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Een nieuw gezicht

B

Vanaf september stop ik met mijn bijdrage aan VrijSpraak en ga ik me storten op het werk als voorzitter van de
Federatie Gouda. Nadat in 2015 was besloten
om het oude contactblad de Driesprong te
vervangen door een nieuw blad mocht ik de
redactiegroep aanvoeren. In de afgelopen
zes jaar was dat een erg leuke en inspirerende
taak. Ik heb dat met veel plezier gedaan.

este lezers,

Vanaf komend nummer heb ik de eer
om het stokje van Jan als hoofdredacteur van de Vrijspraak te mogen overnemen. Ik kijk ernaar uit samen met de andere
redactieleden drie keer per jaar een mooi en
boeiend nummer te maken. Een blad waar u op
uw gemak door kunt bladeren, waar u uzelf en
andere federatieleden in zult herkennen, waar
u soms om moet (glim)lachen, waar u door
geraakt wordt of aan het denken wordt zet. En
voelt u zich vooral ook uitgenodigd om zelf bij te
dragen door tekst of beeld aan te leveren. Ik zou
het leuk vinden als de Vrijspraak nog meer een
middel wordt om elkaar beter te leren kennen;
een podium voor alles wat de Federatie te bieden heeft. En dat is veel als je het mij vraagt!

Dit schrijvend vroeg ik me af hoe die eerste
nummers van VrijSpraak er ook alweer uitzagen. In april 2016 verscheen nummer 2 van
de tweede jaargang en ik bladerde door dat
nummer dat we maakten bij gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van de Doopsgezinde
Gemeente Gouda. Het thema was ‘Agape’;
een Grieks woord, dat in het Nederlands vaak
met 'liefde' wordt vertaald. In mijn bijdrage
schreef ik toen “(…) niets kan zo ontwapenend werken als een hartelijk en een gemeend elkaar groeten. In die groet zit liefde
in alle vormen opgesloten, vanaf het eerste
begin van een gesprek tot het afsluitende
‘bedankt en de groeten’. Met ons groeten
laten we de liefde voor de ander zien en
horen”.

Hartelijke groet vanuit de Franse Alpen,
Mirjam van Esschoten

Daarom vanaf deze plaats mijn
afsluitende hartelijke groet.
			Jan Veldhoen
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Van de redactie

B

este lezers,

Bij het thema
je denken te onderzoeken.
Etty Hillesum en Dag Hammarskjöld die ik zie
als eigentijdse mystici.
Ze zijn niet echt vergelijkbaar, maar ik vind bij
ieder van hen vernieuwende zienswijzen. Allen
doen een oproep om naar binnen te keren,
jezelf te leren kennen en reiken daar methoden voor aan. Of je dat nou meditatie noemt
of niet, doet er niet zo toe volgens mij.

Een poging te peilen wat wij denken dat onze
huidige tijd nodig heeft, de kerk en wijzelf. Het
was een proces van tasten en zoeken.
Deze beeldspraak haal ik niet voor niets
aan. Ik heb sterk het gevoel dat we in de tijd
waarin we nu leven en haast vergeven zijn
(betekent volgens mij in dit verband vergiftigd) van de beeldschermen, we een tekort
hebben aan innerlijke beelden. Aan beelden
van waarom we hier zijn, hoe we als mensen
zijn bedoeld. Zouden de huidige crises in de
wereld verband kunnen houden met deze
spirituele crisis? In ons gesprek kwamen we
erop dat we niet weten wat we zien. “Wat
zie je?” was onze vraag en we vonden dat
we “zieners” nodig hebben. Tevens voelden
we ons uitgedaagd om die kwaliteit in onszelf
meer te gaan ontwikkelen.

Dacht ik vroeger nog dat mediteren een soort
zweefkees van je zou maken, ik ben er achter gekomen dat het je juist beter doet kijken
en je meer in verbinding brengt met het (je
eigen) leven. Met beide benen op de grond
doet komen. Of meer in het drijfzand van onze
huidige tijd. Het geeft mij meer moed om het
aan te zien, te verdragen en er mee om te
gaan.
In vroeger tijden stond boven de poort van
de tempel waardoor men naar binnenging
om een inwijding te ontvangen: “Mens, ken
uzelve”. Het is belangrijk om je eigen blinde
vlekken te leren kennen en je valkuilen. Je zou
ze zomaar eens op een ander kunnen projecteren namelijk!

In de Bijbel en andere mythische verhalen
komt de figuur van de ziener veelvuldig voor.
Zelf ken ik voorbeelden van zieners in onze
tijd. Die reiken niet zozeer beelden aan, maar
leren ons hoe we de waarnemer in onszelf
kunnen scholen. Ik noem er een paar die mij
inspireren:
Jean Shinoda Bolen, een jungiaanse hoogleraar psychiatrie. Zij schrijft over hoe je je eigen
blinde vlekken, je zogenaamde schaduwen
kunt onderzoeken.
Rudolf Steiner, die ik zou willen omschrijven als
een westerse meditatieleraar.
Eckhart Tolle en Byron Katie, die je uitnodigen

Er schuilt een gevaar in om
zieners buiten onszelf te zoeken
en daar op te gaan leunen.
Ook zij hebben schaduwkanten en de wereld is ook nu vol
van valse profeten. Overigens
begrijp ik heel goed het verlangen iemand blindelings te
volgen, want dan hoef je lekker
zelf niks te doen. En reken maar
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Thema

I

n onze redactievergadering lieten we
een echolood neer in onze tijd. Roxane
van Iperen gebruikte dit beeld in haar 4
mei-lezing en ik leen het van haar.

