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Op 28 mei zal de bij ons in Twente welbekende filosoof

Achterhuis een lezing houden over 'Monotheïsme en

geweld'. Daarover schrijft hij ook in de filosofische

overwegingen bij de Tien geboden, in het boek dat hij

samen met Martin van Buuren schreef, met de wat

cryptische titel 'Erfenis zonder testament'. Daarom

besloot de redactie ook het eerste Kwadrantnummer

van 2016 aan de Tien geboden te wijden. In de joodse

traditie spreekt men trouwens liever van de Tien

woorden (Ex 20,1: Toen sprak God deze woorden: …).

'Gij zult …' is in het Hebreeuws evenals in het

Nederlands zowel toekomstige als gebiedende wijs. Je

kunt dan ook met evenveel recht over beloften als over

geboden spreken. Bijvoorbeeld in het beloofde c.q.

Gods koninkrijk zul je niet meer hoeven te stelen. Want

daarvoor is dan geen enkele noodzaak meer. Ook Leo

Schenck wijst daarop in het gesprek dat Cor Langen met

hem voerde. Hij verwijst daarbij naar Martin Buber, die

van Weisungen' spreekt, dat meer ruimte biedt dan

'Geboden'.

Woordzoeker, die de Tien woorden wel vooral met

moraal of ethiek associëert, vraagt niettemin aandacht

voor Albert Schweitzer, die je volgens hem nauwelijks

ethicus kunt noemen, omdat hij als mysticus op zoek

was naar meer dan het gewone.

Onder het hoofd 'Het tweede gebod en de kunst' schrijft

onze interimpredikant Johan Goud over de spanning

tussen dat beeldenverbod en de beeldende kunst.

Zonder het nu direct voor de beeldenstormers op te

nemen wijst hij op vormen van beeldverering die echte

spiritualiteit kunnen blokkeren. Vervolgens vraagt hij

zich af of er beelden mogelijk zijn die het leven niet

fixeren maar het diepte geven. In dat verband passeren

Mondriaan, Klein en Rothko de revue.

Ons redactielid Luc Koning reflecteert,

terugdenkend aan het afscheid van ds. Foeke

Knoppers en aan het vraaggesprek met Bärbel

Dorbeck‐Jung in ons vorige nummer, nog eens over

bescheidenheid, over bescheidenheid en

vroomheid, over bescheidenheid en angst en over

bescheidenheid en remonstranten.

Henk van Waveren vertelt iets over het al

genoemde boek over de Tien geboden van

Achterhuis en Van Buuren. Onze vaste rubrieken

Zinprikker (over Judas deze keer) en het

Cursusoverzicht ontbreken ook deze keer niet.

Misschien een goede gelegenheid om u er even op

te attenderen dat de data van de in het vorige

nummer ingeleide lezingen over het vertellen van

verhalen geruild zijn. Dr. Goud spreekt nu op 9

april en dr. Brinkgreve op 30 april.
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Woordzoeker

Johan Goud

Mystiek en ethiek: Albert Schweitzer

In de komende maanden houden we ons bezig met de

tien geboden – met moraal en ethiek dus. In deze

woordzoeker vraag ik wat aandacht voor iemand die

daarover nadacht maar bovendien door zijn handelen

het voorbeeld gaf: Albert Schweitzer (1875‐1965).

Was hij een ethicus? Nauwelijks. Hij was ethischer dan

veel ethici verantwoord achten. De gewone ethiek zoekt

naar compromissen en vindt die compromissen even

ethisch als de basisprincipes. Schweitzer heeft daar

weinig respect voor. ‘De ethiek van de eerbied voor het

leven erkent geen relatieve ethiek. Als ‘goed’ geldt

voor haar alleen het behoud en de bevordering van

leven.’ Bij hem draait bovendien alles rond het individu

dat kiezen moet. Eigenlijk wantrouwt hij de ethiek, die

nu eenmaal geneigd is om onze verantwoordelijkheid

rationeel in te perken. Hij was daar stellig over. ‘We

laten ons geen principes van doelmatigheid of vulgaire

opportuniteit als ‘ethisch’ aanpraten.’

De schrijfster Marguerite Yourcenar nam het eens op

voor de waarde van heiligheid. ‘Het hangt van onszelf af

of we heiliger, dat wil zeggen: beter, zijn dan we zijn –

zoals het tot op zekere hoogte ook van onszelf afhangt

of wij intelligenter en mooier zijn dan we zijn.’ Heilig

zijn is zo beschouwd iets dat van jezelf afhangt. Op

sommige momenten was je onbaatzuchtiger dan je voor

mogelijk hield. Meestal blijft dat beperkt tot enkele

momenten en enkele beslissingen. Veel is het niet. Maar

waar het om gaat is dat we die uitzonderlijke

momenten desondanks als voorbeeldig ervaren. In nog

sterkere mate geldt dat voor de enkele mensen die door

zulke momenten anders en in zekere zin ‘heilig’

werden. Gandhi, Simone Weil, maar ook Schweitzer, ze

leven in onze collectieve herinnering voort als

voorbeelden van geestkracht en morele ernst.

Wat Schweitzer tot de uitzonderlijke figuur maakte die

hij was, is dat zijn denken en leven een eenheid

vormden.

Onder andere blijkt dat uit de manier waarop hij

trouw bleef aan de idealen van zijn jeugd. Hij was

zich daarvan bewust. ‘Als volwassenen zouden

worden zoals ze op hun veertiende waren, zou de

wereld er heel anders uitzien!’ ‘Door het leven te

gaan zonder je te laten uitputten is een grote

kunst.’

Bij Schweitzer valt me in dit opzicht vooral zijn

behoedzaamheid op, zijn schroom, zijn eerbied

voor wat en wie anders is. ‘Het feit dat we voor

elkaar een geheim zijn, hebben we te

aanvaarden.’ Ditzelfde besef bepaalde zijn

reactie, als scholier, op het natuurkunde‐

onderwijs. Het intrigeerde hem maar stelde hem

ook teleur. Hij kon niet begrijpen dat de

wetenschap het geheimzinnige in de natuur

negeert en alles wil verklaren. ‘Een bijzonder

raadsel was me altijd de vorming van de

regendruppel, de sneeuwvlok en de hagelkorrel.’

