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Van de redactie
4

et thema voor deze uitgave van 
VrijSpraak knarste al weken door mijn 
hoofd en om eerlijk te zijn had ik spijt 
van de keuze. Natuurlijk hebben we 
daar als redactie altijd goed overleg 

over, maar nu kwam er na dagen al twijfel in 
me op. Is het thema niet veel te abstract? Is 
het gedicht van Multatuli wel de goede illus-
tratie? Kunnen we (gast)schrijvers wel opza-
delen met zijn ‘Gebed van de onwetende’?

Gisteren viel ik midden in een relaas van 
Herman Pleij. De neerlandicus, die regelmatig 
op tv te zien is in praatprogramma’s, zat dit 
keer aan tafel bij Jeroen Pauw. Hij zal een es-
say schrijven over geluk voor de aanstaande 
maand van de geschiedenis en op, de voor 
hem bekende, licht cynische ondertoon 
haalde hij een artikel aan uit het blad Happi-
nez. Daarin stonden honderd tips om gelukkig 
te worden en Pleij pikte er eentje uit: “Num-
mer 14: Denk minder...” Natuurlijk riep dat 
hilarische reacties op, zeker met de guitige 
oogopslag van Pleij.

De gedachten over gelukkig zijn en de tip in 
het blad bleven hangen en slopen onmerk-
baar naar de harde schijf in mijn hersens. 

Als “denk minder” ons gelukkig zou 
maken, zou onwetendheid dan het ul-
tieme geluk betekenen? Graag zou ik 
die bewering ook zelf eens willen con-
troleren, maar hoe? Ik weet dat velen, 
bij het horen en zien van dagelijkse 
nieuwsberichten, zich daar liever voor 
zouden afsluiten. Maar worden we ge-
lukkig door geen kennis of nieuws meer 
op te nemen?

In mijn speurtocht van de afgelopen 
weken merkte ik dat juist het zoeken 

naar de diepere betekenis van het begrip 
onwetendheid me soms bracht naar verras-
sende bronnen. Sterker nog, de informatie 
die ik vond over Jezus van Nazareth, Boed-
dha, Spinoza, en nog veel andere schrijvers, 
denkers en doeners overtuigde me meer en 
meer van het tegenovergestelde: de onwe-
tende is de ongelukkige.

Het is een opgave om te kunnen omgaan 
met het harde dagelijkse nieuws en het 
vraagt veel energie om achter een tiener-
moord of een bomaanslag een diepere 
betekenis te kunnen duiden. Maar ook heb 
ik ervaren dat, als dat niet lukt, de poging 
daartoe me rijker maakt...

Probeer het maar eens.

Jan Veldhoen

H
Denk minder...
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ultatuli schreef in 1861 in Vrijden-
kerstijdschrift De Dageraad het 
Gebed van de Onwetende. Het 
effect was enorm; veel mensen 
waren furieus maar velen herken-

den zich juist ook in de vertwijfeling die door 
Multatuli onder woorden werd gebracht: 
Wat anderen nu beweren van dien God te 
weten ... Baat my niet ... Ik versta hem niet!
Het gebed is een getuigenis van iemand die 
worstelt met de vraag naar het bestaan van 
God. Als er een God zou zijn, waarom open-
baart hij zich dan niet? En als je alleen goed 
doet, omdat je anders bang bent voor de 
toorn van God, hoe waardevol is dat dan 
helemaal? Het gedicht wordt afgesloten met 
een ambivalente verzuchting:

De Vader zwygt... O, God, er is geen God!

Ik lees vooral frustratie in het gedicht. Mis-
schien zou de titel Gebed van de Teleurge-
stelde passender zijn geweest. Multatuli had 
genoeg reden om teleurgesteld te zijn. Zijn 
woede over de koloniale politiek met alle 
misstanden was het belangrijkste thema in zijn 
roman Max Havelaar en klinkt ook in dit gebed 
door. Die tevreden ‘wijzen’ maken zich schul-
dig aan uitbuiting maar ondertussen zitten ze 
vroom voorin de kerk. Waarom openbaart 
God zich niet? Waarom grijpt hij niet in?

Hoewel er vandaag de dag minstens zoveel 
redenen zijn om teleurgesteld te zijn, ben ik 
met name teleurgesteld in de mensen en niet 
zozeer in God. Mensen die blijkbaar zoveel 
agressie in zich hebben dat ambulanceper-
soneel hun werk niet kan doen. Mensen die 
er genoegen in scheppen anderen te kleine-
ren of voor schut te zetten. Mensen die hun 
neiging tot macht of misbruik rechtvaardigen 

door hun religie of heilige teksten in de strijd 
te gooien. 

Het zou te makkelijk zijn God aan te roepen 
en die ter verantwoording te roepen. Als 
God een opperwezen is die verzuimt in te 
grijpen op aarde, omdat Zijn Wegen ondoor-
grondelijk zijn, voel ik ook ergernis. Ik kan 
daar moeilijk in geloven. 

Maar wat is God dan wel? Ik weet het niet. 

Ik ga maar te rade bij kunstenaars en 
dichters. Die lijken nog het beste iets onder 
woorden te kunnen brengen van het On-
noembare of over hun eigen zoektocht naar 
de zin van het leven.

Zo voel ik me verwant met de dromer Leo 
Vroman: 

Een manier

Als er geen God is,
God wat is er dan?
Een raar geluid? en
Waar komt dat dan uit,
niet eens van buiten
als ik tot slot
ja, sterf eigenlijk, god,
wat vergaat er op dat ogenblik,
de wereld of ik?
Zie ik over dit land
dan de schaduw, het zweet, de 
hand
neerdalen en ik kan
niet meer opzij, laat mij dan
goed gaan liggen om och
tegen wie praat ik eigenlijk nog

Dit prevelende gebed, zonder 
begin en einde, zou mijn gebed 

M
Gebed van de Onwetende

5
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erwondering is het begin van alle 
wijsheid. Aristoteles

‘Hoe dorsten wij te weten wie Gij 
zijt’, de laatste regel van lied 324. 
Zou het? Nog los van de vraag of 

we zouden kunnen weten wie God is, zouden 
we dat werkelijk willen weten? Wat zou dat 
ons opleveren? Als God geen geheim meer 
is, geen mysterie, dan hoeven we niet meer 
te zoeken, dan kunnen we Hem/Haar uitte-
kenen. Dan zijn we binnen  de kortste keren 
klaar met Hem. Hij verliest Zijn aantrekkings-
kracht voor ons en wij onze belangstelling 
voor Hem. 

Dan heeft Hij ons minder te bieden dan 
onze medemensen. Door een mede-
mens kunnen we immers steeds weer 
verrast worden als we onvermoede 
kanten in hem of haar ontdekken. Zou 
dat dan ook niet zoveel te meer voor de 
Eeuwige gelden? 