Moed om te zien wens ik ons en mededogen.
Els Rotte

In de Bijbel en andere verhalen heb je blinde
zieners. Zoals Simeon die blind wordt omdat
hij niet gelooft dat zijn vrouw Anna nog een
kind zal baren. En zich daarna realiseert dat
hij nu pas echt ziet. Of de blinde ziener Tiresias in het verhaal van Oedipus die fysiek blind
is, maar een kristalhelder geestesoog heeft.
Hij wordt geraadpleegd en kan haarscherp
zien wat er aan de hand is met Oedipus en
zijn illusies doorprikken. Al deze verhalen leren
ons dat er niks nieuws onder de zon is en niks
is wat het lijkt, en zelfs dat niet!, las ik laatst.
Een ander aspect van ware zieners moet
je ook niet onderschatten: ze kunnen het
je zeer ongemakkelijk maken. Als je in de
spiegel van je eigen ziel moet kijken, kun je
lastige dingen tegenkomen die je liever niet
had gezien.
Er zijn veel voorbeelden te noemen van zieners die vervolgd werden en worden (denk
aan klokkenluiders) en dat heeft wellicht
met dat ongemak te maken. Denk ook aan
de profeten die de opdracht kregen om te
gaan profeteren en daar geen oren naar
hadden. Het is kennelijk geen gemakkelijke
taak om ziener te zijn. Mensen zouden hun
woede op jou kunnen richten, terwijl je alleen

Amos, beeld van Omer Guillet
foto: © Bram van Broekhoven Foto ©Pexels
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maar spiegelt. Jezus, die met bazuingeschal
werd binnengehaald en enige dagen later
vervolgd werd en ter dood gebracht, is daar
het oerbeeld van.

dat deze zogenaamde zieners op zoek zijn
naar mensen die de redding door anderen aangereikt willen krijgen. Ik denk dat je
aardse zieners die beweren dat je hen moet
geloven en navolgen per definitie moet wantrouwen. Pas als ze zeggen: “Volg mij niet,
denk zelf!” zou je eens kunnen kijken of je iets
van hen kunt leren.

Wat zie jij?
Thema

W

Voor het hebzuchtige oog kan alles worden
bezeten, of het nou om land, boeken, ideeën of
kunst gaat.
Voor het oordelende oog is alles opgesloten in
kaders, het is een hardvochtige blik.
Voor het wrokkige oog is alles negatief, de ander
is knapper, rijker, begaafder.
Het onverschillige oog is ongevoelig voor noden
en zwakheden van mensen.
Het minderwaardige oog kijkt weg van zijn eigen
schatten.
Ten slotte is er het liefdevolle oog; het zet alle
voorgaande ogen in het licht van liefde en is door
die manier van zien genezend. Het kan vol liefde
naar alles kijken. Het raakt niet verstrikt in schuld en
oordeel. Het is het oog van de ziener.

e zijn graag vertrouwd met de
dingen en onze relaties. Maar
juist als we de vertrouwdheid
los durven laten, ontstaat er
verwondering.

Dat zei stembevrijder Jan Kortie pas geleden in het televisieprogramma De Verwondering. En hij haalde een man aan die na
30 jaar huwelijk had gezegd: ‘Ik ken mijn
vrouw nu zo goed dat ik niet het minste
idee heb wie ze werkelijk is.’
Dat vond ik geestig. En het bevestigt wat
iedereen wel herkent: dat je de ander, en
de wereld zo vertrouwd kunt maken dat je
haar niet meer ziet. Die manier van kijken
maakt de buitenwereld en de ander voorspelbaar. En het gewoontedier mens houdt
van beheersing en controle. Ons oog kiest
altijd uit wat het wil zien en ontwijkt wat het
niet wil zien. Dat is een gegeven. En ik vind
het vervolgens dan wel interessant welke
criteria we gebruiken om te beslissen wat
we wel en wat we niet willen zien.

Een oog dat niet verstrikt raakt in schuld en oordeel, dat raakt mij. Ik denk dat een liefdevol oog
de wereld en de ander daardoor steeds als nieuw
kan ervaren. En dat het dan kan gebeuren dat je
na 30 jaar huwelijk zegt: ‘Ik ken je nu zo goed, dat
ik niet het minste idee heb wie je werkelijk bent.’
Liny Bosland

De schrijver John O’ Donohue zegt in “Mystiek uit de Keltische wereld’ dat hoe je kijkt
en wat je ziet, bepalend is voor hoe en
wie je bent. Nou, nou, dat is nog al wat. Hij
stelt de lezer voor om zijn eigen manier van
kijken na te gaan en zich voor het slapen
gaan af te vragen wat hij die dag écht
heeft gezien. En dan blijkt, dat er veel verschillende manieren van kijken zijn:
Voor het bange oog is alles bedreigend,
alles kan gevaarlijk zijn.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
spelletje
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Kijken is geen zien
Thema