In de verklaringen die men ervoor aanreikte, zag

hij niet meer dan beschrijvingen die het geheim

nog ‘Geheimnisvoller’ maakten.

Schweitzers ethische wijsheid is niet ‘typisch’

christelijk en wil dat ook niet zijn. Ze is niet op

een bepaalde ideologie of religie gebaseerd, maar

maakt gebruik van inzichten uit verschillende

culturen. Wat hij voor ogen had, is dat mensen

zich bewust worden van hun eigen diepste ervaring

en een innerlijke, geestelijke verhouding tot de

wereld om zich heen terugvinden. Hij was ervan

overtuigd in de eerbied voor het leven de bron te

hebben aangeboord, die ons aanzet tot overgave

aan al wat leeft. Deze spirituele (hij zelf sprak

liever van ‘mystieke’) overgave zal vervolgens tot

ethische consequenties moeten leiden. Ze mag

niet opgaan in de betrokkenheid op het oneindige

en onbepaalde zijn. ‘Mystiek mag nooit menen dat

ze omwille van zichzelf bestaat. Ze is niet de

bloem, maar alleen de kelk van een bloem. De

bloem zelf is de ethiek.’
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Leo Schenck over de
Tien Geboden

Cor Langen

Een gesprek met Leo Schenck, die bij velen ondermeer

bekend is als emeritus remonstrants predikant. Het is

grijs en vochtig maar met de wind in de rug fiets ik als

een speer naar Hengelo. Leo opent het gesprek:

I. Gij zult ......

Wij kennen de Tien geboden vanuit de oude

bijbelvertaling als 'Gij zult'. Jij zult straks tegen de

wind in naar huis fietsen. Dat is een futurum dat wil

zeggen een gebeurtenis die plaatsvindt in de

toekomende tijd. Doorgaans ervaren wij het 'Gij zult'

als een gestreng gebod maar in het Hebreeuws zijn er

veel meer werkwoordsvormen dan bij ons. Er is meer

speling dan wij erin leggen. De werkwoordsvorm van

de Tien geboden bevindt zich ergens tussen een

futurum en een imperatief. De Joodse filosoof Martin

Buber spreekt in dit verband over 'Weisungen'. Dit

begrip geeft meer ruimte dan het woord 'gebod'.

Bedenk vervolgens dat de Tien geboden beginnen met

een opmerking van Godswege: 'Ik ben de Heer Uw God

die u uit Egypteland heb geleid'. Wie op die manier

echt honderd procent God voor ogen heeft zal

(futurum!) niet doden, echtbreken, stelen of begeren.

Het zijn gevolgtrekkingen uit het feit dat ik geloof dat

hij God is. Dit geloof geeft een andere blik.

II. De Tien geboden vanuit de nieuwe bijbelvertaling

1. Vereer naast mij geen andere goden.

Zou dit gebod niet ook te maken hebben met

bijvoorbeeld de graaicultuur? Is het geld die andere

God? (niets nieuws onder de zon trouwens: in de

bijbelse tijd heette dit afgodje de Mammon.) Wij

mensen zijn vaak nogal op ons zelf gericht. Er zijn

verschillende dingen die wij belangrijk vinden maar

het moeten geen heilige huisjes worden doordat wij

daarop alles richten.

Het geld is één van die dingen die ons zodanig in

beslag kunnen nemen dat er eigenlijk geen ruimte

blijft voor andere zaken zoals bijvoorbeeld de manier

waarop wij met vluchtelingen omgaan. Was het niet

Rutte die zei dat wij wel onze welvaart moeten

behouden? Is onze welvaart dan zo'n afgod dat wij

daar niet een klein plakje af kunnen snijden? Geld is

voor mij persoonlijk een vervelend noodzakelijk

kwaad.

2. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding

van iets dat in de hemel hierboven is of van iets

beneden op de aarde of in het water onder de aarde.

Kniel voor zulke beelden niet neer (..).

Weet je dat de joden dus hierdoor helemaal niets

meer mochten afbeelden? Wat een verarming!

Voordat ze het wisten waren ze bezig dat gebod te

overtreden. Ik heb vier jaar op de

Universiteitsbibliotheek in Amsterdam gewerkt als

assistent op de Joods Hebreeuwse afdeling. Daar

waren eeuwenoude handschriften. Hebreeuwse

letters zijn ontzettend mooie letters en als je daar

figuurtjes op zet dan maak je geen beelden maar

schrijf je heilige teksten soms zelfs met goud

versierd. Dat vind ik een prachtige oplossing: je

maakt dus beelden maar je kunt niet worden

gestraft. Zo kan je dus leren met je monotheïstische

God om te gaan.

foto: Lenneke Lingmont
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3. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet

(..).

Als ik 'buiten mezelf' ben van woede, is de kans

groot dat God ook zoek is voor mij. Dan kan het mij

gebeuren dat ik toch een keer vloek. Als we eerlijk

zijn denk ik dat wij dat allemaal wel eens doen. Er

zijn verschillende vormen. Heel vrome mensen

zeggen bijvoorbeeld 'oh Mozes'. Dat is hun manier

van vloeken. Kennelijk verliezen we God toch af en

toe uit het oog. Dat kun je toch niet ontkennen?

Denk er aan hoe ik dit verhaal begon. Wanneer ik

helemaal overtuigd ben van 'Ik ben de Heer uw

God' dan zal ik niet vloeken maar het moet niet

zo'n knellende band worden van 'oh verdorie nu heb

ik verdorie gezegd'.

4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag.

Ik hoef niet zo nodig zeven dagen per week, 24 uur

per dag havermout te kunnen kopen. Ik denk dat

wij de middenstanders steeds verder kapot maken

als we ze dwingen om zeven dagen per week te

werken. Dat zou je ‘Godgeklaagd’ kunnen noemen.