Wij vieren Pinksteren, het feest van de 
Geest die waait waarheen hij wil. De 
Geest is vrij en dat geeft ook ons de vrij-
heid ons los te maken van onze aange-
leerde en hardnekkige denkbeelden 
over God. Beelden die een ander van 
God maken dan Hij wil zijn: de grond 
onder ons bestaan in plaats van een en-
cyclopedie. Tot ons geluk verkeren we in 
onwetendheid, want dat maakt dat we 
ons kunnen verwonderen. Verwondering 
kan omschreven worden met ‘tot won-
der maken’. Een wonder gebeurt plotse-
ling, zij overvalt een mens. Er is geen 
verklaring voor, de herkomst kennen 
we niet. Verwondering is een ervaring, 
geen wetenschap. Verwondering kan 
niet (aan)geleerd worden; verwonderd 
kunnen zijn heeft niets met redeneren te 
maken. Veel feiten en feitjes weten kan 
het vermogen tot verwondering juist 
in de weg staan. Waar het om gaat 
is het kunnen en willen leven met de 
onverklaarbaarheid, het toelaten 
van de onzekerheid, het kunnen 
leven met vragen waar geen ant-
woord op is. De verwondering een 
plaats geven.

Waar het om gaat is: een onwe-
tende zijn. 

Nel Verburg

kunnen zijn. Er klinkt niet zozeer frustratie 
uit over het niet-weten of het al dan niet 
bestaan van God. Maar het is eigenlijk een 
grote existentiële levensvraag, zoals alleen 
hij dat mooi kan verwoorden:

als ik tot slot
ja, sterf eigenlijk, god,
wat vergaat er op dat ogenblik,
de wereld of ik?

Levensvragen zijn vragen waar geen sluiten-
de antwoorden op zijn, ‘maar vragen die uit 
het leven opwellen’, heb ik weleens ergens 
gelezen. Ik ben blij dat ik in alle vrijheid en 
onbevangenheid deze vragen kan en mag 
onderzoeken. Alleen of met andere zinzoe-
kers binnen de Federatie en daarbuiten. 

Godzijdank als onwetende.

Mirjam van Esschoten

De onwetende

V
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roeg ik mijn denken of God wel 
bestond
kreeg ik tot antwoord alleen een 
niet-weten.
Vroeg ik mijn voeten zo lang al op 
pad

wisten zij enkel van kuilen en stenen.
Vroeg ik mijn handen: wat is er rondom - 
wisten zij enkel van grijpen in leegte.
Vroeg ik mijn ogen, op wacht aan hun deur – 
wisten zij enkel: het licht is geweken.
Vroeg ik mijn oren: – eindelijk gehoor – 
weet ik verwonderd: daar is Hij, hoor: spreken.
(Inge Lievaart, Liedboek nr. 824)

Vroeg ik mijn denken of God wel bestond, 
kreeg ik als antwoord alleen een niet-weten, 
deze prachtige beginregel uit een vers van Inge 
Lievaert (de bijbehorende melodie van Willem 
Mesdag maakt het lied nog mooier trouwens, 
zoek het maar eens op op Internet) geeft aan 
dat het geloof niet iets is om te bewijzen binnen 
een rationeel kader. 

In dat kader las ik een treffend stukje van de 
hand van Paul Revis over Wittgenstein. Deze 
deed ooit de beroemde uitspraak: “Waarover 
men in een bepaalde taal niet kan spreken, 
moet men in een bepaalde taal zwijgen”. En 
Revis zegt dan: Met wiskunderegels kan ik geen 
poëzie bedrijven en met poëzie kan ik geen 
wiskundeprobleem oplossen. De wiskunde kan 
niet over God spreken, maar Wittgenstein zal 
geen bezwaar hebben dat de dichter een 
gedicht over God maakt. Toch moeten we 
blijven oppassen: in feite schept de dichter een 
godsbeeld dat verwijst naar een metafysische 
God, die verder onkenbaar blijft.”

Dat betekent niet dat we ons verstand thuis 
moeten laten zodra we in de wereld van geloof 

en christendom stappen. Zolang we 
maar beseffen 

dat alles wat we denken over God altijd 
beperkt zal blijven. 
datzelfde geldt voor onze geloofserva-
ringen trouwens. De Eeuwige laat zich 
immers niet vangen en we doen Hem/
Haar (en onszelf) tekort wanneer we 
menen dat dat wel zo is.

Maar denken over wie of wat God voor ons is 
en proberen onze ervaringen en ideeën in taal 
te vatten is ook een waardevolle uitdaging. In 
het licht van bovenstaande gedachte is in de 
loop van de geschiedenis een bijzondere vorm 
van theologie ontstaan die juist iets zegt over 
God vanuit de gedachte dat al ons spreken 
erover onvolmaakt is: de zogenaamde ‘nega-
tieve theologie’. Dat is een manier van theologie 
bedrijven waarbij het onkenbare van God wordt 
onderstreept; God als blijvend mysterie. Tege-
lijk lijkt het me ook essentieel om met elkaar te 
blijven zoeken naar datgene wat we wel over 
God kunnen zeggen. Wat hebben wij gehoord 
(om ook het slot van bovenstaand lied aan te 
halen), vanuit de Bijbel, vanuit de traditie en in 
de wereld van vandaag, dat wij met God kun-
nen verbinden? Waar spreekt God ons aan?

Dat blijft een spannend proces, waarin niemand 
het laatste woord heeft, maar dat ons wel 
uitdaagt en alert houdt. Immers: God is niet het 
antwoord op alle vragen, God is meer zelf een 
vraag aan ons.

V
Vroeg ik mijn denken...
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Met deze dichtregels van Rutger Kopland 
begon ds. Kim Magnée-de Berg haar preek 
tijdens de vriendendienst van 11 juni.
 
Zij las uit Genesis het verhaal van Abram, dat 
bijbelse oerverhaal over die onrust. Abram 
woont comfortabel in Haran, de bakermat van 
onze beschaving: het schrift is hier uitgevon-
den, de eerste steden zijn hier gebouwd. Het 
leven gaat z’n gang en zou nog jaren zo voort 
kunnen gaan.

Maar niet voor Abram. Hij heeft een Stem 
gehoord en onrust heeft zich van hem meester 
gemaakt. Hij kan niet langer geloven dat het 
leven die eeuwige kringloop is van opgaan, 
blinken en verzinken. Het is alsof iemand hem 
wegroept uit die cirkel waarin alles vastligt en 
waar niets nieuws te verwachten valt.  Een 
leven waarin alles gaat zoals het gaat. En 
tegen die veiligheid van dat bestaan in, klinkt 
diep binnen in Abram de oproep om een 
ander pad te kiezen. En hij gáát zijn eigen weg 
zoeken. Hij doet het anders dan zijn voorou-
ders, maar hij is toch ook niet helemaal los van 
zijn verleden. Iedereen draagt nu eenmaal 
bagage uit het verleden met zich mee.

De joodse traditie vertelt ons daar een mooi 
verhaaltje over: “Toen rabbi Noach, de zoon 
van rabbi Mordechai, de opvolger geworden 
was van zijn vader, bemerkten zijn leerlingen 
dat hij zich in allerlei zaken anders gedroeg 
en vroegen hem daarnaar. ‘Ik doe het’, zei 
hij, ‘precies zoals mijn vader. Die deed niets 
na en ik doe ook niets na.’”