W

Bijbel de woorden “kijken” en “zien” en afgeleide woordvormen voorkomen.
Kijken en de afgeleide woorden keek, kijkende, gekeken en kijkt, komen nog geen
tien keer, ook niet als de je apocriefe boeken meetelt. Zien en de afgeleide woorden
ziet, zag, gezien, zie en ziende, komen bijna
3.200 keer voor en met de apocriefe boeken
erbij ruim 3.600 keer. Het lijkt er dus op dat,
uitgaande van een redelijke vertaling, zien echt
meer is dan kijken, zeker in Bijbelse zin.

at is het verschil tussen kijken
en zien? Ik heb gezocht op het
internet wat er over geschreven
is. Jan Renkema, auteur van
de Schrijfwijzer*, schrijft over dit

verschil:
• Kijken: met aandacht zien
• Zien: waarnemen met je ogen

En zo zijn er nog meer schrijvers die aangeven
dat kijken een meer bewuste actie is dan
zien. De enige uitzondering die ik daar op kon
vinden staat in het artikel ‘Waarnemen, kijken
of zien?’ op de site van Mens en Samenleving**. Hier wordt het verschil als volgt gedefinieerd:
• Kijken is het waarnemen van iets
• Zien is weten wat er
wordt waargenomen.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang niet alle verwijzingen die ik gevonden heb, heb nagelezen,
maar wel een aantal. En wat mij daarbij opvalt
is dat “zien” op een aantal manieren gebruikt
wordt, bijvoorbeeld in een vorm van voorspelling, zie Lukas 1:20 (Statenvertaling):
“En zie, gij zult zwijgen, en niet kunnen spreken,
tot op den dag, dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil, dat gij mijn woorden niet
geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op
hun tijd.”

Op dezelfde site staat
de volgende afbeelding: De een zal in
deze afbeelding twee
zwarte gezichten zien,
een ander ziet de witte
vaas. Doordat de aandacht kan verschuiven
kan men ook ineens de witte vaas waarnemen, terwijl je eerst de zwarte gezichten waarnam.

In de evangeliën zet zien regelmatig aan tot
actie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhaal
van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 10). Drie
mensen komen langs, zien het slachtoffer liggen en alle drie komen ze in actie, twee lopen
aan de andere kant van de weg voorbij en één
helpt en verzorgt hem.
Regine, mijn vrouw/mijn lief had last van winterdepressies. Zij verbaasde zich er altijd over dat
ik in het donker thuis kon komen en toch in de
basis gelukkig bleef (want dat was ik toen). Op
een avond vertelde ik haar dat ze de volgende
dag op weg naar haar werk goed moest kijken,
want ik zou allerlei cadeautjes voor haar neer-

Dat bracht mij dichter bij mijn gevoel.
Zien is nauwkeuriger dan kijken. Kijken
kun je terloops doen, bij zien kan dat
ook, maar dan echt alleen in de gewone spreektaal. Ik heb er daarna een
concordantie*** op nageslagen en
geteld hoe vaak er in die versie in de
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De Ziener
n de koelte van de bergen, de schaduw
van bomen die een donkergroen licht
op de weg werpen, passeer ik hem in
een flits. In een flits valt genoeg te zien.
Genoeg om de motor langs de kant
van de weg tot stilstand te brengen. Markus stopt achter me, geen ander verkeer, ik
draai om. Al snel ben ik bij de wandelaar.
Gekleed in een Arabisch gewaad, stopt hij
ook zijn wandeltocht. ‘Waarom loop je hier
alleen?’ vraag ik. ‘Ik loop van de grens van
Colombia met Ecuador naar de Caribische
kust.’ Gekkenwerk denk ik.

Dit allemaal geschreven hebbende blijf ik
met een paar vragen zitten:

Column

I

leggen. Toen ze die avond thuiskwam en we
elkaar spraken zei ze: “Ik heb ze gezien, de
cadeautjes die je hebt neergelegd.” Zien
was voor haar een kwestie van haar ogen
anders verbinden met haar hart en haar
verstand, haar ogen anders instellen.
U ziet hoe kijken overgaat in zien als we ons
daarop instellen en daarmee dus het wezenlijke van dat andere, die andere kunnen
ervaren of datgene wat die ander nodig
heeft.

Ik ben gekomen met een bootje vanaf Panama dat na vijf dagen varen aankwam in
Cartagena aan de Caribische kust. Ik ben
nu vlak voor de bergen die overgaan in de
warme laagvlakte vol suikerriet naar Cali. Al
vier dagen onderweg. Lang en vooral gevaarlijk. Ik ben hier al drie weken, en iedere week
zie ik een dode op of langs de weg. Ik stop
niet. Mensen of politie is aanwezig. Ik moet
dan langzaam langs de onheilsplek om verder
te kunnen.

Ik zou graag eens vanuit theologische
gezichtspunt willen horen over het verschil
tussen kijken en zien.
Hoe leer ik beter zien, de man, de vrouw, de
vluchteling, mijn medemens en drijft het mij
ook tot actie?
Durft u uzelf wel eens te zien of kijkt u alleen
maar in de spiegel? Zelf durf ik dat eerlijk
gezegd niet altijd, mezelf zien.
En wat vindt u van deze gedachtenkronkel,
wilt u alstublieft eens een reactie sturen naar
de redactie? Ik zie wel wat er komt.