Het scheppingsverhaal is er niet per ongeluk mèt

die rustdag. Wanneer anderen op zondag in de tuin

willen werken moeten ze dat maar doen. Soms heb

ik daar ook wel zin in, want het in de tuin werken

is voor mij ook een vorm van uitrusten, maar Ik wil

geen aanstoot geven. Het feit dat je als mens één

dag niet met je dagelijks werk bezig hoeft te zijn is

goed omdat je rustpunten nodig hebt in je leven.

Wij moeten die niet steeds verder van elkaar

afpakken.

5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder (in

de vroegere vertaling: ‘eer uw vader en uw

moeder’).

Afbeelding van een versierde tekst uit de 13e

eeuw uit het boekje 'Joodse verluchte

handschriften'. Het is een uitgave van het Joods

Historisch Museum Amsterdam uit 1961. De

handschriften werden in opdracht van bekende

rabbijnen vervaardigd. Zij hebben zich kennelijk

niet gestoord aan wat men als een doorbreking

van het eerste gebod zou kunnen beschouwen.
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Daar heb ik veel misverstanden over ontmoet.

Hoeveel mensen hebben niet uit dat gebod

geconcludeerd dat ze als het ware een granieten

voetstuk moeten bouwen om daar hun vader en hun

moeder op te zetten. Ik ben nogal eens mensen tegen

gekomen die met zichzelf overhoop lagen omdat ze

hun ouders móesten eren. Het is nooit de bedoeling

dat je je ouders op dat granieten voetstuk plaatst.

Bij uitvaarten kun je dat ook soms horen: je hoort

zoveel goeds over de overledene dat je denkt 'dat

kan niet waar zijn'. Ik denk dat het eren bestaat uit

het eerlijk met elkaar omgaan. De nieuwste

bijbelvertaling wijst ook in die richting. Weg met dat

granieten voetstuk!

6. Pleeg geen moord.

Ik zou het niet kunnen, ik denk niet dat wij onder

wat voor omstandigheden ook het recht hebben om

iemand zijn leven af te pakken. Het doodslaan van de

één, bijvoorbeeld in een oorlog, leidt er toe dat de

ander nog eens twaalf mensen doodt.

Maar toch. We staan tegenover elkaar en één van ons

tweeën moet eraan gaan; het is hij of ik. Die ander

heeft het op mij gemunt, moet ik mij dan laten

doodslaan? Dat is wel een vreselijk dilemma….. Jezus

heeft niet teruggeslagen. In dit verband spreekt

Buber over 'Gottesfinsternis'. Als God voor jou weg is

dan zijn die geboden eigenlijk ook weg en neemt de

bruikbaarheid van de Weisungen af. Blijf proberen

niet te doden maar als je God niet beleeft zou je er

misschien ooit toe kunnen komen.

7. Pleeg geen overspel.

Ik vraag mij wel eens bezorgd af of er over dertig

jaar nog wel redenen zijn om een huwelijks‐

julbileum te vieren want als ik om mij heen kijk zie

ik hoe lichtzinnig het in relaties vaak misgaat. Je

kunt niet altijd maar je impulsen volgen van ‘ik wil

wel eens wat anders’. Het woord echtbreken (vorige

vertaling) is ook weer zo ruw. Als het helemaal niet

gaat met een huwelijk kun je beter op een zo goed

mogelijke manier uit elkaar gaan. Ik ken kinderen die

zielsdankbaar zijn dat hun ouders gescheiden zijn,

omdat spanningen en ruzies niet te verdragen waren.

In sommige gevallen moet je niet tot elke prijs bij

elkaar willen blijven.

8. Steel niet.

Ik denk dat ik in mijn jeugd wel eens een worteltje

van een groentekar heb gepikt ....

9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Nee, dat komt toch niet in aanmerking, God of geen

God?

10. Zet uw zinnen niet op het huis van de ander, en

evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin,

zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar

toebehoort.

Het begeren uit de oude vertaling is een raar woord.

Ik kijk wel eens met enige jaloezie naar mensen die

bij voorbeeld met groot gemak hun kinderen

financieel behulpzaam kunnen zijn. Begeer ik dan?

Begeren is ook je primitieve driften volgen. Begeren

is op jezelf gericht.

III. Ten slotte

Wie echt in God gelooft doet dus zulke dingen niet,

maar in ‘geloven’ schieten wij geregeld te kort. Wij

zijn niet perfect en die Weisungen zijn er niet voor

niets. Wij zullen ons er altijd weer voor moeten

inzetten om er zo goed mogelijk naar te leven. Als je

zo leeft zijn de Tien geboden misschien wel een

bevrijdende last.

Terug op de fiets, lekker traag met de wind tegen,

roept Leo's verhaal nieuwe vragen bij mij op. Is het

niet verleidelijk zo nu en dan even te vergeten dat

ik God voortdurend voor ogen moet houden?

Tegelijkertijd begrijp ik misschien wel wat hij met

een bevrijdende last bedoelt. De Weisungen geven

mij voldoende ruimte en houvast om binnen dat

kader mijn eigen keuzes te kunnen maken. Leo

bedankt.

De volledige tekst van de Tien geboden vindt u in

Exodus 20: 1– 17 en in Deuteronomium 5: 5– 21
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Historisch: kritiek op het beeld

‘Maak geen enkele afbeelding van iets dat in hemel

hierboven is of van iets beneden op aarde of in het

water onder de aarde.’ Zo luidt het tweede van de tien

geboden in de Nieuwe bijbelvertaling. Het heeft

joden, christenen (protestanten vooral) en in het

verlengde daarvan moslims aangezet tot wat we

‘iconoclasme’ noemen: de verwijdering van beelden. Is

dat per se en zonder méér een kwestie van barbarij?

Dat denk ik niet. Natuurlijk neem ik het niet op voor

de calvinistische beeldenstorm in het zestiende‐

eeuwse Holland of voor de wandaden van moslim‐

extremisten in Afghanistan en elders, die zogenaamd

‘heidense’ beelden opblazen en musea vernietigen.

