn alles in allen' (I Kor. 15:28
in de vertaling van Dr Reiling in zijn theologisch
cormnentaar op de eerste brief van Paulus aan de
Korinthiërs).

Kinderkunstboek
Tenslotte verwijs ik graag naar het kinderkunstboek,
samengesteld in opdracht van de Kunsthal Rotterdam, dat
naast afbeeldingen van Jezus in de schilderkunst door de
eeuwen heen, teksten bevat van Toon HeÏÏnans. Die
overleed op 22 april 2000, toen het manuscript van dat
boekje klaar was; helaas heeft hij het eindresultaat niet
kunnen beleven. Het boekje heet 'Jezus is jarig'.
Toen ik het gelezen had, prikten de tranen achter mijn
oogleden. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
Moeten we niet geloven als een kind? Wat een innerlijke
blijheid spreekt er uit die koÏte sfükjes.

21



I 4
4

Ik kan het niet nalaten om in dit nummer van RUIMTE

dat over lezen en boeken gaat, een paar teksten te citeren.
I
I
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aMijn ouders waren katholiek omdat hun ouders katholiek
waren, en de ouders van hun ouders ook, dus ik was al
katholiek voordat ik wist wat katholiek was.

Ik heb nooit geweten wat het verschil is tussen katholiek
en protestant. Ik weet het rïu nog niet en ik hoef het ook
niet te weten, Watït God 'kenne-n' heeft niets met 'weten' te
maken.'

Onder het kopje 'Treurig' constateert Toon Hermans dat
hij nooit een blije Jezus heeft afgebeeld gezien.
aOveral hing Hij aan het kruis. Wij weten allemaal hoe
groot zijn lijden was en dat Hij dat allemaal voor ons
gedaan hee?ft, dat dit het grootste bewijs van Zijn liefde
voor ons was.'

Een laatste citaat om stil van te worden:

' Toen ik later middenin het leven stond en duidelijk voelde
dat leven geen karwei is om alleen te doen, begreep ik wat
het woord "vertrouwen" zeggen wil.'
oAls je iemand hebt die je in alles kunt vertrouwen, wordt
je leven zoveel lichter.
Het is de liefde die je het volste vertrouwen in de ander
schenken kan.

Waar zou je nog ongerust over zijn, als je in alles op God
vertrouwt.'

l
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Emerititis X
GHet verstoorde leven'

Theo van der Laan

De Staatsgevangenis van het conservatieve Virginia (VS)
was o.a. het werkterrein van mijn sfüdievriend Odie
Brown. Hij kwam als zwaÏte dominee voor de zware
gevallen. Zijn taak was de mannen die op de wachtlijst
voor executie stonden te begeleiden. Zo bracht hij zeven
zwarte mannen naar de elektrische stoel. Soms wist hij
met een kwinkslag een kleine lach op het gezicht van de
veroordeelde te voorschijn te roepen terwijl die zijn laatste
wandelingetje maakte.
In de jaren dat het nog kon werd EM (EMeritus) door
Odie toegelaten tot de cellen, zeg maar kooien van ter
dood veroordeelden. De gesprekken die zij met EM
voerden waren om niet te vergeten. Bij een verdere
rondleiding zat EM op de elektrische stoel . Het voelde als
een gotspe, want veroordeelden stonden van deze stoel
niet meer op. Deze diep in de aarde weggestopte plek is
een aanklacht tegen de rechtstaten van de VS.
Er vond op een dag in januari een gebedsdag voor de
eenheid van gelovigen plaats. EM was door Odie
uitgenodigd voor de bijeenkomst van enkele honderden
gevangenen. Het was de enige keer in het jaar dat
katholieken, protestanten, moslims, joden en andere
gelovigen samen kwamen. Als gast ben je heel benieuwd
waamit een dergelijk prograÏmna dan wel bestaat want
wat hebben deze mensen gemeenschappelijk?

l
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Door barre sneeuwstormen geteisterd was het vliegverkeer
in een groot deel van de VS verstoord. (EM bracht een
hele nacht op de vloer van een wachtruimte in Atlanta
door.)
De gastspreker uit New York was daarom niet op komen
dagen, werd meegedeeld. Met een oog op de deur in de
hoop dat hij toch nog op het laatste ogenblik zou
binnenkomen werd overlegd wat hen nu te doen stond.
Op dat moment stond Odie op en zei: "Meneer de
voorzitter, dit lijkt mij geen probleem, want we hebben
een gast uit Amsterdam, Holland... bla, bla, bla."
Amerikaanse superlatieven. EM had geen tijd om nerveus
te worden. Hij vertwijfelde een seconde en zag zichzelf,
tot zijn verbazing naar voren lopen.
Het flitste door hem heen: waar ga je het over hebben?
Meteen wist hij het.
Over een boek van een jonge vrouw dat grote indruk op
hem had gemaakt en dat kort tevoren gelezen was: het
boek van Etty Hillesum "Het verstoorde leven." Deze
vrouw leerde in nood bidden tot een God met wie EM
minder vertrouwd was.
Deze van oorsprong joodse vrouw van nog geen 30 jaar
werd veÏmoord door de nazi's. Ze koos er bewust voor