Zijn Arabisch gewaad verhult niet zijn ZuidAmerikaanse roots. Donker getint, vloeiend
Spaans. ‘Waarom doe je dat?’ vraag ik. ‘Ik
loop voor de vrede met de genade
van Jezus’ zegt hij. God heeft me op
dit pad gezet.

Willem Carel Versteegt
bronnen:
*Jan Renkema: https://www.schrijfwijzer.nl/
taalvragen/verwarwoordenboek/verwarwoord/315/kijken-zien
** https://mens-en-samenleving.infonu.nl/
psychologie/94115-waarnemen-kijken-ofzien.html
*** https://www.statenvertaling.net/concordantie/

Ik ben niet gewapend, geen rugzak, geen eten, ik breng vrede, de
mensen herkennen dat, voeden me,
geven me onderdak.’ Is dit een halve
gare of een religieus idealist pur sang
vraag ik me af. Ik bied hem water,
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een beetje geld, hij wil niets. ‘Dank je, het is
genoeg dat je voor me bent omgedraaid.’
Een ziener leeft van de energie die de ander
hen of haar geeft. Energie om verhalen te
vertellen, vragen te stellen of een geloof te
verdiepen. Ik geloof dat ieder van ons een
ziener in zich heeft. Een ziener die loopt op intuïtie. Het is de intuïtie die we in ons rationele
denken verliezen, in het volwassen worden.
Een ziener koerst op intuïtie en niet op ratio.
Dat maakt ze bijzonder in onze tijd. Bijzonder
gewild. Deze wandelaar ziet een vreedzame
toekomst voor Colombia als hij dat lopend
kan uitdragen. Hij ziet het voor zich en volgt
zijn weg daarin. Een ziener. Het duur even
voordat ik dit zie.
Jan Gerben Verzijl

Alleen met het hart kun je goed
zien
uit: De kleine prins
van Antoine de Saint-Exupéry

Foto: Jan Gerben Verzijl
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Wat zie je?

Zoals meer van de teksten van K. Schippers is
ook dit een schitterend geformuleerde observatie. Want hoe vaak lopen we niet achteloos
voorbij aan allerlei vormen van schoonheid
omdat ze zich in onze alledaagse omgeving
bevinden. Waar we op reis vol ontvankelijkheid
om ons heen kijken en zo dingen zien die ons blij
maken of met bewondering vervullen, lijken we
dicht bij huis soms met oogkleppen op rond te
lopen.
En wat een zegen is het dat er dan mensen
bestaan als deze dichter, die altijd in Ierland zijn,
ook als ze zich gewoon in Amsterdam bevinden.
En die ons helpen om opnieuw te leren kijken en
zoveel meer te zien.
Zo ben ik het afgelopen jaar lid geworden van
de Cloud Appreciation Society (mijn best bestede 30 euro van het afgelopen jaar!). Sindsdien
ontvang ik elke dag een foto of een kunstwerk
van een wolkenformatie in mijn mailbox, begeleid door een literaire of informatieve tekst. Niet
alleen kijk ik daardoor nog vaker naar boven
dan ik als theoloog al geneigd ben te doen, ik
zie nu ook meer wanneer ik mijn blik omhoog
laat zwerven. Een combinatie van alertheid,
kennis en ontvankelijkheid openen mijn blik en
mijn geest.
Dat is precies ook de reden waarom ik zo’n fan
ben van kunsthistorica Wieteke van Zeil, die
haar vak heeft gemaakt van goed kijken en

Foto Pieter Postma

Column

H

et is een van de gedichten die ik wel bij
mijn voordeur zou kunnen hangen, als
reminder voor elke keer dat ik naar buiten stap; het gedicht ‘Bij Loosdrecht’
van K. Schippers. Het hele gedicht
bestaat uit een enkele zin en luidt als volgt:
“Als dit Ierland was, zou ik beter kijken.”

van anderen leren kijken. Prachtige, verrassende
stukken schrijft ze, onder andere in de Volkskrant
waarin ze aan de hand van een detail uit een
kunstwerk steeds een nieuwe wereld opent voor
wie haar teksten lezen en zo met haar meekijken
(van het aapje met de spiegel op de mouw van
een meisje uit 1600 – dat een goede opvoeding
symboliseert – tot het haast onzichtbare hondje
op een schilderij van Manet, dat je verbeelding
prikkelt zodra je het beestje hebt ontdekt).
Allemaal voorbeelden van ‘met open ogen door
de wereld gaan’ zoals wij elke dienst zingen voor
we weer door de deuren van de Joostkapel naar
buiten lopen. Voor mij is het een zegen om dat
dag aan dag te mogen doen, juist ook dicht bij
huis. En om die open blik te verbinden met een
open geest, waarin altijd ruimte is voor
nieuwe ontdekkingen, nieuwe dingen,
nieuwe mensen. En natuurlijk voor het
oude vertrouwde dat zich als nieuw laat
kennen voor wie het wil zien.
Misschien dat ik toch die zin van K. Schippers maar eens bij de deur moet hangen,
voor al die dagen dat ik het bijna zou
vergeten. Hoe mooi alles is.
Ds. Kim Magnée-de Berg
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Foto © Maria Gulyaeva, free from Pexels
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Voorloper van vrede
Hey,
Hoe gaat het met je?
Kom even op adem.
We hoeven niets om thuis te zijn.
Geen plus of min, geen stellingname.
Weet je nog? Tijd.
Momenten van open handen in elkaar gegrepen
die zich alleen ballen tot een vuist om door te geven.
Hier,
van mij,
voor jou.
Wees voorzichtig, maar kom binnen.
Laat dezelfde voet, waarop je door wilt gaan,
rusten.
Kom kijken zonder het te willen.
Hier zijn we dan.
Alleen nog een restje deurklink in de hand.
In een open veld.
Geen muren, scharnieren of barrières,
alleen de wind die ons zijn geheim vertelt.
Langer kijken doet ontmoeten,
ontvankelijkheid boven rede.
Het voordeel van de twijfel
is de voorloper van de vrede.
					Typhoon
					(dichter, zanger en rapper)
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Zien wat je niet weet