Ds. Magnée betoogde dat je eigen weg 
gaan in leven en geloof, moed vraagt, omdat 
je nooit weet waar je uitkomt, maar dat je zo 
wel ruimte creëert voor verrassingen. 

De dichter Rilke schreef eens: Het komt er op 
aan alles te leven. Als je de vragen leeft, leef 
je misschien langzaam maar zeker, zonder het 
te merken, op een goede dag het antwoord 
in. 

Het antwoord overkomt je soms, alsof dat ons 
vindt in plaats van andersom. Zoals ook in 
dat gedicht van Rutger Kopland niet het vee 
de weide vindt, maar andersom; de vogels 
vinden niet de lucht, maar andersom en onze 
ogen krijgen uitzicht als het ware cadeau.
En soms zijn de dingen die je vindt opeens 
veel mooier dan datgene wat je zocht en 
dan is de kunst van het leven om steeds open 
te staan voor het onverwachte, door met 
open ogen en open oren door de wereld te 
gaan.

Opeens kan het in je leven allemaal op zijn 
plek vallen op die zeldzame momenten dat 
alles helemaal klopt. Op zo’n geluksmoment 
is er dan alleen nog maar het nu. Dan ben je-
zelf met jezelf en met de wereld volledig één. 
Dan kun je God voelen als een alomvattende 
aanwezigheid. Dan zijn er heel even geen 
twijfels meer, geen vragen. Misschien is dat 
geluk, zei ds. Magnée. Maar ook realiseerde 

Niet weten waar je uitkomt
oe zal ik dit uitleggen, 
dit waarom wat wij vinden 
niet is wat wij zoeken? 

Laten we de tijd laten gaan 
waarheen hij wil, 

en zie dan hoe weiden hun vee vinden, 
wouden hun wild, luchten hun vogels, 
uitzichten onze ogen 
en ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt. 

Zo andersom is alles, misschien. 
Ik zal dit uitleggen

H

2017 VrijSpraak nr 2 werkdoc 10.indd   8 21-6-2017   1:09:23



Preek
9

ze zich dat elk moment van geluk altijd weer 
uitloopt in nieuwe periodes van zoeken en 
van twijfels. 
En zo blijft een mens onderweg, met als het 
ware heimwee naar de toekomst. En die 
omschrijving past inderdaad ook bij dat 
verhaal over Abram. Hij verlangt naar iets wat 
hij in zichzelf bespeurt, maar wat tegelijk nog 
werkelijkheid moet worden. Hij zoekt naar het 
beloofde land, het land waar hij een rotsvast 
vermoeden van heeft zonder dat hij het kent.

In de Bijbel zijn de verhalen over mensen die 
hun oude leven achter zich laten, omdat 
ze voelen dat het anders kan en moet, een 
steeds terugkerend thema. De eerste discipe-
len, Ruth, Mozes of Paulus, allemaal voelden 
ze die drang, die roeping.

te worden wie je bent...
Roeping is de liefdevolle uitnodiging en het in-
nerlijke appèl om te worden wie je bent en zo 
misschien ook wel een mens te worden zoals 
God het bedoeld heeft, zei Kim Magnée.

Een mens krijgt nooit antwoord op de vragen 
wat het beste is. Daarom vraagt het moed 
om  niet te leven vanuit het zekere weten, 
maar vanuit het verlangen om op weg te zijn 
naar een betere wereld. En zo is geloven niet 
de definitie van liefde kennen, maar de weg 
van liefde gaan. Onderweg zijn vanuit bijbels 
perspectief doe je samen en voor elkaar en 
waar de één de weg kwijt is, mag de ander 
hem of haar bij de hand nemen.

Wellicht is het goed om al die levensvragen 
gewoon maar even vraag te laten zijn, want 
snel gegeven antwoorden doen vaak geen 
recht aan de complexiteit en de creativiteit 
van het leven. Zo kan de onrust van de vraag 

een mens juist een stukje verder helpen. 
Ds. Magnée denkt dat we al die vragen kun-
nen dragen omdat we ons in een veel groter 
antwoord geborgen mogen weten. Dit wordt 
uitgebeeld door de joodse uitleg van de eerste 
letter van de Bijbel. Dit is de letter Beth, die aan 
drie kanten gesloten is, maar naar voren open 
van vorm. Dat wil zeggen God is boven ons, 
achter ons, en onder ons en wij mogen leven 
naar een toekomst toe.

Wij zijn onderweg, steeds maar weer onder-
weg, en we moeten leven met wat nog niet af 
is, met wat wij niet kunnen vatten, maar waar-
aan wij zelf vorm moeten geven. We hoeven 
daar nooit wanhopig van te worden, want 
waar de weg ons ook brengt en hoe ver we 
ook verzworven zijn van waar we ooit begon-
nen, we hebben in Godsnaam altijd vaste 
grond onder onze voeten, een dak boven ons 
hoofd, we zijn gedekt in de rug en we hebben 
een toekomst voor ons.

Zo kun je veel vragen open laten. Of sterker 
nog, je kunt je vragen vruchtbaar maken, door-
dat ze je prikkelen om te zoeken. Door niet te 
snel tevreden te zijn, zal je onbekende wegen 
vinden waar je verrast kunt worden door een 
rijkdom aan kansen en mogelijke ant-
woorden.

‘Amen,’ zei ds. Kim Magnée-de Berg

Na haar preek zongen we lied 423 met 
als laatste vers:

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat God ons onderkomen zijt.

bewerkt door Pieter Postma
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k weet niet of we zyn geschapen met 
'n doel,
Of maar by toeval daar zyn. Ook niet of 
een God
Of... Goden zich vermaken met ons 
leed, en schimpen

Op de onvolkomenheid van ons bestaan. Als 
dit zo waar'
Zou 't vreeselyk zyn! Aan wien de schuld
Dat zwakken zwak zyn, kranken krank en 
dommen dom?

Wanneer we zyn gemaakt met opzet, met 'n 
doel.
En door onze onvolkomenheid dat niet berei-
ken...
Dan valt de blaam van al 't verkeerde op ons 
niet,
Op 't maaksel niet... maar op den Maker ! 
Noem hem ZEUS,
Of JUPITER, JEHOVAH, BAAL, DJAU... om 't 
even:
Hy is er niet, of hy moet GOED zyn, en verge-
ven,
Dat wy hem niet begrypen. 't Stond aan hem
Zich te openbaren, en dit deed hy niet ! Had 
hy 't gedaan,
Hy hadde 't zoo gedaan, dat niemand twy-
flen kon,
Dat ieder zeide: ik ken hem, voel hem, en 
versta hem.

Wat anderen nu beweren van dien God te 
weten,
Baat my niet. Ik versta hem niet ! Ik vraag 
waarom
Hy zich aan anderen openbaarde, en niet 
aan my?
Is 't eene kind den vader meer naby dan 't 
andre?
Zoolang een menschenzoon dien God niet 

kent, Zoolang is 't laster te geloven aan dien 
God!
't Kind dat vergeefs den vader aanroept doet 
geen kwaad...
De vader die vergeefs zyn kind laat roepen, 
handelt wreed.
En schooner is 't geloof: daar is geen vader,

Dan dat hy doof zou zyn voor z'n kind!