Dat destructieve gedrag zou ons kunnen doen

vergeten, dat dieper liggende, geestelijke motieven

schuilgaan achter de kritiek op het beeld. Die kritiek

treft men in joodse, christelijke en islamitische

teksten aan, maar ook buiten het nadrukkelijk

monotheïstische verband. Op veel plaatsen leeft de

intuïtie dat er vormen van beeldendienst zijn die de

echte spiritualiteit blokkeren. Soms is het de vrees

voor de irrationaliteit en magie die door beelden

kunnen worden opgeroepen. De mythe komt dan in de

plaats van het mysterie te staan, lees ik in een joodse

tekst. ‘Spreek niet, denk niet na, bewonder in stilte en

gemoedsrust – dat leert de schoonheid’, volgt daarop.

Soms overheerst eerder de vrees voor de vastlegging

en onderwerping van wat anders en heilig is. Wie een

beeld maakt, berooft het verbeelde van zijn kracht en

werkzaamheid, zo meent men. Regels van de (van

afkomst katholieke, maar zich later breed religieus

ontwikkelende) dichter Rilke onderstrepen dat: 'Wij

bouwen beelden van U op als wanden, / Zodat reeds

duizend muren om U staan. / Want U verhullen onze

vrome handen, / Zodra U onze harten opengaan' (vert.

Jacq. Van der Waals).

Om deze en andere redenen is het beeld in de kerk,

alle eeuwen door en tot nu toe, een voorwerp van

discussie en kritiek geweest en is over de zuivere

toepassing ervan intensief nagedacht. De vraag is

dan: Is een beeld mogelijk – een icoon, geen idool –

dat het leven níet fixeert maar het diepte geeft, dat

het heilige níet ontheiligt maar integendeel

bijdraagt tot een vollediger eredienst?

Hoe om te gaan met het onbekende?

Deze vraag – althans in de eerste formulering – werd

met grote kracht door Frans Kellendonk gesteld (o.a.

in zijn tekst ‘Idolen: over het tweede gebod’). ‘Het

tweede gebod zit me hoog. Niet omdat ik een

fundamentalist zou zijn: de gave des geloofs is mij

nooit geworden, en ik kan niet anders dan hier voor

alle gezindten preken. Maar het gebod roert een

vraagstuk aan dat, zoals wel meer vraagstukken die

in de Heilige Schrift ter sprake komen, allesdoor‐

dringend is, namelijk: Hoe dienen we om te gaan

met het onbekende?’ (Het complete werk, 849‐850).

Voor God vulde hij in feite de werkelijkheid in. Wat

beeldverering doet ten aanzien van God, doet

realisme ten aanzien van de werkelijkheid. In beide

gevallen lijkt de maker met zekerheid te weten

waar we het over hebben. Die pretentie negeert het

onbekende en kleineert het mysterie. In tegen‐

stelling hiermee gaat het erom beelden te vinden

die het onbekende intact laten. Kellendonk pleitte

daarom voor een maximale ‘gekunsteldheid’: de

ogenblikken dat een verhaal of gedicht eerlijk

bekent dat het van taal gemaakt is, dat een

schilderij blijk geeft van zijn verf, of een beeld‐

houwwerk het materiaal waarvan het is vervaardigd

gehoorzaamt, dat zijn voor mij de bevrijdende

ogenblikken in de kunst. Dan toont het mysterie zijn

geheimzinnigheid. (859‐860).

Het tweede gebod
en de kunst

Johan Goud
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Woord en beeld

Die laatste zinnen zijn belangrijk. Ze maken duidelijk

dat je van in de weg staande beelden niet af bent

door simpelweg voor het woord te kiezen. Ook

woorden kunnen beelden worden die in de weg staan.

En omgekeerd kunnen beelden een zuiverheid hebben

die, om met Kellendonk te spreken, het onbekende

respecteert en het mysterie zo geheimzinnig laat zijn

als het is. Ik wil dat toelichten door twee voorbeelden

van zulke beelden te geven.

Het eerste ontleen ik aan een boek van de lutherse

theoloog Marcel Barnard, getiteld Wat het oog heeft

gezien: Verbeelding als sleutel van het credo (1997).

Barnard laat in dit boek zien hoe de artistieke

verbeelding op een heel eigen manier toegang

verschaft tot wat het geloof op zijn eigen manier

onder woorden brengt. In zijn eerste hoofdstuk

bespreekt hij de beginwoorden van één der oudste

belijdenissen, het apostolisch credo: ‘Ik geloof’. Het

zijn woorden die in de protestantse traditie van het

sola fide (door geloof alleen) een bijzonder gewicht

hebben gekregen. Dit protestantse adagium vraagt van

de gelovige een zekere ontlediging. Tegen de al te

menselijke geneigdheid in om zich verdienstelijk te

maken voor God en in die verdienstelijkheid

opgemerkt te worden, trekt het geloof zich in de

verborgenheid terug, opent het zich voor het Woord

en aanvaardt het Gods genade.

In dit verband brengt Barnard de ‘monochromen’ of

éénkleurige, dikwijls blauwe schilderijen van de

Franse schilder Yves Klein (1928‐1962) ter sprake. In

de abstractie van Kleins monochromen herkent

Barnard deze zelfde terugtrekkende beweging – die

hij overigens ook in de abstracte composities van

Mondriaan of Rothko had kunnen herkennen. ‘Klein

voert met zijn keuze voor het monochroom de

schilderkunst naar haar grenzen en brengt haar in

een paradox. Er is niets meer te zien.

Het is de kunst van een blinde. Het oog kijkt naar

binnen, wèg van de uitwendige wereld.’ ‘Als ik

Kleins blauw zie, … versta ik geloven als een leren

dat wat voor ogen is het laatste niet is; als een

leren leven met de leegte van de onzichtbare God;

als een uittrekken, abstraheren, uit wat

voorhanden is. De God van de bijbel is een lege

plek die slechts gevuld wordt door een stem, door

het Woord dat een belofte behelst.’ ‘Het geloof

vereist blindheid en een scherp gehoor.’ Exclusief

protestants is het niet, typerend is het zeker wel:

deze heiliging van de onzichtbaarheid en deze

voorkeur voor het blinde horen.