O

p het journalistiek platvorm De
Correspondent stelde journaliste
Sanne Blauw de vraag: Wat weet
je niet? een vreemde vraag, zeker
voor een journalist. Vaak gaat ze in
gesprek met mensen om het tegenovergestelde te vragen: Wat weet je? En zo hoopt
ze de wereld iets beter te begrijpen. Sowieso
heeft het niet-weten een slechte reputatie. Je
wordt niet uitgenodigd aan talkshowtafels met
de boodschap ‘ik weet het niet’, op sociale
media gaan nuances zelden viraal en op de
voorpagina’s staat vooral wat we wel weten.
Onzeker zijn, dat wil je niet, zei Sanne Blauw.
Met deze woorden begon ds. Kim Magnée-de
Berg haar overdenking op 18 juli 2021.
Toch is juist ons niet-weten vaak bepalend.
Er is meer wat we niet dan wat we wel weten. We zouden dat best wat vaker mogen
toegeven. Want in het niet-weten ligt een
bron van bescheidenheid en is er ruimte voor
nieuwe ontdekkingen. Het stil staan bij wat
je niet weet geeft een open levenshouding;
toegeven dat je niet over alles zeker bent,
geeft ruimte voor compassie met jezelf en met
de ander. Maar in onze maatschappij is daar
weinig ruimte voor, wij koesteren onze
overtuigingen, slaan elkaar om de
oren met stellige uitspraken en kijken
vaak niet verder dan wat we denken
zeker te weten. Wat zou er gebeuren
als we dat niet-weten eens wat vaker
met onszelf of met elkaar zouden overdenken of bespreken?
Kim Magnée citeerde uit de brief van
Paulus aan de gemeente in Korinthe:
Ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Hiermee relativeert
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Paulus het belang van feiten en kennis, niet
omdat ze waardeloos zijn, maar omdat we ons
hele hebben en houden daar niet vanaf moeten laten hangen. Er is altijd voortschrijdend inzicht is en er zullen altijd dingen zijn die we wellicht nooit zullen begrijpen. Het gaat uiteindelijk
om andere zaken: om zorgzaam samenleven,
om het vasthouden van hoop (ook al gaat die
tegen de kennis in) en om die dingen die niet
ons hoofd, maar ons hart vervullen.
Dit is geen pleidooi tegen kennis of wetenschap. Integendeel. Maar wel tegen het barricaderen van meningen, waardoor er voor
verwondering en barmhartigheid geen plaats
meer is. Bovendien heeft juist het niet-weten tot
de grootste ontdekkingen geleid. Een open,
nieuwsgierige houding brengt ons vaak verder dan het voorspellen op grond van wat nu
weten alleen. Wat weet je niet? Die vraag is
minstens zo zinnig als de vraag naar wat we
wel weten of denken te weten.
Bij haar aanvaarding van de Nobelprijs voor de
literatuur schreef de Poolse dichters Wislawa
Szymborska daar prachtige woorden over: De
woordjes ik weet het niet zijn mij zo dierbaar. Ze
zijn klein, maar met sterke vleugels. Ze zorgen
ervoor dat ons leven zich blijft uitbreiden, zowel
in de ruimte in ons als in de ruimte buiten ons,
daar waar onze nietige aarde hangt. Als Isaac
Newton niet bij zichzelf ‘ik weet het niet’ had
gezegd, dan had het in zijn tuintje wel appels
kunnen regenen, maar had hij ze in het beste
geval alleen opgeraapt en ze met smaak
opgegeten. Als Marie Sklodowska-Curie, mijn
landgenote, niet ‘ik weet het niet’ bij zichzelf
had gezegd, dan was ze vast haar hele leven
scheikundelerares in een pension voor jonge
dames van goeden huize gebleven. Maar

Kim Magnée voegt daaraan toe dat die
levenshouding een bron van verwondering
is en verwondering is altijd een bron van
respect. Precies dat respect dat maakt dat
we het leven willen beschermen en liefdevol
willen omarmen. Het niet-weten als bron van
groei en van liefde maakt ook dat we vaker
zullen zwijgen en niet altijd zullen zeggen
wat we denken.