niet onder te duiken want ze probeerde iets te betekenen
voor haar lotgenoten. Ze hield tot haar transport naar het
vernietigingskamp in Duitsland een dagboek bij van de
jaren 1941 -1943.
Je kunt haar een modeme mystica noemen. Ze spreekt
God aan op een verrassende manier. Heel opvallend is dat
Etty Hillesum het voor God opneemt en de
verantwoordelijkheid van de individuele mens onder-
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streept. Dat doet een theoloog als Dietrich Bonhoeffer
ook, maar hij vecht nog hevig met God. "'Voor en met
God, leven wij zonder God", schrijft hij vanuit zijn doden-
cel waaruit hij in april 1945 gehaald werd om opgehangen
te worden, vanwege een complot tegen Hitler.
Etty heeft geen theologische belasting. Ze put onbevangen
uit joodse en christelijke bronnen, hoewel ze zich niet
uitdrukkelijk tot deze godsdiensten rekent.
Haar gebeden zijn indringend en vaak ontroerend. Zo bidt
ze op een zondagmorgen:
"Het zijn bange tijden mijn God. (...) ?edere dag heeft nu
aan zichzelf genoeg. Ik zal je helpen, God, dat je het niet
in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor
instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat je
ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen erí
door dat laatste helpen wij onszelf..."
Veel theologen en dominees schudden hun hoofd. Want
het is ketters. Veel vrouwen zeggen zich te herkennen in
dit soort ervaringen.
En hoe zit het dan in Richmond waar de meeste
gevangenen zoiets als 200 jaar, dus levenslang hebben
gekregen? Kun je het volhouden als je niet blijft bij je
geloof dat God je rechtstreeks zal helpen? Ook als je
levenslang hebt?
Kunnen wij het leven wel aan als we ons herkennen in de
visies van Hillesum en Bonhoeffer? Waarom worden in
die Amerikaanse gevangenissen zoveel zwarte baptisten
moslems? Heeft het hiermee te maken of met heel andere
zaken?
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Daar in Richmond (Va) stelde een dagboek van een
Nederlands joodse vrouw een aantal vragen aan Afro-
Amerikanen waar niemand van ons omheen kan.
Tegelijkertijd kent ze uit eigen ervaring een innerlijk
veÏtrouwen in God en in de mens die haar inspireert tot
een leven voor anderen.
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(Dit is de laatste aflevering van een kleine serie van een emerifüs
die graag temgkijkt en vervolgens naar vandaag)

Zodat de wereld verandert
Sip van der Werf

De maatschappij is de laatste decennia grondig veranderd
en één van de gevolgen daarvan is de sterke achtemitgang
van de positie van de kerk. Niet alleen is er sprake van een
temgloop in ledental, maar ook het kerkbezoek en de
betrokkenheid bij de kerk veÏtoont een dalende tendens.
Zelfs het gezag waarnnee de kerk spreekt, het
maatschappelijk belang van de kerk is minimaal
geworden. De kerk neemt een randpositie in in de
maatschappij en in het leven van de mensen. Gerard
Dekker, emerifüs-hoogleraar godsdienstsociologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam schreef een heldere
sfüdie over deze achtemitgang.

Als socioloog beschrijft hij eerst uifüoerig wat er in de
maatschappij allemaal is gewijzigd. De ontwikkelingen
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wo;den kernachtig en zeer leesbaar in hoofdlijnen
geschetst. Spelend met taal is de schrijver in staat de
essentie in een paar woorden te vatten.
De mensen zijn niet meer zo gebonden aan eigen dorp of
woonplaats. De opvatting over gezag en dus ook
leergezag is veranderd. De kerk is van het publieke leven
verschoven naar het privé-leven. Mensen willen zelf
kiezen wat de plaats van de kerk in hun leven is. Plaats
ook letterlijk, niet persé de kerk in de eigen woonplaats,
niet meer voor alle kerkelijke behoeften de eigen
kerkelijke richting.

Er volgt een beschrijving van de functie(s) die de kerk
heeft (of kan hebben) in het leven van mensen. Wat is
eigenlijk een kerk? is de titel van een hoofdsfük. De kerk
is vóór de mensen (de kerk bestaat en nodigt uit mee te
doen) en de kerk is ván de mensen (vormgegeven door de
leden en vrienden).
Er wordt gesproken over vijf dimensies van
godsdienstigheid: kennis, overtuiging, ervaring, religieuze
praktijk en consequenties. Gelovigen zullen meestal in
hun geloven nadmk leggen op de ene dimensie boven de
andere.

Tenslotte worden er lijnen uitgezet naar de toekomst. Een
beeld van een andere organisatie van het begrip Kerk
wordt geschetst. Niet krampachtig sociale verbondenheid
nastreven. Er worden nieuwe mogelijkheden aangereikt,
waarin de oecumene ook nadmk?kelijk een plaats krijgt.
Waar kerken samenwerken, regionaal en plaatselijk, waar
het niet meer vreemd is dat mensen voor het vieren naar

27



l
l
l
l

I

l
I
I
I
l
I
I
I
l
I
I
I

de ene plaats gaan, voor het leren?naar een andere, voor
het in de praktijk brengen weer naar een andere
gemeenschap.
Het lezen van het boek maakt bewust van wat de rol van
de kerk is en zou moeten zijn. Tegelijk geeft het een
doorkijkje in de huidige maatschappij. De combinatie van
die twee beelden geeft de plaats van de kerk in de
maatschappij.
Momenteel wordt wel eens de indmk gewekt dat
gemeentevorming alleen succesvol kan plaatsvinden
volgens het Amerikaanse model. Waar Willow Creek als
lichtend voorbeeld wordt gegeven en de ALPHAcursussen
en gaventesten als toonbeeld van geloofsijver worden
voorgeschoteld, geeft dit boek een geheel ander beeld van
kerk- en gemeentevorrning, die misschien meer aansluit
op de Néderlandse mentaliteit.