Het tweede voorbeeld ontleen ik aan een preek van

mezelf in één van mijn laatste diensten in Den

Haag. Het was een ‘dienst van woord, beeld en

klank’ cirkelend rond het mysterieuze werk van

Mark Rothko, waaraan in voorjaar 2015 een

tentoonstelling in het Haags gemeentemuseum

gewijd was. Er werd in de dienst muziek van o.a.

Bach en John Cage gespeeld. En er werden

gedichten voorgelezen, van Herman de Coninck en

Rutger Kopland, naast de bijbellezing (2 Korintiërs

4: 6‐10). In de laatste jaren van zijn leven werkte

Rothko aan een kapel, in Houston, waarin veertien

van zijn schilderijen werden opgehangen.

Yves Klein:

People begin to fly
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Een achthoekig gebouw werd het, met een plat dak

en veel donkerte. Zo wilde Rothko het hebben. De

architect had een haast klassiek ontwerp gemaakt,

met licht dat in overvloed van bovenaf naar binnen

viel. Zo moest het niet. De ruimte van die kapel

moest een spanning uitdrukken, tussen oordeel en

belofte, tragedie en hoop. En het licht moest uit de

ondergrond van die donkere – bruine, zwarte, grijze

‐ schilderijen opwellen. Je moest lang en aandachtig

kijken om er iets van op te vangen.

In de overdenking zei ik daarover: 'We herkennen

het en het kan ons ontroeren. Het licht en de hoop,

ze stralen ons niet vanzelf toe. Niet meer.

het is bijna niets

alleen een kleine nadruk

nu – dat iets hier is

stil wezen – dat het niet vlucht

(J.C. van Schagen)'

En aan het eind van de overdenking: 'Maar in het

duister straalt een licht. Een licht dat je hoort

wanneer Hans Jacobi zijn muziek speelt en die van

Feldman en Bach en Cage. Een licht dat je ziet in

die donkere kleuren van Rothko. Een licht dat je

leest in die regels van Herman de Coninck over het

licht van sneeuw in de nacht, of die van Rutger

Kopland over onze vluchtige plek van de waarheid.

Het zijn kleine en vluchtige schijnsels en ze hielden

Markus Rothko niet tegen. Maar Paulus is er zeker

van en hij zou het ons willen inscherpen. Kies, kies

toch voor het licht en voor het leven. Die aarzelende

schijnsels wijzen naar een ‘overgrote kracht’ die

niet van jou komt, maar van God. Je kunt daardoor

weten dat, ook als jij geen uitweg meer ziet, er

geen reden is om ten einde raad te zijn. Want het

eind is als het begin, het eind is God, dezelfde God

die eens en voor eens en al gezegd heeft: ‘Licht

moet schijnen uit het duister!''

Zaterdag 28 mei:
Prof. Hans Achterhuis:
Monotheïsme en geweld
Tijd: 11.00 ‐ 12.30
Plaats: Remonstrantse Kerk,

Woltersweg 11, Hengelo
De bekende filosoof en schrijver Hans Achterhuis zal

een lezing verzorgen over ‘Monotheïsme en geweld’.

‘Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht

hebben’, luidt het eerste van de Tien geboden. Is het

waar dat het geloof in een enige, absolute, transcen‐

dente God onvermijdelijk tot geweld leidt? Op grond

van de geschiedenis en de actualiteit zou je dat

denken. Of biedt datzelfde geloof juist ook andere

mogelijkheden?

Prof. dr. Hans Achterhuis (1942) is emeritus

hoogleraar filosofie van de Universiteit Twente en

was van 2011 tot 2013 ‘denker des vaderlands’. In

zijn onderzoek richtte hij zich op thema’s als

ontwikkelingshulp, welzijnswerk, schaarste en

technologie. Voor zijn boeken 'Met alle geweld' en

'De utopie van de vrije markt' ontving hij in 2009 en

2011 de Socrates‐wisselbeker. In 2015 verscheen het

samen met Maarten van Buuren geschreven 'Erfenis

zonder testament. Filosofische overwegingen bij de

tien geboden'.

Lezingen
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Samenvatting
Tijdens het afscheid van onze vorige predikant

roemden vele sprekers zijn bescheidenheid. Die

sprekers zien bescheidenheid als een deugd. Ze

voerden het immers aan als iets positiefs. In het

interview met Bärbel Dorbeck‐Jung in Kwadrant van

december 2015 gaf zij aan dat er ook een andere kant

aan bescheidenheid kan zitten nl. angst. Bomans zei:

'Dikwijls is wat wij bescheidenheid noemen, niets

anders dan het verlangen tweemaal geprezen te

worden.' En Philipe Bouvard schreef: 'Bescheidenheid is

de kunst om de anderen al het goede te laten zeggen

dat je van jezelf denkt.' Bescheidenheid roept dus ook

vaak argwaan op. Dat zegt ook wat over degenen die

die argwaan of veronderstelde bijbedoelingen

uitspreken. Reflectie op het begrip bescheidenheid kan

geen kwaad.

1. Bescheidenheid
Bescheidenheid kun je definiëren als een basishouding

van iemand die zijn eigen denken en handelen niet van

een hogere waarde acht dan dat van anderen, maar

zijn eigen handelen en denken wel durft te

presenteren. Je mag dus wel staan voor je mening. Het

is dan ook wat anders dan nederigheid.(**). Iemand die

nederig is, acht zichzelf minder dan de ander en durft

niet volledig voor zijn mening uit te komen.

Bescheidenheid valt tegenwoordig steeds meer op.

Mondigheid, egocentrisme en geldingsdrang zijn de

nieuwe deugden. Ook arrogantie, bemoeizucht en

onverschilligheid kom je steeds meer tegen.