Kim Magnée denkt aan die mooie remonstrantse zin die boven een aantal kerkdeuren is aangebracht: Eenheid in het nodige,
vrijheid in het onzekere, in alles de liefde.
Meestal ligt de nadruk op dat laatste deel,
maar vandaag klinkt die middelste zin met
extra kracht: vrijheid in het onzekere. Want er
is meer onzeker dan we denken. Het onzekere
geeft ruimte. Het geeft vrijheid om te spreken
over dat wat we niet-weten en dus om te
horen wat een ander denkt of voelt.

In de Bijbel staan teksten over de kunst van
het zwijgen, zoals in Spreuken waar wijsheid wordt verbonden met de kunst van het
zwijgen. Ze wisten toen ook dat de kunst van
het zwijgen nog niet zo gemakkelijk te leren
is. Jacobus schrijft onder andere: Geliefde
broeders en zuster, onthoud dit goed: ieder
mens moet zich haasten om te luisteren,
maar traag zijn om te spreken, traag vooral
ook in het kwaad worden. Want wij mensen kunnen bijna alles in bedwang houden
of temmen, tot aan de wildste dieren toe.
Maar onze tong gaat vaak zijn eigen weg
en laat zich niet in bedwang houden.

Gedragen door het geloof dat we elkaar
kunnen vinden op die vindplaats van de verwondering over alles wat God ons geeft en
wat we elkaar mogen geven, als
zoekende mensen die niet bang
zijn om meer vragen dan antwoorden te hebben. Drie dingen blijven
overeind en dragen ons: geloof,
hoop en liefde en van die drie de
liefde het meest.

Zo bombarderen we elkaar met wat we
dénken te weten en ménen te moeten zeggen. Met als gevolg dat we van elkaar wegdrijven en opgesloten blijven in ons eigen
beperkte kader. En als er nou iets ‘zonde’ is,
dan is het dat we de ruimte verliezen waarin
we tot bloei komen, dat we onszelf en elkaar
beperken of stuk maken en dat de verwondering over het leven verdwijnt achter de

Amen,
zei ds. Kim Magnée-de Berg
(bewerkt door Pieter Postma)
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Preek

kille rationaliteit van zeker-weten en het elkaar
willen overtuigen van ons gelijk.
Ds. Magnée las het gedicht (zie blz. 15) van
zanger en rapper Typhoon, dat hij schreef
voor Kerst, maar dat je elke dag ter harte kunt
nemen. Het gaat over het opschorten van je
mening, zodat in openheid, een werkelijke
ontmoeting kan ontstaan. Ontvankelijkheid
boven rede en stellingname en ruimte voor
wat er werkelijk toe doet. Paulus zei: Ons kennen schiet immers tekort en ons profeteren is
beperkt. Immers, de laatste en diepste waarheid ligt verborgen in geloof, hoop en liefde.

ze zei telkens weer ‘ik weet het niet’ en deze
woorden brachten haar zelfs tweemaal naar
Stockholm, waar mensen met een onrustige
en zoekende geest met een Nobelprijs worden beloond.

Eerst zien, dan geloven

D

Thema

e bekende brein-deskundige professor Erik Scherder maakte voor de
EO een serie korte programma’s
over de verrassende wetenschap
achter alledaagse thema’s als
eenzaamheid, geloven, lastige keuzes en
vooroordelen. In een van de laatste uitzendingen neemt hij de tegeltjeswijsheid “Eerst
zien, dan geloven” onder de loep.
De aflevering van 29 april begint met een
onderzoek naar de activiteiten van de hersenen bij spirituele ervaringen. De locatie: een
kerkgebouw. De opstelling: de proefpersonen zitten in een gemakkelijke fauteuil met
op hun hoofd een helm, waarin elektroden
zitten die naar een computer worden geleid.
De ingebouwde koptelefoon laat ze een
rustige ruis horen. Met een warm dekentje en
een oogklep kunnen ze zich afsluiten van de
omgeving. Doel: welke activiteiten zijn er in
de hersenen waar te nemen. Eerdere studies
laten een opmerkelijk verschil zien tussen, wat
Scherder noemt ‘een gesprek met God’ en
het uitspreken van wensen voor bijvoorbeeld
de Kerstman. Het hersendeel dat belangrijk is voor het ontwikkelen van voornemens
blijkt veel actiever dan bij het uitspreken
van bijvoorbeeld een wensenlijstje voor de
Kerstman. Maar ook andere delen van onze
hersenen zijn meer actief bij een gebed dan
bij het uitspreken van een verlanglijstje naar
een niet-bestaand persoon.
Meteen na de proef vraagt Scherder de
deelnemers naar hun ervaringen en die zijn
heel sterk verschillend. Variërend van een
uiterst intense beleving tot “Ja, je bent er wel

Foto Daan Brand
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In het laatste deel ontmoet Scherder de
hoogleraar Thomas Quartier. Thomas is als
monnik en wetenschapper gespecialiseerd
in de rituele liturgie. Hij nodigt Scherder uit
om met hem samen een Kyrie te zingen om
zo te ervaren hoe een traditioneel gezang
je kan helpen boven jezelf uit te stijgen. De
wetenschappers komen in gesprek over het
functioneren van onze hersenen. De een
benadert het technisch, de ander gevoelsmatig. “Geloven kan niet zonder je hersenen, maar het stijgt er wel bovenuit,” hoor ik
Quartier zeggen. En daar ligt, denk ik, ook
de kern van geloven. Daarom zou ik graag
op de achterkant van het tegeltje “Eerst zien,
dan geloven” een andere doordenker willen
schilderen: “Je gaat het pas zien, als je het
doorhebt.” Zoekt u zelf maar eens op wie dat
ooit zei.