Gerard Dekker, 'Zodat de wereld verandert'
'Over de toekomst van de kerk'. uitg: Ten Have, Baarn,
ISBN 90 259 5159 7

Ruim geloven
Sip van der Weïf

Nadat prof. C.J. den Heyer zijn boek Verzoenirtg
(Kampen, 1997) had gepubliceerd, is over hem een golf
van polarisatie losgebarsten. Voor- en tegenstanders
roerden zich luidruchtig in artikelen en ingezonden
brieven in Trouw. Ook in De Cmisten wordt de naam Den
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Heyer een aantal keren genoemd als voorbeeld van de
grote verwording van het geloofsleven in Nederland. Op
verschillende synodes is de 'kwestie Den Heyer' aan de
orde gekomen. Het komt voor dat critici verklaren het
boek niet gelezen te hebben, het niet te zullen lezen, maar
er zeker tegen zijn.... Het probleem lijkt zich vanzelf op te
lossen nu Den Heyer vervroegd met emeritaat gaat als
hoogleraar in Kampen. Een behoudende pressiegroep die
erin slaagt een theoloog vervroegd met emeritaat te laten
gaan, waar hebben we dat als Baptisten eerder gezien......?

Een aantal jaren geleden (november 1997) hebben we hem
als inleider mogen horen op een RUIMTEdag. Persoonlijk
heb ik een herinnering aan een warme persoonlijkheid, die
op pastorale manier kon spreken over z'n twijfels en
vragen en die liet zien dat andere manieren om tegen een
begrip als 'verzoening' aan te kijken misschien helemaal
niet zo onbijbels zijn. Den Heyer probeert mimte te
scheppen voor hen die ook worstelen met de vanouds
bekende woorden als 'verzoenend bloed', 'offerlam'
'plaatsvervangend lijden' enzovooÏt. Niet om anderen van
de voor hen dierbare beelden af te brengen, maar als
gefüige van z'n eigen worsteling. Het boek 'Verzoening'
is geschreven in een taal die voor niet-theologen prima te
begrijpen is en het werd dan ook zeer snel een bestseller.
Op dat moment begon de molen van bezwaarschriften en
speciale synodevergaderingen te draaien. Tegelijkertijd
speelde het feit dat de hoogleraren aan de universiteit van
Kampen predikant in bijzondere dienst konden worden.
Dit leek een formaliteit maar werd in het geval van Den
Heyer geblokkeerd.

29



l
l
l
l
l

l
l

l
I

l
l
l
l

I
l

l

In het jaar 2000 schreef Den Heyer weer een boek, met de
titel Ruim Geloven, waarin hij vertelt over zijn leven en
over de ontwikkeling in zijn theologisch denken. Hij geeft
een inzicht in de worsteling van een oprecht mens, die
soms met verbazing de problemen beziet die rondom hem
ontstaan zijn, waaryan hij het onbedoelde middëlpunt is.
Hij beschrijft z'n jeugd, streng gereforÏneerd, met ouders
die de scheuring in de GereforÏneerde kerken (het ontstaan
van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken) van dichtbij
meemaken. Hij schrijft over de redenen om (na enige tijd
farmacie te hebben gesfüdeerd) toch theologie te gaan
studeren, nieuwsgierig als hij was naar het Wat, Waarom
en Hoe.

In heldere ternnen wordt een uitleg gegeven
theologische ontwikkelingen
zoektocht naar de historische Jezus.
Voor mij was het een openbaring dat er blijkbaar zoveel
afstand bestaat tussen de theologen die zich bezig houden
met exegese (wat staat er eigenlijk) en hen die zich
bezighouden met de dogmatiek (systematische geloofs-
leer). Den Heyer kiest onomwonden voor de exegese. De
Bijbelse geschriften worden uitgeplozen en vergeleken
met andere schriftplaatsen en buiten-Bijbelse bronnen.
Wat stáát er, hoe is die tekst ontstaan, wat zou ermee
bedoeld zijn? Over de vakrnatige kwaliteit kan ik niet
oordelen, ik vond het wel geweldig boeiend om zo
meegenomen te worden in een denkproces.
Vooral het nadenken over de relatie tussen kerk en Israël
heeft grote invloed gehad op Den Heyers menings-
vorming. Op het hoofdstuk 'Jezus de jood' volgt het
hoofdsfük 'Geloven na Auschwitz'.

van de 20e eeuw, de
over de
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De grondhouding van wetenschap hoort altijd een
kritische te zijn, zèlf onderzoek doen, zèlf oordelen, zaken
te verwoorden en te onderbouwen die nog niet eerder zo
zijn verwoord of zo zijn onderbouwd. En als dan dat
wetenschappelijk denken tot conclusies leidt die afwijken
van de traditie van eeuwen, het zij zo. Bij het lezen schoot
me de uitspraak van Luther te binnen: 'Hier sta ik, ik kan
niet anders'.