Kenmerkend voor bescheiden mensen is dat ze wel een

mening hebben, maar ook goed luisteren naar wat

anderen zeggen en proberen die anderen te verstaan.

Bescheidenheid is bij deze mensen geen kunstje om

uiteindelijk meer aandacht te krijgen (de valse

bescheidenheid). Het gaat bij deze mensen ook niet om

angst, maar om een integere houding, dus zonder

bijbedoelingen. Het is een levenswijze en een type

levenskunst.

2. Bescheidenheid en vroomheid
Als angst niet de bron is voor bescheiden wat is dan

wel de bron voor bescheidenheid? Ik zal het

aangeven voor gelovige mensen. Dat betekent dat

er ook bescheidenheid voorkomt bij niet gelovigen.

Voor gelovigen is vroomheid vaak de basis van de

bescheidenheid. Vroomheid is een basisinstelling

die gevoed wordt vanuit religieuze ervaringen en

vanuit de verwondering over wat je toevalt.

Spiritualiteit is dan de basis van bescheidenheid.

Het gaat erom dat het goddelijke de ruimte krijgt.

Als je je overgeeft aan het mysterie van het geloof

dan word je een ander mens omdat je weet dat er

belangrijker dingen zijn dan jouw mening. Dat

gevoel van religieuze verbondenheid geeft je een

gevoel van ruimte krijgen. Door het goddelijke de

ruimte te geven, krijg jezelf ruimte.

Jij mag er zijn en de anderen mogen er dus ook

zijn. Dat maakt je bescheiden. Die wijsheid wordt

richtinggevend in je leven.

Bescheidenheid heeft niets te maken met

vrijblijvendheid. Vrijblijvendheid heeft kenmerken

van onverschilligheid. Dat uit zich in het

verschijnsel dat iedereen los van elkaar maar een

beetje moet gaan doen waar zij/hij zin in heeft.

Kenmerkend voor vroomheid als voedingsbron van

bescheidenheid is juist de gerichtheid op de ander,

wel voor je eigen mening uit komen, maar dan

naast de ander en niet boven de ander.

Bescheidenheid
en vroomheid(*)

Luc Koning
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Bescheiden mensen zijn ook oprecht geïnteresseerd

in anderen. Het gaat daarbij om het besef dat er vele

wegen naar Rome (of een andere plaats) leiden.

Bescheidenheid betekent niet dat je geen

loftuitingen en complimenten aan wilt nemen. De

bescheiden mens accepteert de complimenten, maar

denkt dat zijn keuzen niet beter zijn dan die van

anderen. De bescheiden mens zal de uitingen van

vreugde en instemming van de ander ten aanzien van

wat hij gedaan heeft aannemen. Die aanname zal de

eigen trots niet doen toenemen, maar zal eerder een

vreugde betekenen omdat je blij bent voor die ander.

De echt bescheiden mens zal ook geloven dat hij hulp

heeft gehad bij het werkzaam zijn van wat hij gezegd

of gedaan heeft.

3. Bescheidenheid en angst
In het interview van december 2015 in Kwadrant

geeft Bärbel aan dat ze moeite heeft met

bescheidenheid als angst de basis is. In het

voorafgaande heb ik aangegeven dat vroomheid en

integriteit de basis kunnen vormen van

bescheidenheid. Dat is geen angstige basis, maar

juist een positief stimulerende basis. Met een beetje

angst heb ik echter ook geen moeite. Dan moet het

niet gaan om een belemmerende vorm van

overheersende angst of om een angst die te maken

heeft met het besef dat je je onvoldoende hebt

opgeofferd voor de ander. Het mag wel gaan om

angst van het soort: bang dat je anderen in een

bepaalde richting zou willen sturen en bang om de

ruimte van anderen te beperken. Dat zijn

voorbeelden van positief werkende angsten.

4. Bescheidenheid en remonstranten
Mijn ervaring met remonstranten is dat ze vaak

vroom en bescheiden zijn en dus ook goed kunnen

relativeren. Naar aanleiding van het voorafgaande

moet je echter de vraag stellen of de reclame‐

campagne die vanuit het centrale bureau van onze

kerk werd/wordt gehouden wel past bij de

bescheidenheid.

Die campagne had nogal wat kenmerken van verholen

vormen van borstklopperij. Immers: Mijn God doet

niet aan dogma’s, maar die van jullie wel, etc. Er

wordt impliciet een vergelijking gemaakt met het

traditionele beeld van andere kerken. Mikkers heeft

vorig jaar zelfs in het AD onvriendelijk gereageerd op

het kerstspotje van de PKN.

Ik herhaal nog maar even wat ik eerder in Kwadrant

schreef: 'De reclameposters van Mijn God….

suggereren dat geloven uitsluitend een initiatief van

mij is. Zelfs in een geloofsgemeenschap als de onze,

waarin denkend geloven een grote rol speelt, weten

velen dat het denken alleen je niet tot geloof

brengt. Zoveel individualiteit op de posters naast

elkaar maakt het geloven tot mensenwerk. Die

reclame‐activiteiten zeggen eigenlijk: Wij zijn zo

goed en bijzonder dat het moeilijk is om bescheiden

te blijven. Volgens mij gaat God ook zelf op zoek

naar ons en raakt hij ons ook aan. Het wonder van

die religieuze beleving is helemaal weg uit de

presentatie van onze geloofsgemeenschap op deze

posters. In de kerstspotjes van 2014 van de

Broederschap op de radio hoorde je:

….Mijn God weet dat geloven geen aangeleerd gedrag

is. Het moet uit jezelf komen. Geloof begint bij

jou….

Hier heb ik de bescheidenheid en de vroomheid heel

erg gemist.

Noten

(*)Het nu volgende vind ik nastrevenswaardig en 'iets'

om hard aan te werken. Dat betekent dan ook dat ik

die staat van bescheidenheid (nog) niet beheers.