In het vervolg van het programma belicht
Scherder de ervaringen van astronauten
met name op het gebied van de waarneming van de intense grootheid van het
heelal en hun eigen nietigheid. In een ontmoeting met astronaut André Kuipers wordt
die ervaring heel concreet als hij vertelt dat
hij nog steeds onder de indruk raakt van
die grootheid door simpel naar de blauwe
lichtbewolkte lucht te kijken en zichzelf voor
te stellen hoe hij, gewichtloos, onder de
aarde door vloog. Dat beeld laat hem nog
steeds niet los en maakte een overweldigende indruk.

Jan Veldhoen

Beauty is in the eye of the beholder

En dan komt de ontknoping. Scherder
bespreekt, weer terug in de kerk, met de
deelnemers hoe de proef is verlopen en de
uitslag van de achteraf ingevulde vragenlijst. Sommigen melden tot wel 21 momenten van ‘iets hogers, iets spiritueels’ te
hebben ervaren, terwijl er ook een enkeling
is die zich afvraagt of de helm wel ‘aan’
stond. En dat blijkt ook zo te zijn. De helm,
de elektroden, de computer: alles was nep.
De reactie hierop varieert van totale verbazing tot: “Zie je nu wel, ik dacht het al.”
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William Blake

Thema

mee bezig maar ik dacht ook aan wat
ik straks zou gaan eten.” Opvallend was
de uitspraak van iemand die totaal geen
spirituele ervaring had gehad en die opmerkte dat geloven vooral met vertrouwen
en liefde te maken had. “Het zit in je hart.”
Opmerkelijk was het ook dat twee proefpersonen ondanks hun scepsis een verrassende ervaring meemaakten. Ze stegen als
het ware boven zichzelf uit.

Met andere ogen
We zien elke dag ontelbaar veel beelden
voorbijkomen. Zelden lukt het ons om écht te
kijken. Dat is ook het geval als we een museum
bezoeken. Wist je dat een bezoeker gemiddeld
minder dan 30 seconden naar een kunstwerk
kijkt? We zien dus heel veel, maar vluchtig.
En dat is eigenlijk zonde. Want hoe langer en
aandachtiger je naar kunst kijkt, hoe meer er te
ontdekken valt.
De tentoonstelling Met andere ogen draait om
aandachtig kijken. We onderwerpen kunstwerken uit de collectie van Museum Gouda
aan allerlei blikken. Waar wordt jouw blik door
beïnvloed? En wat gebeurt er als je eens door
de ogen van iemand anders kijkt?

Tentoonstelling over zien in NEMO
Hoe kijk je als je kleurenblind, slechtziend bent of
zelfs blind? Is wat je ziet, wel echt? En hoe werkt
zien in je hersenen? Tot en met 31 oktober 2021
staat het zintuig ‘zien’ centraal in NEMO Science
Museum.
In de nieuwe familietentoonstelling Zo te Zien
ontdek je hoe je ogen werken, waarom zicht
soms bedriegt en hoe iemand met een visuele
beperking kan zien. Ervaar hoe je met echolocatie of een taststok kunt kijken en hoe tech
nologische hulpmiddelen kunnen helpen nog
beter waar te nemen.
Voor de thuisblijvers: op de website van NEMO
staan interessante proefjes die alles te maken
hebben met zien.
NEMO Science Museum, Oosterdok 2, Amsterdam
www.nemosciencemuseum.nl

Tot en met 9 januari 2022 in Museum Gouda,
Achter de Kerk 14, Gouda
www.museumgouda.nl

Alwien Goossens

De ware ontdekkingsreis is geen
speurtocht naar nieuwe landschappen, maar het waarnemen met
nieuwe ogen

Te zien in Nemo

			Marcel Proust

18

Kunst en cultuur
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Zo te Zien

e vraag is niet waar je naar kijkt,
maar wat je ziet.
Henry David Thoreau, Amerikaanse
19e-eeuwse schrijver
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Stedelijk Museum Schiedam

Te zien in het najaar van 2021:
Jungle – Zoro Feigl: Wat beweegt wat?
Het draait en rolt in de wereld van Zoro Feigl.
De kunstenaar legt zijn wil op aan grote
bouwsels die het opnemen tegen natuurwetten als de zwaartekracht. Daardoor zie je dingen die niet lijken te kunnen. Duizenden balletjes rollen naar boven in plaats van beneden
en dikke vloeistof druipt zomaar omhoog. Zijn
installaties zijn speels en overweldigend.