Wat Den Heyer geschreven heeft over de verzoening, gaat
waarschijnlijk niet veel verder dan wat op dit moment
door veel theologen en veel predikanten wordt gedacht.
De meeste zeggen het alleen niet hardop, en zeker niet in
het openbaar. Mogelijk is een reden voor de felle
aanvallen op Den Heyer het feit dat hij zo leesbaar en
helder schrijft, zodat de discussie buiten de academische
muren wordt gebracht.

Naast de beschrijving van de ontwikkeling in het denken
is het boek ook een beschrijving van de onzachte
aanvaring met de groep die streng en juridisch vast houdt
aan de aloude belijdenisgeschriften en opvattingen. Ook
dat is heel herkenbaar voor RUIMTEmensen. De

gewetensstrijd van: 'eigenlijk zou ik dit moeten geloven,
maar dat geloof ik niet (meer) en eigenlijk zou ik zus niet
mogen denken, maar dat denk ik nu juist wer is voor mij
heel herkenbaar geweest. De titel RUIM GELOVEN dekt
de lading van het boek volledig, het gaf mij de ruimte om
te blijven geloven.

C. J. den Heyer,'Auím geloven ', Een theologisch zelfjportret.
uitg: Meinema, ZoeterÏneer - 2000
ISBN 90 2113815 8
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Stof tot nadenken
over geloof en leven

Piet Brongers
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Laat ik maar gewoon ergens beginnen. Eerst over de
hoofdinvloeden in mijn leven als achtergrond en prikkel
voor mijn denken. Opgevoed binnen het veÏtrouwde
wereldje van het Baptisme. Aan de ene kant veel
vanzelfsprekendheden, aan de andere kant altijd vol met
vragen.

De ontdek?king dat je de dingen soms heel anders voelt
dan van je verwacht wordt. Dat je daarom toch maar vaak
keuzes maakt die eerder passen bij wat anderen van je
verwachten dan bij wat je zelf bedacht had. Onzeker dus
over je eigen gevoel: de anderen zullen wel gelijk hebben!
Tegelijk ook een wat schuldig gevoel. Waarom voel ik het
niet zoals anderen het voelen. Wel yan meet af aan plezier
aan dingen die ik begrijp. Dat betekent stevigheid. Die
hoef ik niet te onthouden. Die blijven vanzelf hangen en
kan ik zelf aan anderen uitleggen. Niet voor niets een heel
rationele inslag en veel onderwijzersbloed in mijn aderen.
De vanzelfsprekende paden gaan. ... totdat je onderuit gaat
met je eigen gevoel. Dwars door het schema man-
rationeel en vrouw-gevoelsmatig heen. De ontdekking dat
je eigen gevoel er is en ook mee wil doen als het de
aandacht krijgt. Genieten op momenten. Soms ook
onzeker en bang, niet in staat het te begrijpen en te
beheersen. Met mondjesmaat, langzamerhand zoeken naar
wegen om te gaan. Nieuwe verhoudingen. Niet eerst een
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plan maken dat aan alle kanten klopt, maar op pad daar
waar vertrouwen gewekt wordt.
Mijn denkschema sloot eigenlijk al naadloos aan bij
Kuiterts 'bestaansontwerp'. Ik noemde het in die tijd
(1975) 'verwachtingspatronen' die gevorÏnd worden door
eigen ervaringen. Via de taalfilosofie geleerd om te praten
in taalspelen en daarmee veel te kunnen relativeren. Toch
gebeurde dat eerst alleen nog maar met het verstand. Pas
heb ik geleerd iets te doen met het onderuit gaan in het
gevoel. Eerst lag het accent op het denken om het te
begrijpen en om van daamit plannen te maken, later
precies andersom: zoeken naar wat je belangrijk vindt, om
van daaruit woorden te vinden voor je denken. Ruimte om
gevoel toe te laten. Daarna zoeken naar woorden en
samenhang. In plaats van andersom. Daarmee ook kansen
op missers en doodlopende wegen. Hoezo doodlopend?
Alleen als je naar het doodlopend punt blijft kijken is de
weg doodlopend. Als je je omdraait op een doodlopende
weg gaat de weg gewoon verder. Ik ben erg goed op weg
geholpen door mijn werk en ervaringen met mensen met
een verstandelijke handicap. Het hele begrippenkader
opzij geschoven als onbelangrijk, als niet begrijpbaar en
niet interessant. Ver van de zintuiglijke wereld. Ver van
het 'Woord dat vlees geworden is'. Gedwongen om te
beginnen bij 'hier en nu'. De ervaring dat dat geen
versimpeling hoeft te zijn, of vervlaJcking maar een
verdieping van mijn geloofsdenken. Op een heel ander
spoor gezet. Niet op zoek naar alomvattende, almachtige,
algemeen geldende waarheden, maar naar dat wat uniek
en bijzonder is, hier en nu. Van onpersoonlijk naar
persoonlijk. Van de macht van de algemeen geldigheid
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naar kracht van het diep geworteld zijn. Dezelfde kracht
voor iedereen maar niet een van 'met zijn allen hetzelfde'
maar een van de stevigheid van de bodem waarin elke
plant met woÏtel zijn houvast kan vinden.
Genoeg inleiding.