(**) Je bent volgens velen onvolmaakt in de ogen van

God. Dus moet nederigheid ook een basisinstelling

zijn. Daar heb ik een andere mening over, die ik hier

niet uit kan werken.
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Hans Achterhuis en Maarten van Buuren,
Erfenis zonder testament. Filosofische
overwegingen bij de tien geboden.
Uitgeverij Lemniscaat, 2015

Henk van Waveren

Op 28 mei komt Hans Achterhuis in onze gemeente

spreken over 'monotheïsme en geweld'.
Daarover gaat in 'Erfenis zonder testament' zijn

hoofdstuk over het gebod 'Gij zult geen andere goden

voor mijn aangezicht hebben'. Daarover schrijft Johan

Goud, die dit boek ook gebruikt bij zijn cursus (24/2,

16/3 en 13/4) 'Wat kunnen we met de 10 geboden?'

Recensie is een veel te pretentieuze term.

Van mijn kant zo maar een paar losse opmerkingen bij

dit boek. Achterhuis schreef min of meer beurtelings

met Van Buuren een aantal Filosofische

beschouwingen bij de Tien geboden. Waar beide

auteurs hun ongeloof belijden in de als persoon

gedachte bijbelse God komt de lezer toch in een soort

wisselbad terecht. Want Van Buuren ziet de geboden

ontspruiten aan onze eigen immanente God ofwel

Natuur van Spinoza, terwijl Achterhuis ze ziet

opwellen uit de bron van een ons overstijgende of

transcenderende werkelijkheid.

Beide schrijvers zijn bij gerenommeerde exegeten te

rade gegaan om de ontwikkeling van de bijbel in het

algemeen en de Tien geboden in het bijzonder goed te

begrijpen. Ze doen daar ook zeer uitvoerig verslag

van. Terecht! Maar voor wie daar al goed van op de

hoogte is, biedt dat niet zo veel nieuws. Spannend

wordt het wanneer ze filosofisch onderbouwen dat de

tien geboden ook voor geseculariseerde mensen

onmisbaar blijven.

Zeker Achterhuis toont overtuigend aan dat

uitgerekend de bijbelse geschriften (nog meer dan de

op een kleine elite gerichte Griekse filosofen) de

secularisatie in gang gezet hebben. Met zijdelings een

schampere uithaal naar de zogenaamde bankierseed

ziet hij dat bijvoorbeeld gebeuren in het derde gebod

('haal mijn naam er niet steeds bij om je eigen daden

te rechtvaardigen') en eens te meer in de Bergrede

('zweer geen eden bij hemel en aarde, uw ja zij ja en

uw nee zij nee'). Waar de Griekse godin Artemis

terwille van een gunstige wind voor de vloot richting

Troje nog het offeren van Agamemnons dochter

Iphigeneia eist,

is in het bijbelse parallelverhaal van Jefta’s dochter

God geheel afwezig. Waar in het polytheïsme achter

elke boom geesten en demonen dreigen, laat de naar

verre hemelen weggepromoveerde monotheïstische

God zijn schepselen steeds meer ruimte tot eigen

zelfstandige antwoorden. Niet alleen zal Achterhuis

zijn naam niet lichtvaardig gebruiken, hij zal hem

helemaal niet meer gebruiken. Desondanks ziet hij in

het vermogen van mensen om elkaar beloften doen,

een verbond met elkaar te sluiten en zich daaraan

gebonden te voelen een werkelijkheid die ons mensen

overstijgt.

Een ander voorbeeld: zijn bespreking van het

sabbatsgebod eindigt Achterhuis met de ideeën van

Max Weber over maatschappelijke ritmes. Hij vraagt

zich af of wij in onze huidige samenleving wel genoeg

gelegenheid voor rust hebben. Hij overdenkt het nut

van de sabbat in een door burn‐outs geteisterde

samenleving. En Van Buuren legt in het hoofdstuk

over het gebod ‘Gij zult geen valse getuigenis

spreken' een verband met de 'heilzame leugen’ van

filosoof Friedrich Nietzsche. De oude geboden worden

zo in verband gebracht met hedendaagse

ontwikkelingen. Naast Spinoza, Weber en Nietzsche

passeren Thomas Mann, Hannah Arendt, John Locke en

Louis Althusser regelmatig de revue. Bij tijd en wijle

echt een spannend boek dat ook voor niet‐vakfilosofen

niet te moeilijk is. En dat je en passant de verworven‐

heden van de moderne exegese nog eens overzich‐

telijk op een rijtje gezet krijgt, is mooi meegenomen.

Zelf wil ik daar nog graag aan toevoegen dat de 'Tien

woorden', zoals ze in de Joodse bijbel heten, vanouds

even goed beloften als geboden zijn. In het beloofde

land zult gij niet meer (hoeven te) stelen.
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Zin of geen zin:
Wat vindt u?
Reacties naar de redactie: kwdr@xs4all.nl
of Kwadrantredactie:
De Koperwiek 54, 7609 GS, Almelo

Zinprikker

Met het naderen van Passie en Pasen zal ook het

verraad van Judas passeren. Wát heeft hij nou

precies verraden? De plaats waar ze Jezus

konden arresteren? De dingen die Jezus alleen

binnenskamers gezegd had? Niemand die het

ooit weten zal. Misschien gaat het ook niet om

historie maar is Judas de gestalte van elke mens

die Christus overlevert. Christenen zijn bij

uitstek mensen die hem overleveren. Maar

overlevering of traditie of paradosis is in álle

talen dubbelzinnig. Overleveren betekent

immers evenzeer vertalen als verraden.

Traditore traduttore zeggen de Italianen.

Vertalen zonder verraden is blijkbaar on‐

mogelijk. Je moet het doen en toch doe je het

nooit goed. Ook al weten we dat de traditie

verraad in zich draagt, zónder gaat het niet. We

zijn nu eenmaal op de traditie aangewezen

inclusief het verraad dat daarbij hoort. Judas is

onmisbaar om hem aan de wereld bekend te

maken én prijs te geven. Judas is een façet van

de kerk, een façet van onszelf dat door

Johannes onredelijk zwart gemaakt is.