Jannet Hendriks

Deel van Jungle, Zoro Feigl (Stedelijk Museum Schiedam)
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Kunst en cultuur
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Bezoekers staan er middenin. Dat is nieuw.
Nog niet eerder werd het publiek zo ondergedompeld in Feigls gekunstelde wereld. Het
Stedelijk Museum Schiedam gaf Feigl de vrije
hand in één van de twee vleugels. Hij maakte
bijna alle kunstwerken speciaal voor de tentoonstelling. Bij binnenkomst heet een draaiende installatie met bijna duizend draden je
welkom. Eén werk borduurt voort op de installatie die het Stedelijke Museum Schiedam
eerder aankocht. Je ziet twee ‘bewegende
schilderijen’, gemaakt van rechtopstaande
transportbanden. Daarover druipt een vloeistof loodrecht omhoog. De nieuwe versie is
half ovaal en mega: vijftien meter lang en drie
meter hoog.

p dit moment is het museum gesloten vanwege de renovatie, maar
in het najaar gaan ze weer open. Ik
ben zelf al vaker in dit museum geweest. Er is een gevarieerd aanbod
met regelmatig interessante tentoonstellingen.

Als je goed om je heen kijkt
Het meer is groot, het water is helder en er
staan prachtige planten omheen. De kikker gaat eens rustig zitten om al dat moois
te bekijken.
Maar tijd om er rustig van te genieten
heeft hij niet. Hij schrikt op van een enorme herrie. Als hij omkijkt ziet hij een grote
vrachtwagen recht op zich afkomen. Het
meer ligt vlakbij een drukke weg!

Ik woon hier al mijn hele leven, maar leuk is
het niet.”
Plotseling zit er een tweede kikker naast
hem, die zegt: "Wat heb jij hier een grappig vijvertje." "Dat is helemaal niet grappig!" zegt de eerste kikker. “Ik vind de vijver
verschrikkelijk. Er zit alleen maar modder
in." "Misschien moet je gaan verhuizen
naar een andere vijver," zegt de tweede
kikker en hij vertelt van het grote meer
waar hij vandaan komt. Een meer waar
prachtige planten groeien en waar, bij
mooi weer, de zon in het water schijnt.
"Kijk, dat is pas een mooie vijver,” besluit hij
zijn verhaal. "Het is daar veel spannender
en mooier dan hier."

Zo snel als hij kan springt hij terug naar zijn
eigen kleine, modderige vijver. Wat is het
er heerlijk stil! Hij kan de vogels weer horen
zingen en hij ziet een libelle vlak boven de
vijver. Wat is het hier eigenlijk fijn!
Jannet Hendriks

Maar de eerste kikker wordt nog verdrietiger: "Wat een onzin vertel je me toch. Ik
weet dat het overal hetzelfde is en daarom blijf ik zitten waar ik zit." "Jammer, heel
jammer," zegt de kikker die op bezoek is.
En hij springt weg om terug te gaan naar
zijn mooie vijver.
De kikker ziet de andere kikker weggaan
en denkt: “Wat ben ik eigenlijk aan het
doen? Nu krijg ik een goede tip en dan
blijf ik zitten waar ik zit.” Zonder nog langer
na te denken neemt hij een flinke sprong
en gaat achter de andere kikker aan.
Nou, die heeft niet overdreven.
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Jeugd
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n een kleine stad is een oud vijvertje
gevuld met modder. Aan de rand zit
een droevige kikker. Hij denkt bij zichzelf:
“Het leven is saai. Eigenlijk één grote
modderpoel; net als deze vijver.

Z

et maar af, dat masker, zei mijn goede vriend en kunstenaar Piet Admiraal
bijna 50 jaar geleden tegen me. Bij
mij hoef je dat niet meer op te zetten. ik weet wel dat eigenlijk iedereen
met een groot of klein masker op rondloopt,
vervolgde hij, maar het is zoveel leuker om
iemand écht te zien, te ontmoeten. Om dit je
ook later te herinneren heb ik dit masker voor
je gemaakt.
Wat een vriend en wat een wijze les.
Het masker is in deze vorm gehamerd uit een
plaat koper en daarna geëmailleerd.
Piet Admiraal was aquarellist en emailleur in
Zaandijk. Hij overleed in de zomer van 1985, 80
jaar oud.
Pieter Postma
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De verbeelding

Zet maar af, dat masker

De komende maanden
Zo 29

1

0.30 uur

Ds. Ds. Alex Noord

September
Zo 12 		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg Startzondag

Zo 19 		

11.00 uur

Oecumenische dienst in de Ontmoetingskerk, Gouda

Zo 26 		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 10 		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée – de Berg

Zo 24 		

10.30 uur

Ds. W. Lagrouw

		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg

Zo 21 		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg, Einde kerkelijk jaar, herdenking

Oktober

November
Zo 7

			

			

overledenen

December
Zo 5

		

10.30 uur

Mw. Ds. M.M. Kwant 2e Advent, viering Avondmaal

Zo 19 		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerst voor jong en oud

Vr 24 		

19.30 uur

Ds. Kim Magnée-de Berg, Kerstavond

Zo 26		

10.30 uur

Ds. Kim Magnée - de Berg

2022
Januari
Zo 2

		

10.30 uur

Zo 16		

11.00 uur

Zo 30		

10.30 uur

Ds. Kim Magnee-de Berg, Nieuwjaarsdienst
Oecumenische dienst , plaats op dit moment onbekend
Ds. Kim Magnée – de Berg
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Agenda

Augustus

ederatie Gouda
Doopsgezinden
Remonstranten
Vrijzinnige Protestanten
Directe Leden