Misschien zyn we eenmaal wyzer! Eens mis-
schien Zien we in dat Hy er is. dat Hy ons 
gadesloeg, En dat z'n zwygen oorzaak had, 
en grond. Welnu, Zoodra wy 't weten, is de 
tyd van loven daar,
Maar eerder niet... thans niet! 't Zou God 
verdrieten,

Te ontwaren dat we hem aanbaden zonder 
grond,
En dwaasheid is 't, de donkere onwetendheid 

Gebed van den Onwetende

I

Prent die werd gepubliceerd bij Het gebed van den 
onwetende als bijlage in De Dageraad (maart 1861)
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van heden
Te willen helder maken met een licht... dat nog 
niet schynt.

Hem dienen ? Dwaasheid : Had Hy dienst be-
geerd,
Hy hadde ons geopenbaard op welke wys,
En ongerymd is 't, dat Hy van den mensch 
verwacht:
Aanbidding, dienst en lof... terwyl Hyzelf
Omtrent de wyze hoe, ons in 't onzekere liet.
Wanneer wy God niet dienen naar zyn zin...
Dan is 't Zyn schuld, Zyn schuld, en onze schuld 
is 't NIET!

Intusschen - tot we wyzer zyn - is goed en 
kwaad dan een?

Ik zie niet in waartoe een God ons dient, in 't 
scheiden Van 't booze en 't goede. Integen-
deel! Wie 't goede doet Opdat een God hem 
loonen zou, maakt juist daardoor Het goede tot 
iets kwaads, tot handel. En wie boosheid vliedt,
Uit vrees voor de ongenade van dien God is... 
laf!

Ik ken u niet, o God! Ik riep U aan, ik zocht,
Ik smeekte om antwoord, en Gy zweegt! Ik wou 
zo graag Uw wil doen... niet uit vrees voor straf, 
uit hoop op loon,
Maar zoals 't kind den wil zyns vader doet... uit 
liefde!
Gy zweegt... en alty zweegt Ge!

En ik dool rond, en hyg
Naar 't uur, waarop ik weten zal dat Gy be-
staat...

Dan zal ik vragen: "Vader, waarom nu voor 't 
eerst Uw kind getoond dat het een vader had,
En dat het niet alleen stond in den stryd,
Of waart Ge er zeker van, dat ik Uw wil zou 
doen Ook zonder dien te kennen? 

Dat ik, onbewust Van uw bestaan, U dienen 
zou, zoals Ge wilt gediend?
Zou 't waar zyn?

Antwoord, Vader, als Ge daar zyt, ant-
woord! 
Laat niet Uw kind vertwyflen, Vader! Blyf niet 
stom

Op ‘t bloedig afgeperst lama sabacthani !
Zo kermt de onwetende aan z’n zelfgekozen 
kruis,
En krimpt van pyn, en jammert dat hem 
dorst...

De wyze - hy die wel weet... wel God kent - 
bespot den dwaas,
En rykt hem gal, en jubelt: “hoor, hy roept 
z’n vader!”En prevelt: “dank, o Heer, dat ik 
niet ben als hy!” En zingt ‘n psalm: “welzalig 
hy die in der boozen raad Niet zit, en niet op 
‘t vuile pad der zondaars gaat...

De wyze...sluipt ter-beurse, en schachert 
integralen.

De vader zwygt....
o God, er is geen 
God!

‘s-Hage, 26 Februari 
1861.

(Eduard Douwes Dek-
ker - Mulatuli)
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verzoekt men God dus, de naaste met 
tent en al te laten wegregenen, respec-
tievelijk zich te pletter te laten rijden, 
want iets in de trant van “indien het uw 
wil is dat iemand op de weg omkomt, 
laat mij het dan zijn” kom ik in uw ge-
bed niet tegen.

Een reisgebed, dat God en mens al-
thans waardig genoemd zou kunnen 
worden, zou ongeveer als volgt moe-
ten luiden: “O God, ik sta op het punt, 
op reis te gaan. Ik weet niet, of het 
misschien mijn laatste reis is. Ik wil u 
liefhebben. Ik hoop, dat ik onderweg 
niemand enig ongeluk of ander kwaad 
zal berokken.

Ik wil proberen niet, of veel minder, te 
drinken. Ik sta voor u. Ik weet dat ik, of 
veilig zal aankomen dan wel onderweg 
verwonding, ziekte of dood zal vinden, 
altijd u toebehoor.

Want in leven en sterven zijt Gij in mij, 
en ben ik in U. Ik ga nu weg. Vaarwel, o 
God”.

Met de meeste hoogachting ben ik, 

uw Gerard K. van het Reve”

Deze brief stond afgedrukt in De Nieuwe Linie, een rooms-
katholiek opinieweekblad, van 11 september 1965.

“Waarde Vader,

Ik ben nog nooit een gebed tegen-
gekomen dat mij niet, wegens zijn 
hebberige toon, met weerzin vervul-
de. Die weerzin geldt ook uw reis-
gebed, afgedrukt bij uw meditatie in 
het nummer van 28 augustus. 

Wie op reis gaat, bestede zijn tijd 
liever aan bijvoorbeeld het laten 
controleren van remmen en rich-
tingaanwijzers, dan aan dit infantiel 
gedoe.

Ik zou eindelijk wel eens een gebed 
onder ogen willen krijgen, dat God 
zóekt, in plaats van Hem, om van 
alles en nog wat, aan zijn kop te 
zeuren.

Uw gebed heeft, volgens mij, met 
geloof niets te maken, want waar-
achtig geloof is belangeloos en 
vraagt niets, en smeekt zeker geen 
onheil af over anderen:

Want het kan niet overal tegelijk 
mooi weer zijn, en we weten even-
zeer dat elke dag onherroepelijk, 
een aantal ongelukken gaat bren-
gen.

Welnu: als men voor zichzelf goed 
weer of een veilige aftocht afsmeekt
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en Interview met Jonah de Jong

Wil je iets over jezelf vertellen?

Ik ben geboren en getogen in Rotter-
dam in een groot gezin waarin religie 

geen rol speelt. Na de vrije school heb ik het 
vwo bezocht, maar hoewel ik voor alles op 
minimaal een acht stond, struikelde ik voort-
durend over het verplichte vak wiskunde. Je 
moet weten ik kan absoluut niet rekenen, 
zelfs ondanks vijf jaar bijles. Als er gevraagd 
werd: ‘Waar ligt x?’, had ik geen idee. 
Daarom ben ik maar in de wat meer zweveri-
ge categorieën gaan zitten en naar de havo 
gegaan. Hier kun je namelijk afstuderen zon-
der wiskunde in het pakket. Daarna naar de 
pabo en hier kwam ik in aanraking met de 
theosofie. Echter ook weer met het rekenen 
door de nieuwe verplichte rekentoets aldaar. 
Zo ben ik na een jaar pabo bij de theologie 
terecht gekomen door mijn interesse voor de 
theosofie. Op dit moment volg ik een oplei-
ding theologie aan de Fontys Hogeschool 
voor Theologie en Levensbeschouwing in 
Utrecht. En binnenkort ook vakken aan de 
‘Tilburg School of Catholic Theology’ die ook 
een vestiging heeft in Utrecht. Dat doe ik 
zodat ik gelijk na mijn hbo mijn master aan 
de universiteit kan doen. Uiteindelijk wil ik 
predikant of pastoraal werker worden; in het 
wijk- en drugspastoraat, de verpleging of het 
gevangeniswezen. 