Nu een verhaaltje als denkstof over geloof en leven:
(vrij naar de wetenschapsfilosoof A.S.Eddington):
Een viskundige wilde onderzoek doen naar alles wat hij te
weten kon komen over vis in de grote oceaan. Met een
trailer viste hij de oceaan over en ving met zijn netten
(mazen van 5 bij5 cm) alles wat hij kon vangen. Na een
jaar zet hij zich neer om zijn conclusies te trekken over de
vis in de oceaan. Zijn eerste grote conclusie is: Er is geen
vis kleiner dan 5 cm in de oceaan! Een logische conclusie
op grond van wat hij gevangen had. Ook een logische
conclusie als je kijkt naar de methode en de middelen die
hij gebruikt. En toch . ....
Vergelijk het eens met een jongetje, dat met een jampotje
aan de rand van diezelfde oceaan even een schepje water
uit de oceaan haalt en wat gaat vertellen over zijn vangst.
Een simpel voorbeeld, maar voor mij met een enoÏÏne
impact !
In eerste instantie de vaststelling, dat het resultaat van je
onderzoek altijd aföankelijk is van je methode en
middelen. Die moeten er dus ook eigenlijk altijd bij
genoemd worden.
Heel concreet toegepast op de vraag over het bestaan van
God levert dat het volgende op: met de nafüur-
wetenschappelijke (lees: zinfüiglijke) methode kun je
alleen maar vaststellen, dat iets op een nafüurweten-
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scha?»pelijke (dus: zintuiglijke) wijze bestaat. Dat wisten
we al. Waarom maken mensen en vooral theologen zich
daar zo boos over? Een andere vraag is of je het woord
'bestaan' alleen kunt reserveren voor zinfüiglijke dingen.
Dat zouden natuurwetenschappers wel willen. Alle
persoonlijke ervaringen met betrekking tot God hebben
net zoveel bestaansrecht als de opmerkingen van het
jongetje met de jampot.
Waarin ben je eigenlijk geïnteresseerd? Hoe interessant
zijn conclusies over algemeenheden?
Zeker als je er steeds weer de middelen en methoden bij
moet bedenken. SchoenÏnaker blijf bij je leest, denk ik
dan. In tweede instantie bedenk ik dat dit verhaaltje net
zoveel te zeggen heeft over de wijze waarop God in de
begrippenwereld gevangen wordt van de theologen die
hemel en aarde afvissen om van alles van God te kunnen

vangen. Hoe interessant zijn de resultaten als je elke keer
weer andere conclusies moet trekken die niets over God

maar wel over methoden en middelen (begrippenkader,
filosofie, bijbelopvatting, enz,.) zeggen. Ben ik daar echt
in geïnteresseerd? Vooral niet als je steeds de methode en
middelen erbij zou noemen. Dus wat fundamentalisten
gevonden hebben. Wat Bultmann, KuiteÏt of Schillebeekx
gevonden hebben. Als dat er steeds bij vermeld wordt
hoef je er ook geen ruzie over te maken: Ze hebben
allemaal gelijk vanuit hun eigen vangnetje bekeken!
Ik ben veel nieuwsgieriger naar persoonlijke ervaringen,
misschien wel op zoek naar mijn eigen netje, van welke
vangst ik leven moet. Dus nieuwsgierig naar het
persoonlijke, dat veel dichter bij het leven staat. Waar je
rustig naar kunt kijken met alles van je. Te beginnen met
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je zintuigen. Zo kom je tot een heel andere benadering van
het Godgevoel en -geloof.

Een oefening
Hoe zien geloofsbegrippen er uit als je ze benadeÏt vanuit
de zinfüigen en het persoonlijk perspectief en niet vanuit
een rationeel denkkader?

Probeer eens de volgende vragen los te laten op een
willekeurig geloofsbegrip, bijvoorbeeld 'verzoening':
Wat zie ik? Wat hoor ik? Wat mik/proef ik?
Welke associaties, beelden komen bij mij naar boven?
Welke gevoelens horen daarbij?
Welke gedachten en vragen levert het op?
In een gespreksgroep hebben we dit uitgeprobeerd. Het
leverde een verrassend perspectief op voor de meesten. De
uitwisseling betekende een verrijking, hielp tegen-
stellingen (vaak het gevolg van begrippen) bespreekbaar
te maken en te plaatsen tegen een persoonlijke
achtergrond. Het verhaal van genade en verzoening
waarmee je vroeger doodgegooid werd, bleek evenveel
bestaansrecht te hebben als het verhaal van genade die
iemand rechtstreeks aan den lijve ervaren had. Het was
geen tegenspraak. Taal van begrippen werd taal van een
totaal gebeuren met mimte voor interactie en proces.
Ruimte voor jezelf en de ander.
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Communicatie
(naar Genesis 2:4-25)

Alle van der Goot

God schiep 't heelal,
de aarde en de hemel,
zon, sterren en de maan,
planeten in hun baan.

Geen kruid nog was er,
geen plant die bloemen droeg,
want regen moest nog komen
in milde en volle stromen.

Damp steeg uit de grond,
doorvochtigde de aarde;
niemand die het merkte

of de grond bewerkte.