Is Judas wel zo’n valsaard? Of is hij Jezus’ meest

radicale en helderziende leerling. De meest

consequente die alles op één kaart wil zetten

door de koninkrijksdromer Jezus nou eindelijk

eens tot actie te forceren.

'Sei nicht all zu konsequent' hoorden we de filosoof

Otto Friedrich Bollnow ooit zeggen, 'denn jeder

Konsequenz führt zum Teufel'. Alles wil hij winnen

maar als Jezus geliquideerd wordt heeft hij alles

verloren. Zijn zogenaamde verraderskus is misschien

oprechter dan wij doorgaans denken. Twee zielen

strijden in zijn borst om de voorrang. Bij die

gedachte haakt de Israelische schrijver Amos Oz aan

als hij zich in zijn roman 'Judas' afvraagt of iemand

door verraad de meest loyale verdediger van zijn

volk kan zijn. Dostojewski hield het voor mogelijk

dat Jezus bij zijn terugkeer de grootinquisiteur

kussen zou en vergeven, Judas heeft hij al gekust,

althans in de kerk van Vezelay.
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Cursussen

Filosfisch‐ theologische avonden
met ds. J.F. Goud
Woensdagen: 27 april, 18 mei en 15 juni

Tijd: 20.00 ‐ 21.30

Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11,

Hengelo

Opgave bij mw. Boudewine Bonebakker

tel. 074 376 32 15 b.bonebakker@hetnet.nl

In een drietal avonden buigen we ons over de

tegenstellingen die op de achtergrond staan van veel

actuele verschijnselen: de spanningen tussen

individuele en sociale waarden, tussen liefde en

rechtvaardigheid, tussen spiritualiteit en het religieuze

instituut, tussen zelfontplooiing en dialoog. Pessimisten

zien vooral dat de samenleving verbrokkelt en aloude

instellingen (zoals kerken) verdwijnen. Optimisten

verwachten veel van spirituele opleving in kleine

groepen en van nieuwe idealistische initiatieven waarin

mensen zich met elkaar verbinden om onze samenleving

humaan en duurzaam te maken.

De doelstelling van deze avonden is bescheiden. We

zullen proberen enkele aspecten van wat hier aan de

orde is, iets beter te begrijpen. Op de eerste avond

(woensdag 27 april) staan de begrippen ‘recht‐

vaardigheid’ en ‘liefde’ centraal. Wat bedoelen we

eigenlijk met die betrekkelijk vage begrippen? Het een

heeft meer met het samenleven van velen te maken,

het ander beperkt zich veelal tot kleinere

verhoudingen, tussen mensen individueel. Hebben ze

niets met elkaar te maken of kunnen ze elkaar

verrijken? Onze gids zal in het bijzonder de grote Franse

denker Ricoeur (1913‐2005) zijn. Hij is ervan overtuigd

dat dat laatste waar is. De liefde ontdekt dingen die

voor ons zoeken naar rechtvaardigheid essentieel zijn.

Paul Ricoeur

Op woensdagavond 18 mei draait het rond het thema

van de begeerte die, naar wijzen van alle eeuwen ons

vertellen, mensen tot gehechtheid aan het bestaande

en aan zichzelf verleidt. Op deze avond staat het

laatste van de tien geboden centraal: ‘ Gij zult niet

begeren’. Wat maakt het begeren zo vaak kwaadaardig

in de richting van anderen – en hoe moeten we ermee

omgaan?

De literatuurwetenschapper en filosoof René Girard

(1923‐2015) ontwikkelde een ingenieuze theorie om

dat te verklaren. Maar hoe moeten we met die

riskante begeerte omgaan? Door hem ascetisch

tegemoet te treden en te overwinnen (zoals

boeddhistische en christelijke stromingen voorstaan),

of eerder door hem te zuiveren en op hogere doelen

te richten (zoals de stoïsche wijsheid en Spinoza

nastreven), of door de ik‐gerichtheid open te breken

naar wat en vooral wie anders is (Buber, Levinas) ?

René Girard

Op woensdagavond 15 juni staat nogmaals het thema

van het geweld centraal (na de lezing die Hans

Achterhuis er op 28 mei over heeft gehouden), maar

op een wat andere manier. Een uitermate complex

verschijnsel. De op vrijheid mikkende, atheïstische

filosoof Sartre kwam uit bij een verheerlijking van

geweld, maar datzelfde geldt voor gelovigen die hun

monotheïsme op een andersgelovigen uitsluitende

manier uitleggen. Op deze avond staat de vraag

centraal of het geloof in veel goden – in allerlei

manifestaties van het goddelijke – een bevrijdend

perspectief kan bieden. Hoe moeten we omgaan met

het eerste van de tien geboden: ‘Ge zult geen andere

goden voor mijn aangezicht hebben’? Er zijn filosofen

die pleiten voor de tolerantie van het polytheïsme

(Nietzsche, IJsseling, Marquard) – in hoeverre biedt

dat inderdaad een oplossing?

René Girard
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Wie zijn wij?

Remonstranten vormen een geloofs‐
genootschap van mensen die zich aangesproken
voelen door een geest van openheid,
vrijmoedigheid en verdraag‐
zaamheid die:

‐ ruimte biedt voor de ontwikkeling van
de eigen spiritualiteit

‐ een stimulans wil zijn om de eigen
ervaringen met anderen te delen
en vragen van geloof en samenleving
met elkaar te bespreken

‐ het van belang vindt dat men omziet
naar elkaar.

Zoals wij in onze beginselverklaring uitspreken,
willen wij God eren en dienen en is onze
geloofsgemeenschap geworteld in het evangelie
van Jezus Christus. Wij kennen geen bindende
geloofsbelijdenis.

Onze traditie kenmerkt zich door het verlangen in
contact te blijven met de ontwikkelingen op het
gebied van wetenschap en cultuur. De Remon‐
strantse Gemeente Twente is één van de 46
remonstrantse gemeenten in Nederland.

Iedereen welkom

Wij zien u graag bij onze kerkdiensten, lezingen,
cursussen en andere activiteiten

René Girard