Hoe ben je met de Federatie in aanraking 
gekomen?

Dat heeft te maken met liturgie. Ik volg een 
katholieke opleiding waardoor mijn interesse 
in eerste instantie ook naar het katholicisme 
uitging. Het was echter zo dat ik in mijn eerste 

jaar op de opleiding, verliefd werd op een
 man, iets wat de meeste pastores met wie ik in 
aanraking kwam niet erg konden waarderen. 
Zo dachten sommigen zelfs dat ik ‘ziek’ was 
en genezen moest worden. Daarnaast veran-
derde door de lessen in theologie, mijn eigen 
theologie ook. Zo ben ik een groot liefhebber 
geworden van Joodse literatuur die niet, zoals 
vele kerken met hun dogma’s, een waarheids-
monopolie trachten te hebben, maar de lezer 
laat kiezen uit een aantal visies van verschil-
lende rabbijnen. De bovengenoemde dingen 
waren de reden dat ik een halfjaar lang niets te 
maken wilde hebben met welke kerk dan ook.
Na dit halfjaar ging ik samenwonen met mijn 
vriend in Gouda. Ergens voelde ik toch nog 
steeds wel de behoefte om me bij een kerkge-
nootschap aan te sluiten. Toen ben ik in Gouda 
gaan kijken naar de meest liberale gemeenten 
en zo kwam ik bij de Federatie terecht. Zeker 
toen ik las dat Gouda een bolwerk van vrijzin-
nigheid is geweest werd mijn interesse gewekt. 
Mijn vriend gaat niet mee naar de kerk. Die 
is hardcore atheïst. Maar dat is geen enkel 
probleem. We hebben respect voor elkaars 
overtuiging, en dat kan ook niet anders. We 
weten immers allebei niet zeker wat ons in het 
volgende leven te wachten staat. 
Wat is jouw religieuze overtuiging?
Onlangs heb ik belijdenis gedaan en 
daartoe mijn eigen belijdenis geschre-
ven. Daarin schrijf ik “Ik heb een roe-
ping. Een roeping om Gods schepping 
te bevestigen. Een roeping om ondanks 
de moeilijkheden in mijn leven, een 
volwaardig mens te zijn; Om de kansen 
te pakken die mij gegeven zijn en mij te 
laten leiden door de Geest van Gods 
liefde. 

E
Een bolwerk van vrijzinnigheid
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Een soort liefde waarmee ik anderen weer 
waardevol kan laten voelen. Geen ob-
stakel op de weg, maar een wind in mijn 
rug. Dezelfde wind die ons zo vaak heeft 
gedreven tot grootse daden, naar onze 
medemens en de aarde, die onder onze 
bescherming valt”. En voor mij is onver-
schilligheid het grootste kwaad. Onver-
schilligheid richting alle vorm van leven, 
licht en lucht inbegrepen. Al met al is dat 
de kern van mijn geloof.

Hoe bevalt het bij de Federatie?

Enorm. Maar dat heeft ook te maken met 
dat iemand bij wijze van spreken er ook als 
boeddhist kan zitten, je overtuiging speelt 
niet de grootste rol. Het gaat erom dat we 
er allen zitten om samen iets te vieren, en 
het is dan aan ons om datgene wat we 
vieren in te vullen. Dat maakt dat de kerk 
meer de rol heeft van ‘filosofieschool van 
Athene’ dan een bolwerk van de Spaanse 
Inquisitie.

Heb je nog ideeën voor de Federatie 
waarmee we ons voordeel kunnen doen?

We geven veel geld uit aan groepen men-
sen die dat nodig hebben maar organise-
ren dit zelf niet. Maar dat zal wel komen 
doordat wij maar zo’n kleine groep zijn. 
Daarnaast zou het fijn zijn om meer voor 
elkaar te doen. Dat we oproepen daartoe 
doorgeven. Bijvoorbeeld: iemand heeft 
een been gebroken en kan de tuin niet 
doen. Is er nog iemand die me even kan 
helpen? 

Dick Stronks

Jonah de Jong
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k had getraind, had me goed geïnfor-
meerd, kocht de goeie spullen, bere-
kende dagafstanden, voorzag rustda-
gen, plande vertrek- en aankomstdag 
heel precies. Zo’n planning gaat al snel 
aan gort. Dan pas begint de Camino!

Op weg. Rotterdam, Thalys, Paris, TGV, Ba-
yonne, bus, Saint Jean Pied de Port. Startpunt. 
Melden bij de herberg, slenteren door het 
stadje. Bij de kerk zit een bedelaar, versleten 
schoenen, versleten kleren, hoed met muntjes 
in zijn buurt. Ik weet nog niet dat we elkaar 
vrijwel dagelijks zullen ontmoeten, handen 
schuddend, schouder kloppend. Praten kan 
hij niet, zal blijken, lachen wel! Ik gooi wat 
muntjes in zijn hoed, loop de kerk in, neem er 
plaats, laat me omarmen door de stilte. Heel 
langzaam sijpelt er rust in mijn hoofd, in mijn lijf.

Vertrek. 07:00 uur. Vroeg. Vroeg? Rijkelijk laat 
zal ik snel leren! Twaalfhonderd meter klim-
men, zo’n vierhonderd meter dalen, zesen-
twintig kilometer te gaan. Schoenen veteren, 
jack aan, jack dicht, pet op, stokken op 
lengte, rugzak aan. Gestuntel. Over een week 
zal zo’n vertrek - om even voor 06:00 uur - ach-
teloos routineus verlopen. Gaan. “Merci, au 
revoir”. “Salut, buen Camino!” Buen Camino. 

Dagelijks zal deze groet - een zegen eigen-
lijk - weerklinken: dat de weg goed zij, dat 
de weg je goed gezind zij, dat de weg je 
goed bekome!

Roncevalles, een vroeger klooster in Spaans 
Baskenland, nu een herberg waar - als het 
moet - een paar honderd pelgrims kunnen 
slapen. Douchen, kleren wassen, luieren, 
dan avondeten, naar de pelgrimsmis. Vrijwel 
iedereen die aankwam vandaag is er ook, 
vierendertig nationaliteiten, van over wer-
kelijk de hele wereld. Tot slot: de pelgrims-
zegen. De kerk wordt er stil van. Schuifelend 
naar buiten, naar bed. Lichten uit. Morgen is 
het vroeg dag.