Schepper boog zich neer.
Zijn hand heefl stof genomen,
't gekneed, gewend, gekeerd,
tot mensbeeld geboetseerd.

God blies zijn adem
iri 't dode mensenbeeld:

't werd levend, het ging staan.
Mens was aan stof ontgaan.
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l God plaatste mens in Eden
waar hij de hof bewaarde,
maar eenzaam was, alleen,
slechts planten om hem heen.
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God schiep toen dier en vogel
tot passende hulp bij mens.
Maar naamloos waren zij,
't benoemerx stond mens vrij.

Mens gaf elk dier eerx naam
die 't wezen daarvan raakte,
werd dus hun meester tevens
en heerser over dierenlevens.

l
Elk dier had er zijn partner,
mens was nog steeds alleen.
God liet hem heel diep slapen,
heefl toen de vrouw geschapen.

l God nam haar bij de hand
en bracht haar tot de mens.

Die gaf haar blij zijn naam.
Nu waren ze tesaam.

l
l

l
l

Gods naam is onbekend.

Zijn wezen blijfl verborgen.
Hij is, die was en komen zal
de Schepper van het al.
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God zelf is onbereikbaar
en wezensvreemd voor ons,
tot Hij zich openbaarde,
zijn Zoon gaf op de aarde.

Nu is de kloof die gaapte
door Jezus overbrugd.
Diens naam legt de relatie. .
Hij is: communicatie.

Rotterdam, 11 december 1966

Liederen voor de

Gemeentezang
Sip van der Werf

Na de oproep in RUIMTE van december jl. om te
schrijven over uw ervaringen met de nieuwe bundel
Liederen voor de Gemeentezang, heeft u in het
febmarinuÏmner een bijdrage kunnen lezen van Henk
Sikkema over de Psalmen. De meeste reacties die ik

verder ontvangen heb, hadden vaak de toon van: "Bij ons
is deze bundel nog niet in gebmik" (soms met het woord
gelukkig ertussen geplaatst) en ook vaak kreeg ik de
reactie "ik voel me niet muzikaal competent genoeg om te
oordelen".

Als lid van de vorige zangbundelcomrnissie (ZBC) heb ik
met meer dan gewone belangstelling het verschijnen van
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de bundel afgewacht. Ik kan er niet onderuit mijn eigen
gedachten zo objectief mogelijk te verwoorden.
Als ZBC hadden we besloten (in overleg met de UC) om
alle Psalmen over te nemen uit het Liedboek der Kerken.
De toestemming tot overname werd ons welwillend
verstrekt. Bij de andere liederen werd ook, als
verschillende versies van een lied bestonden, waar
mogelijk aangesloten bij het Liedboek, dus bij de andere
kerken. De graag gezongen liederen uit de bundel van
Johannes de Heer en Opwekking werden ook
geselecteerd, mits de theologie verantwoord werd geacht.
Nafüurlijk moest in de teksten een herkenbaar, begrijpelijk
taalgebmik in correct Nederlands gebruikt worden.
Tenslotte was een eis dat er in de bundel oog was voor
vernieuwing en pluriforrniteit. Steeds met de gedachte in
het achterhoofd dat de bundel nog vijftig jaar 'mee
moest'. Er is ook bewust gezocht naar liederen die
kinderen aanspreken.
Na orföandig manoeuvreren van de toenmaligemanoeuvreren van

Uniecommissie kwam er kritiek, en er verschenen sfükken
in DC dat de Psalmberijming van het Liedboek der
Kerken niet bijbelgetrouw genoeg was. Ook werd het
aantal Johannes de Heer-liederen te laag geacht. In een
gesprek met de UC werd de ZBC vriendelijk verzocht de
selectie nog maar eens over te doen, met andere
uitgangspunten. De toenmalige ZBC is dus afgetreden en
een nieuwe ZBC trad aan. Zonder rancune, maar wel
kritisch het resultaat van het werk van de nieuwe ZBC
bekijkend moet ik met verdriet een aantal zaken
constateren.
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Psalmen
Van de 150 psalmen zijn er nog maar 48 op dezelfde
melodie zoals in de andere kerken (en in de 'oude' L&G)
gebruikt worden. Er zijn dus 102 psalmen van een andere
melodie voorzien. Daardoor moest de tekst ook worden

aangepast.
Uit de Hasper-berijming (die in L&G gebmikt wordt) zijn
er 24 psalmen gebruikt. Van slechts twee psalmen is de
tekst gelijk aan het Liedboek der Kerken. Er zijn 52
teksten van de hand van A. Nijland en ook 52 van A. de
Vries. Wat de psalmen betreft, plaatsen de Baptisten
zichzelf duidelijk buiten de oecumenische beweging.

Gezangen
Er zijn 117 liederen gebruikt van het bestand van
Johannes de Heer en Leger des Heils. Een keuze die niet
echt vernieuwend mag worden genoemd. Kinderliederen
(bijvoorbeeld uit de bundeltjes Alles wordt nieuw)
ontbreken volledig. Veel nieuwe melodieën zijn
geïmporteerd uit de Engelse en Amerikaanse traditie;
melodieën die op het eerste gehoor lieflijk en zoet
aandoen, maar een snelle verzadiging opleveren. Fondant
is best lekker voor een keer, maar een dieet van vrijwel
uitsluitend fondant is vrij ongezond.
Qua melodie is waarschijnlijk vooral geselecteerd op het
criterium: simpel en makkelijk in het gehoor liggend.
Liefst gewoon in majeur en in een strakke 3- of 4-kwaÏts
maat. Waarmee dan de kans gemist is om ook een aantal
liederen te introduceren die iets meer arbeid van

gemeente, koor en muzikant vergen, maar op den duur
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meer bevrediging schenken. Zelfs prima zingbare liederen
als Supplement 49 en 50 zijn verdwenen.
Wat de teksten betreft is ook hier weer een grote bijdrage
van A. Nijland (95 sfüks) en A. de Vries (21 sfüks) te
tellen. De Nederlandse taal wordt soms creatief gebmikt.
Wat te denken van 'het zuigend leugenzog' (wat is dat?)
in lied 281, het 'diep omlaag dalen' (orrföoog dalen is
lastiger!) in lied 371, de 'list der moordenaar' (des
moordenaars is correcter) ook in lied 281 en het lesje
staatsrecht in lied 557.
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Opmaak en vormgeving
Voor het praktische gebmik voor organisten is het ronduit
hinderlijk dat bij veel liederen halverwege het eerste coup-
let het blad moet worden omgeslagen. Organisten zijn dus
gedwongen twee bundels naast elkaar op de lessenaar te
zetten.

De overige coupletten zijn ook lastig te lezen en te zingen
omdat de regels helemaal zijn uitgevuld, waarbij de
dichtregels met een schuine streep (/) zijn gescheiden. Het
papier wordt wel efficiënt gebruikt maar het is niet prettig.
Overigens is de computer die de opmaak verzorgde bij
psalm 136 niet consequent geweest in het afbreken van
het lange woord. Soms staat er 'goe - dertiereÏföeid', en
soms 'goed - eítierenheid'.
Het plaatsen van akkoordsymbolen is bij veel liederen niet
zinvol. Het verstoort in elk geval de leesbaarheid van het
notenbeeld. Een beetje muzikant kan het er overigens
buiten stellen.
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Bij de inhoudsopgave valt riog op dat de kormna als letter
is gebruikt. Zo vinden we Eens, als de bazuinen klinken
pas ná Eens mijgen de profetert.

Copyright
Aardig is dat bij elk lied vermeld wordt wat de herkomst
van het lied is. Van wie is de melodie, van wie is de tekst.
Wat dan wel opvalt is, dat bij de teksten van A. de Vries
(en nog enkele auteurs) het copyright berust bij de Unie
van Baptisten Gemeenten in Nederland, maar bij de
teksten van A. Nijland (en van Y. Horjus) bij de auteur
zèlf. Ik heb geen idee wat dat precies betekent voor de
uitvoeringsrechten, het is wel opvallend.

Tenslotte
Uit het voorafgaande mag duidelijk zijn dat ik niet
bepaald stond te juichen bij het inzien van de nieuwe
bundel. Als organist kan ik er geen inspiratie uit putten.
Het werd me overigens helemaal bang te moede toen ik in
De Christen (16 maart 2001) een artikel van Olof de Vries
las met de titel Traditie en vernieuwing. Ik citeer hiemit:
GEen traditionalist laat zich met geen enkel argument
overtuigen als het gaat om het inruilen van de oude
vertrouwde zangbundel Lofzangen & Gebeden voor de
nieuwe bundel Liederen voor de Gemeentezang.'
En het slot van het aÏtikel: GWanneer geharnaste leden
van de Goude garde' boos worden? Laat hen in zoveel
mogelijk vrede vertrekken. Dat is beter voor de
gemeente. En misschien ook voor henzelf.'
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Misschien ben ik een traditionalist, maar ik vind Liederen
voor de Gemeentezang geen toonbeeld van vernieuwing.
Ik weet ook niet of ik de twee citaten aan elkaar mag
verbinden, als dat wel het geval is wordt in elk geval
vrede toegewenst.

Taizé-weekend
Petra van der Werf

Van 16 tot en met 18 febmari dit jaar werd in Amsterdam
een Taizé-weekend gehouden. Er kwamen ongeveer 500
mensen, die tussen de 16 en 30 jaar oud waren.
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Taizé is een plaatsje in Frankrijk waar in de jaren '40 een
broedergemeenschap is gesticht door broeder Roger. Op
het moment zijn er ongeveer 100 broeders, die niet
allemaal in Frankrijk wonen, maar bijvoorbeeld ook hulp
bieden in Bangladesh. In de jaren '50 kwam een aantal
jongeren een week logeren in de broedergemeenschap, en
dat aantal groeide elk jaar. Op dit moment komen
ongeveer 3000 jongeren in het hoogseizoen een week
langs om na te denken en elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt
in de drie dagelijkse vieringen en ook in praatgroepen. De
jongeren komen overal vandaan. Er zijn een hoop
nationaliteiten, maar ook veel verschillende geloofs-
achtergronden. Zo heb ik in Taizé zelf gepraat met een
Joegoslavische smokkelaar, en met zeer evangelische
meisjes. Taizé is van oorsprong protestants, maar nu
vooral oecumenisch. De broedergemeenschap probeert
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vooral de verschillende geloven met elkaar in contact te
laten komen.