Wortels. De pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostela werd in de elfde eeuw geïni-
tieerd door Guy de Bourgogne, de latere 
paus Calixtus II. Aimery Picaud schreef later 
een routebeschrijving - het Liber Sancti 
Jacobi - met daarin vier nog steeds belo-
pen (aanloop)routes: van Noord-Europa via 
Tours, van Noord-Oost Europa via Vézelay, 
van Zuid-Oost Europa via Le Puy en van 
Zuid-Europa via Toulouse, steeds naar Puen-
te la Reina. Vanaf daar wordt de weg naar 
Santiago de Compostela aangeduid als 
“Camino Francès”. Er ontwikkelde zich een 
infrastructuur voor het ontvangen en ver-
zorgen van - nu - zo’n 275.000 pelgrims per 
jaar. De tocht heeft inmiddels de status van 
Europees en mondiaal cultureel erfgoed.

Onderweg. Zand, modder, gras, keien, 
asfalt, je komt van alles tegen onderweg. 
Bospaden, bergpaden, paden langs water, 
langs wegen, door de stad, paden verloren 
in “no man’s land”, het is er allemaal. Je 
loopt alleen, niemand te bekennen, je loopt 
samen, 

Buen Camino! 

I
16
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je zwijgt, je praat, je luistert, je neuriet, je 
zingt voor iedere vogel die het horen wil. Er 
is mist, er is regen, er is stralende zon, er zijn 
sombere-grijze-wolken-dagen en zonovergo-
ten-strak-blauwe-hemel-dagen, er zijn wijds-
uitzicht-in-de-bergen-dagen en opgesloten-
tussen-de-bomen-dagen. Het is er allemaal 
onderweg. Er zijn drukke steden met drukke 
wegen, drukke auto’s en drukke mensen, 
steden waar je snel weer uit weg wilt. De stad 
past niet bij de pelgrim. Die pelgrim liet de 
stad juist even thuis. Er zijn prachtige kathedra-
len met prachtig licht door verhalende ramen 
waar je, door een tegen borgtocht verstrekte 
koptelefoon, krijgt uitgelegd wanneer een 
restauratie plaatsvond en wie daarvan de 
kosten dekte. Het zijn gebouwen waar God 
al lang uit weg verhuisde, gebouwen in bezit 
gekomen van een kletsende, roepende, 
fotograferende toeristenmenigte. Er zijn ook 
kleine kerkjes, vervallen, donker, waar het stil 
is, waar het stil blijft, waar je gaat zitten, waar 
je wilt blijven zitten, waar je voelt dat iets van 
die oude versleten God is blijven wonen en er 
graag bezoek ontvangt.

Wat vertel je als je thuiskomt? Het was lopen, 
veel lopen, vroeg lopen, lang lopen in een 
lang en langzaam ritme. Het was een ont-
moeting, met bergen en dalen, met bossen 
en velden, met vergezichten en beslotenheid, 
met steden, met dorpen, met mensen, met 
mijzelf, en met iets waar ik niet echt woorden 
voor heb, iets dat vandaag misschien wel 
geen Naam meer heeft.

En dan ben je thuis, ga je “gewoon” doen, je 
e-mails lezen, telefoontjes plegen, rekeningen 
betalen, het huis poetsen, al die dingen doen 
die nog niet één dag kunnen blijven liggen. 
Wat blijft is: weten dat vandaag vandaag is, 

dat hier hier is en dat leven vandaag en hier 
plaatsvindt, niet eerder, niet later, niet elders. 
Dat moet je onthouden, dat weet je. Dat moet 
je blijven onthouden. 

Een pelgrimstocht werpt je terug op jezelf. Nie-
mand loopt jouw meters, niemand heeft jouw 
blaren, niemand heeft jouw spierpijn, niemand 
draagt jouw last, niemand is voor of namens jou 
moe. Niemand ook ervaart de weg, de ruimte, 
het landschap, de stilte, de stad, die kerk of 
kloostergang zoals jij die ervaart. Het is jouw 
ervaring. Het is jouw weg. Het is jouw Camino, 
die Weg, symbool van de levensweg.

Hans de Krom
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et zal in het begin van de jaren 
zestig zijn geweest dat ik een ar-
tikel onder ogen kreeg over een 
expositie van de Amerikaanse 
kunstenaar Lee Bontecou. Eerlijk 

gezegd werd ik daarbij niet getriggerd door 
de inhoud van het artikel maar door de 
merkwaardige fonetische overeenkomst tus-
sen haar – Lee is een ‘zij’ – Engelse achter-
naam en mijn Nederlandse. Ik heb het niet 
verder uitgezocht. Mijn belangstelling was 
intussen in brede zin gewekt en ik besloot het 
artikel opzij te leggen om het te zijner tijd te 
reactiveren voor een bezoek aan de ten-
toonstelling. Maar zoals het vaker gaat met 
dit soort voornemens: ongemerkt dooft de 
lamp, het voornemen raakt in de vergetel-
heid en van een bezoek komt niets terecht. 

Inmiddels zijn we 60 jaar (!) verder. Wie 
schetst daarom mijn verbazing toen ik in 
Trouw van zaterdag 1 april jl. (geen grap) 
een beschrijving zag opgenomen van een 
grote overzichtstentoonstelling van het werk 
van Lee Bontecou in het Gemeentemu-
seum Den Haag. Deel van de collectie was 
bovendien – als een soort project in een 
project – de ‘sandbox’. Later hierover meer. 
Bontecou, ook 60 jaar ouder natuurlijk, was 
er dus nog steeds en was ook actief bij de 
expositie betrokken. Het vervolg laat zich 
raden: binnen een week hadden we 
een bezoek gebracht aan de tentoon-
stelling en, nog belangrijker, waren we 
enthousiast geworden over wat we 
daar te zien hadden gekregen.

Bij Bontecou’s introductie bleek al dat 
het hier niet zomaar een beginnend 
kunstenaar betrof maar iemand die 
over bijzondere talenten beschikte. Ta-
lenten die ze met name gebruikte voor 

het maken van sculpturen van verschillende 
materialen en vormen en het beheersen van 
de diverse technieken om die sculpturen 
te maken. Vanwege haar kwaliteiten had 
Bontecou eind jaren vijftig al een studiebeurs 
gekregen in Rome. Hier verbleef ze een 
tweetal jaren om er te wonen, te werken, te 
studeren en zich te oriënteren in het oude 
Europa. Ze bezocht daarbij ook Nederland en 
keert er nu, met deze expositie in het Haagse 
Gemeentemuseum, ‘in stijl’ terug. 

Na haar Romeinse periode pakte ze de 
Amerikaanse draad weer op. Ze ves-
tigde zich eerst in New York en later in 
Pennsylvania. Daar kon ze zich in alle rust 
concentreren op haar werk. Aan uitings-
drang in het licht van de schijnwerpers 
had ze – vrij opmerkelijk – geen behoefte. 
Bevriende kunstenaars en galeriehouders 
vonden dat ze zich met deze terugge-
trokken houding te kort deed en wisten 

De kunst van Lee Bontecou

H

Lee Bontecou, op jonge en op oudere leeftijd
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haar te bewegen toch werk van haar hand 
te exposeren. Hieronder de bekende New 
Yorkse galeriehouder Leo Castelli, die haar in 
de beginjaren sterk gestimuleerd heeft door 
te gaan met haar ontwikkeling. Haar eerste 
tentoonstelling (1960) vond plaats in de Gale-
rie van Castelli.

De terughoudendheid van Bontecou past in 
de constatering dat vrijwel al haar objecten 
de kwalificatie ‘Zonder titel’ dragen. Ze laat 
het aan de beschouwer over hoe hij het ge-
toonde wil interpreteren. Een pleidooi eigen-
lijk ook voor de breder gedeelde opvatting 
dat je moderne kunst vooral moet ondergaan 
en niet intellectualistisch moet beredeneren. 
Geen Hineininterpretierung!
Haar ingetogen houding betekende overi-
gens niet dat er niet gewerkt werd: Bontecou 
had een indrukwekkend oeuvre van vorm-
composities opgebouwd. Daar kon ze dus, 
voor het maken van steeds weer verrassende 
samenstellingen, uit putten. Langzaam maar 
zeker werd Lee Bontecou een bijzonderheid 
in de Amerikaanse kunstwereld.

The sandbox
Het idee van ‘de zandbak’ refereert nog aan 
het maken van zandfiguren uit ingelopen zand 
op de houten vloer van oma’s huis. De zand-
bak is gerealiseerd in een soort coproductie 
met vriendin en oud-leerling Joan Banach, 
dezelfde die haar ook assisteerde bij de sa-
menstelling van de tentoonstelling. De ‘box’ 
bestaat uit een houten bak van ruim 3 bij 3,5 
m en 25 cm hoogte. Deze bak is gevuld met 
wit zand en ‘beplant’ met fantasiefiguren en 
natuurlijke, gedroogde restmaterialen ‘gevon-
den in het bos’. Terugkerende elementen in 
een aantal figuren: objecten met een (roet)
zwart gat, daarna een leegte en vervolgens 
een opening naar ??. De entourage bestaat 
uit witte wanden en grote, transparante 
vensters voor daglichttoetreding van boven, 
kenmerken van de Berlage-architectuur van 
het museum. Al met al een bijzondere ensce-
nering die je ‘gezien moet hebben’.

“Het is mijn doel om iets te creëren wat onze 
relatie tot deze wereld en tot 
andere werelden uitdrukt. Iets wat 
de angsten, de hoop, de lelijk-
heid, het schone en de myste-
ries in ons leven aanraakt.” Lee 
Bontecou, 1963 

Inne Bontekoe

De tentoonstelling van Lee Bonte-
cou was te zien in het Gemeente-
museum Den Haag. 

Er is een prachtige catalogus ver-
schenen. (te koop voor € 24,95 bij 
o.a. Bol.com).De afbeeldingen bij 
dit verhaal zijn hier gepubliceerd 
met toestemming van het Ge-
meentemuseum Den Haag.

19
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Jeugd
Wat is dat?

Naar een Russisch volkssprookje
 

et was winter. Een oude vrouw ging 
met haar hond wandelen in het 
bos. Soms liep de hond enthousiast 
vooruit en snuffelde aan alles wat hij 
zag. Dan liep de vrouw snel achter 
hem aan om hem niet uit het oog te 

verliezen. Zo kwam het dat ze niet merkte dat 
ze haar want verloor.

Daar kwam een muisje aanlopen. “Wat is 
dat?”, dacht het muisje. “Mmm, pieppiep, 
misschien wel een lekker warm huisje, speci-
aal voor mij.” Hij kroop in de want en genoot 
van het lekkere, warme plekje.

Even later kwam er een konijntje aan ge-
sprongen. Hij snuffelde aan de want en riep: 
“Wat is dat?” Het muisje antwoordde: “Een 
lekker warm huisje.” “Mag ik er ook bij?” 
vroeg het konijntje. Het muisje vond het prima 
en ze kropen lekker warm tegen elkaar aan in 
de want.

Ze waren net bijna in slaap gevallen toen ze 
wat hoorden. “Wat is dat?”, vroeg iemand 
vanuit de kou. Een nieuwsgierige vos stak zijn 
neus naar binnen. Toen hij zag hoe warm en 

gezellig het in de want was, kroop 
hij er lekker bij.

Even later hoorden ze een knorrend 
geluid. “Even kijken hoor, wat dat 
is,” zei het muisje. “Kom maar hoor, 
kom maar binnen!” Daar schoof 
een everzwijn naar binnen. Met een 
beetje duwen en schuiven lukte dat 
best.

Net toen iedereen een goed plekje 
had en lekker warm was geworden, 
hoorden ze een bromstem: “Wat is 
dat?” 

20

Daar voor hun neus stond een beer. 

“Wat hebben jullie een warm huis”, zei de beer. 
“Kan ik er ook bij?” “Vooruit dan maar,” zeiden 
de andere dieren.” Als je heel voorzichtig doet.” 
Even later zaten ze gezellig met z’n vijven in de 
warme want. Ondertussen had de vrouw gemerkt 
dat ze haar want was verloren. Samen met haar 
hond kwam ze terug, op zoek naar haar want. De 
hond rende weer enthousiast vooruit en had de 
want al snel gevonden. Hij stoof er blaffend op af. 
Wat schrokken de dieren. Ze kropen snel uit de 
want en renden het bos in. Jammer hoor; het was 
zo lekker warm!

Jannet Hendriks

H
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enmaal op reis kon ik niet stoppen. Als 
onwetende stond ik op de drempel 
van een nieuwe wereld. Zo voelde 
dat voor mij. In San Francisco pro-
beerde ik een boot te vinden die me 
vanaf Noord- naar Zuid-Amerika kon 

voeren. Niet gevonden. En dat was goed. 
Ik was nieuwsgierig of ik het zou kunnen. 
Zelf doen op mijn motor uit 1943 (een zoge-
naamde ‘Liberator’, gemaakt door Harley-
Davidson voor het Canadese leger) door 
Midden-Amerika. Als het goed zou gaan 
achtereenvolgens Mexico, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 
en Panama en vanaf daar de oversteek naar 
Colombia, Zuid-Amerika en dan verder tot 
zover verder zou kunnen zijn.

Letterlijk en figuurlijk een drempel over stap-
pen in een andere cultuur, Mexico als eerste 
hobbel. Mijn kennisniveau? Basaal de Spaan-
se taal, weinig van de cultuur en relatief veel 
over het economisch reilen en zeilen vanuit 
mijn achtergrond als econoom en levenslang 
lezer van The Economist. De voorbereiding? 
Een stapel landkaarten van Duitse makelij, di-
verse inentingen en wat potten met pillen. Als 
ik de grens met Mexico over zou gaan was 
er geen weg terug, in Amerika zou ik geen 
visum meer kunnen krijgen. In de VS blijven 
en naar huis? Na de Kerst stak ik in Arizona 
de grens met Mexico over. Loeiende sirenes 
van ambulances en politie die heen en weer 
reden als welkomstgroet.