Elke één of twee jaar is er een speciaal weekend in
Nederland dat georganiseerd wordt door Taizé en een stel
Nederlandse jongeren. In dat weekend wordt het
kloosterritme aangehouden, maar wordt ook aandacht
besteed aan de manier waarop je de ervaringen uit Taizé
mee kan nemen naar het dagelijks leven. Dit jaar was het
weekend in Amsterdam en het thema was "Plaatsen van

Hoop". Met een groep van het Studentenplein uit
Enschede heb ik het weekend bezocht.

Voor veel mensen betekent het weekend yooral een reünie

met andere Taizé-gangers. Wanneer je een week in Taizé
zelf zit, ontmoet je een heleboel mensen en die kom je dan
weer tegen in zo'n weekend. Omdat ik nog maar één keer
in Taizé ben geweest, kende ik niet zo veel mensen, maar
omdat de sfeer altijd erg open is maak je toch snel contact.
Ik ging vooral voor de mst naar Amsterdam. Die vond ik
vooÏnamelijk in de diensten. Voor mij was erg bijzonder
dat ik niet steeds overal mijn aandacht bij hoefde te
houden. In Enschede organiseer ik zelf diensten, en ben
dus tijdens de dienst steeds bezig om op te letten of ik wel
goed zing of fluit. In AÏnsterdam hoefde dat niet en kon ik
gewoon mijn mond dicht houden wanneer ik dat wilde. Ik
heb dan ook wel eens lekker een kwartier niet mee

gezongen en geluisterd naar de muziek en de stilte. Dat
geeft erg veel mst. Ik vind het altijd erg mooi, wanneer je
met een paar honderd mensen stil kunt zijn. Op de een of
andere manier voel je je dan veilig. Je kunt jezelf zijn,
maar je bent niet alleen.
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Een deel van het prograÏmna bestond uit workshops. In
deze workshops bezochten we "Plaatsen van Hoop". Dat
kon een gevangenispastoraat zijn, maar ook iemand die
prostituees opving. Zelf ging ik met zeven mensen naar de
Bijlmer, waar een opvangtehuis is voor uitgeprocedeerde
vrouwen. Er werkte één vrouw. Zij vertelde over de rare
procedures van de Nederlandse asielopvang. Ze zei dat
soÏmnige vrouwen zomaar op straat werden gezet,
wanneer ze uitgeprocedeerd waren. En dan was het maar
net de vraag wie die vrouw eerder oppakte: een pooier of
een opvangtehuis. Ooit had ze zelfs een vrouw
opgevangen die precies op oud en nieuw op straat was
gezet. Die verhalen grepen mij best wel aan. Ze probeerde
de vrouwen weer in de asielprocedure te krijgen. Als
vrouwen namelijk wel zouden kunnen vertellen dat ze
bijvoorbeeld verkracht waren in hun oude land, konden ze
hier vaak wel blijven.
Wat ik ook bijzonder vond aan het weekend, was dat we
op zondagochtend meegingen naar de kerk van ons
gastgezin. Dat was in mijn geval de katholieke kerk. Het
was leuk om een andere soort dienst te zien dan ik gewend
was. Verder hebben we Amsterdam leren kennen yan een
heel andere kant. We hebben bijvoorbeeld gegeten in een
gaarkeuken (stamppot met een gehaktbal), zijn over de
walletjes gelopen en zaten in de tram. Het praten met ons
gastgezin vond ik ook erg leuk, omdat je dan weer heel
andere ideeën te horen krijgt.

Na een week of weekend Taizé voel ik mij aan de ene
kant altijd erg moe. Het prograÏmna zit altijd zo vol
gepropt, dat je je eigenlijk continu aan het haasten bent. Je
rent van de ene kerk naar het eten naar het opvangtehuis
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en weer terug naar een andere kerk. In mijn tas zit een
boekje met veel adressen van allemaal nieuwe, aardige
mensen. Waarschijnlijk zie ik die mensen weer een andere
keer in Taizé. Ik ga ook heel ontspannen naar huis, want
ik kon stil zijn en nadenken. Nadenken over mijn eigen
leven, en over alle ervaringen die ik heb opgedaan.
Volgend jaar is het weekend in Enschede. Ik hoop dat de
deelnemers dan dezelfde eÏ'varingen op doen.

Van het bestuur
Henk Sikkema
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De besfüursleden kwamen bijeen in Apeldoorn op
zaterdag 3 maart 2001. Wij hebben voornamelijk
gesproken over de toekomst van RUIMTE en natuurlijk
over de inhoud van de Ruimtedag in het najaar.
Wij hebben afgesproken dat de dag zal staan in het teken
van plannen voor de toekomst. Heel wat mogelijkheden
zijn de revue gepasseerd. Wij hebben ons daarbij met
name laten leiden door de onderwerpen die in
verschillende groepen tijdens de laatste Ruimtedag naar
voren kwamen.

Op 8 mei 2001 komen wij weer bijeen en dan nemen wij
definitieve besluiten aangaande een en ander. Het zou
voorbarig zijn daarover nu al te schrijven. In het volgende
nummer van RUIMTE kom ik daar uitvoerig op temg.
Wel staat nu al vast dat wij geen inleider van "buiten onze
gelederen" zullen uitnodigen.
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