Was het nieuwsgierigheid dat me deed 
besluiten de grens over te steken of was ik 
aangestoken als prettig-onwetende? Reis-
gidsen bleken beperkt bruikbaar. Alleen de 
algemenere info las ik naast grote stads-toe-

ristische-info en daarna liet ik gidsen achter 
in een hostel of stuurde ze terug. Het enige 
boekje dat me in twee jaar tijd altijd gezel-
schap heeft gehouden, had ik gratis mee 
kunnen nemen. In een toilet van een piep-
kleine motorcamping in Anchorage, Alaska 
lag een stapeltje boeken met daarnaast een 
klein handgeschreven kartonnen bordje met 
de tekst ‘vrij om mee te nemen’, een donatie 
werd niet gevraagd. 
Op de sepiakleurige voorkant in zwarte gothi-
sche letters: Psalms for bikers. Een christelijke 
motororganisatie gaf dit bundeltje uit met 
daarin een verzameling psalmen met een 
op motorrijders gerichte toelichting. In twee 
weken was ik door alle teksten heen. En toch 
bleef ik lezen. In de goede en minder goede 
tijden; ik bleef lezen. Reizen gedreven vanuit 
nieuwsgierigheid bleek deze Psalms for bikers 
de reisgids die me als onwetende echt heeft 
geholpen.

Jan Gerben Verzijl

Reisgids voor de onwetende motorrijder

E
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p 6 mei overleed Jaco-
bina Johanna Hazelbag, 
zij werd 92 jaar. Bina was 
voor velen binnen onze 
kerk een vertrouwd ge-
zicht. Als lid van de VVP 

is zij in het verleden heel actief ge-
weest bij allerlei activiteiten, tot een 
paar jaar terug deed zij zelfs nog de 
koffedienstenen tot het laatst was
zij een trouw bezoeker van onze kerkdiensten. 
Toen ze dit voorjaar op een zondagochtend de 
deur niet open deed toen ze gehaald werd voor 
de kerk, bleek dat ze door een beroerte was 
getroffen. Helaas is ze daarvan niet meer hersteld 
en uiteindelijk is ze aan de gevolgen daarvan 
overleden.
Bina was een sterke en nuchtere vrouw die in haar 
leven veel te dragen heeft gekregen. Toen haar 
drie kinderen nog heel jong waren, raakte haar 
man ernstig gehandicapt waardoor de zorg voor 
het gezin helemaal op Bina neerkwam. Zij nam 
die taak dapper en voortvarend ter hand, maar 
de keerzijde was dat ze zich weinig ruimte gunde 
voor haar eigen emoties en zich vooral stortte op 
praktische zaken. Dat deed ze vol overgave: met 
de caravan op vakantie of schaatsen met de 
kinderen, daar kon ze ook echt van genieten.

Een aantal jaren na het overlijden van haar man 
Jaap in 1991 ontmoette ze haar tweede partner 
Wim. Samen hebben ze nog een groot aantal ge-
lukkige jaren gehad, tot hij in 2015 ook overleed. 
Daarna volgde een moeilijke periode, Bina voelde 
zich eenzaam. Gelukkig waren er, ook vanuit de 
Federatie, mensen die trouw contact met haar 
onderhielden. Dat betekende veel voor haar.

Op 11 mei namen we op IJsselhof afscheid van 
Bina. Daar klonken o.a. woorden van Huub Oos-
terhuis en de muziek waar Bina van hield. 
We wensen allen die Bina zullen missen, in het 
bijzonder haar drie dochters, troost en kracht toe, 
van medemensen en van de Eeuwige.

O
p 12 april overleed Mireille Smit Si-
binga-Daniels, 77 jaar oud. Zij was lid 
van de Doopsgezinde Gemeente en 
voelde zich daar nauw bij betrokken. 
In de periode dat ze een plek zocht 

die bij haar achtergrond en geloofsbeleving 
paste, vond ze tot haar vreugde de doopsgezin-
de gemeente en zo de Federatie. De laatste keer 
dat ik haar sprak, kort voor haar overlijden, vond 

ze het belangrijk om nog tegen 
mij, en via mij tegen de kerkelijke 
gemeente, te zeggen hoe fijn ze het 
vond dat ze – toen ze haar eerste 
stappen in de kerk zette – zo harte-
lijk was ontvangen. Dat vertel ik niet 
om onszelf op de borst te kloppen, 
maar omdat ik het zo tekenend 
voor Mireille vind: dat ze er aan 
hechtte om de mensen die iets voor 

haar hadden betekend dat ook te laten weten. 
Zij deed veel voor anderen; vooral voor ouderen 
zette zij zich in. Zo kreeg ze voor haar vrijwilligers-
werk ook een koninklijke onderscheiding. 
Ze was lid van onze bezoekcommissie en daar-
over zei ze tegen mij: “Weet u, dominee, ik doe 
het voor de mensen, maar eigenlijk krijg ik er nog 
meer voor terug dan ik er geef.”  Ze vond het ook 
jammer dat ze hiermee moest stoppen, omdat 
het door haar ziekte niet meer ging.
Ze wist zich, ook in de laatste periode van haar 
leven, gedragen door haar geloof. Hoewel ze er 
niet veel over sprak, liet ze wel doorschemeren 
hoe essentieel voor haar de ervaring van Gods 
nabijheid was in haar leven. Zo heeft ze ook in 
dankbaarheid en vertrouwen heel bewust haar 
aardse leven los kunnen laten.
Op 19 april namen we afscheid van haar op IJs-
selhof. Daar klonken de woorden van Paulus over 
de kracht van verscheidenheid, (1 Korinthe 12)
We wensen allen die haar zullen missen en in het 
bijzonder haar kinderen en kleinkinderen, kracht 
en troost toe. Dat de herinnering aan Mireille hen 
mag blijven verwarmen.

Bina Hazelbag Mireille Smit Sibinga

O
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Onze ratio

ogelijk heeft onze onwetend-
heid ook te maken met het feit 
dat we vaak in tijd en ruimte be-
perkte zaken onderzoeken. We 
gaan ervan uit dat die zich rati-

oneel laten verklaren. Bijvoorbeeld: hoe ziet 
een atoom er uit? Hoe gedraagt het zich? 
Of hoe functioneert ons hart? Maar, zouden 
in tijd en ruimte uitgebreide gehelen niet 
ook wetmatigheid vertonen? Waarom zou 
bijvoorbeeld de loop van ons leven of dat 
van de mens zich niet op eenzelfde manier 
laten begrijpen als een molecule? Zou het 
kunnen dat wat religie en mystiek belangrijk 
maakt niet hun irrationaliteit is, maar juist de 
verborgen rationaliteit? En zouden we die 
niet ook moeten onderzoeken op de manier 
waarop we dat al eeuwen doen met lokale, 
tijdruimtelijke ‘details’?

Ik vind dat de wetenschap ruimte zou moe-
ten bieden om naar deze voor ons zo bijzon-
der belangrijke onderwerpen onderzoek te 
doen. Maar… vindt maar eens een sponsor 
voor een dergelijk onderzoek. 

Dick Stronks

M Juli 2017

Zo 9 10.30 uur Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 23 10.30 uur Ds. J. van Woerden

Augustus 2017

Zo 6 10.30 uur Mw. Liny Bosland

Zo 20 10.30 uur Dhr. P.W.A. Overdiep

Kerkdiensten
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