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Redactioneel
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Er wordt wel gezegd dat de mens bepaald wordt

door zijn of haar verhaal. Mensen vertellen

verhalen, over elkaar en over zichzelf. Met een

verhaal kan de verteller een gebeurtenis een

(andere) betekenis geven. Het vertellen van

verhalen is een manier om greep te krijgen op de

werkelijkheid. Henk van Waveren noemt het

verhaal vanuit een narratieve benadering 'de

bemiddelaar tussen de werkelijkheid, de feiten uit

iemands levensloop, de traditie en degenen aan

wie wij het verhaal vertellen'. In zijn artikel gaat

het over de vraag hoe de menselijke levens‐

verhalen raken aan de verhalen over God. Een

bijzondere vorm van een verhaal ‐ het verhaal van

de gemeente ‐ staat in de toonsoort van het

gebed.

Het verhaal dat Bärbel Dorbeck‐Jung vertelt aan

Luc Koning is een praktijkvoorbeeld van een

narratieve benadering bij één van de nieuwe

vrienden van de remonstranten. Bärbel vertelt

ondermeer over haar persoonlijke ontwikkeling,

over hoe ze na haar kerkverlating op 24‐jarige

leeftijd op Goede Vrijdag 2014 terecht kwam bij

een remonstrantse dienst in de kerk te Hengelo.

Dat zij zich hier thuis voelt blijkt bijvoorbeeld uit

het feit dat zij inmiddels actief lid is van de

programmacommissie.

Johan Goud vraagt zich af of er in de sfeer van

verhalen dingen zijn die we niet kunnen vertellen

omdat ze onzegbaar zijn. Kunnen wij zeggen hoe

een klarinet klinkt of kunnen we de geur van koffie

beschrijven? Naast het vertellen is er het zwijgen.

Bij een poging een schokkende gebeurtenis te

verwoorden kunnen we soms maar beter kiezen

voor zwijgen. Muziek maken en denken zijn vor‐

men van zwijgen. Johan Goud is niet sceptisch op

het punt de (on‐)zegbaarheid over dingen, mits we

wat onze taal betreft niet ten onder gaan door het

gebruik van steenkolen‐engels, chatspeak en

twitter en blijven luisteren naar de taal van

taalkunstenaars.

Behalve over de verhalenverteller valt er ook wat te

zeggen over de luisteraar. Het Huis van Verhalen van

Hadassa Meijer‐Ytsma biedt de verhalenvertellers een

luisterend oor. Dat luisterend oor is er al sinds de

vuurwerkramp waar het verhalen vertellen begon bij

een bolderkar (zie de voorkant). Luisteren zonder een

oordeel te geven is genoeg. Problemen oplossen

gebeurt elders. Natuurlijk is in de loop van de tijd de

behoefte aan een gesprek over de vuurwerkramp

afgenomen. Het Huis van Verhalen biedt nu onderdak

aan mensen uit een breder gebied die willen vertellen

over andere rampen, zoals het verlies van een

partner. Hadassa hoopt de wijk dankzij het Huis van

Verhalen een beetje socialer en gezelliger achter te

laten voor een volgende generatie.

Zinprikker kan het niet laten. Hij blijft de ledenwerf‐

en publiciteitscampagne van de remonstranten

kritisch volgen, deze keer naar aanleiding van

uitspraken van Kardinaal Eijk en PKN‐scriba Plaisier.

Lees de reactie van 'onze' Mijnke Bosman en de rk‐

theoloog Erik Borgman. Mooi vind ik Bosman's op‐

merking dat de kerk zich spiegelt aan iemand die naar

menselijke maatstaven een loser was en die om

navolging vraagt. Niet wij scheppen de kerk maar de

geest waarin wij mogen delen.

Johan Goud beschrijft in zijn Woordzoeker hoe de

dichterlijke taal kan helpen ons geloof in woorden uit

te drukken. Niet dat dit eenvoudig is. Hij noemt drie

voorwaarden waaraan moet worden voldaan en

eindigt met een mooie slotzin: 'Ze beginnen als

blinden en gaan pas gaandeweg – geholpen door

elkaars uitleggingen – vormen en betekenissen

onderscheiden'.

Tenslotte: wilt u zelf verhalen vertellen? Dat kan

tijdens het 'Eten en praten met ....', inspirerende

verhalen over muziek, beeldende kunst, poëzie en

proza. Lees er meer over op pagina 14.

Cor Langen
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Woordzoeker

Johan Goud

Dichterlijk spreken over God

Als we zoeken naar woorden die ons geloof uitdrukken, kunnen dichters ons ongelooflijk

veel leren. Ze kunnen onze gidsen zijn. Want de Australische dichter Les Murray schreef

terecht dat God evenals de poëzie 'een wet tegen afbakeningen' is. Het gaat er met

andere woorden om grensoverschrijdende woorden te vinden, die toegang bieden tot

nieuwe ervaring, ervaring van wat onbekend en ongedacht was.

Wil dat lukken, dan moet aan minstens drie voorwaarden worden voldaan. In de eerste

plaats moet tot ons doordringen hoe vreemd de bijbel en de geloofstraditie eigenlijk zijn.

De traditie is geen fonds dat klaar ligt en alleen maar toegepast hoeft te worden, maar

een bron van geheimen die nog te ontdekken zijn. Alleen wie zelf leert van een traditie,

zal haar kunnen doorgeven. Dit betekent in de tweede plaats dat de realiteit van wat je

als gelovige onder woorden brengt niet bekend mag worden verondersteld. Door te

spreken en door de manier waarop je dat doet, onthul je die werkelijkheid (of niet). God

is er niet als vanzelf, maar ‘troont op de lofzangen Israels’. In de derde plaats zullen we

welbewust afstand moeten doen van de gedachte dat er in zaken van geloof een meer of

minder juist jargon bestaat.

In plaats daarvan kunnen we ons dan toeleggen op de heel specifieke redelijkheid – een

precisie met respect voor het concrete, kleine, bijzondere – van de literatuur. Om God te

denken als vuur, of als een verontrustende vreemdeling, of als wind. ‘Gelijk de wind die

om de huizen is, / zo zijt gij mij een wenseloos gemis.’ (Gerrit Achterberg). Een

wenseloos gemis, wat is dat? Een gemis zo hevig, dat iedere toekomst die te wensen zou

zijn vervalt? Een gemis zo groot, dat al het wensen zinloos wordt? Een gemis zo oneindig,

dat geen enkele wens het zou kunnen meten of omvatten? Het bijzondere van dichterlijke

taal is dat ze al die mogelijkheden open laat, dat lezers worden uitgenodigd die

betekenissen langs te lopen en af te tasten. Ze beginnen als blinden en gaan pas

gaandeweg – geholpen door elkaars uitleggingen – vormen en betekenissen onderscheiden.
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Er staat een bolderkar aan de Roomweg te

Enschede. Op de kar staan drie klapstoeltjes met

daarboven een geel dakje met de tekst 'Huis van

Verhalen'. Op de bodem van de kar een kistje dat

kennelijk bedoeld is om de verhalen op te slaan.

Op de achtergrond een wijk in aanbouw en twee

kerken. Het is de door de vuurwerkramp (2000)

getroffen wijk Roombeek. Er lopen soms mensen

naar de kar. Die kunnen op de klapstoel gaan

zitten. De vrouw van de bolderkar vraagt of ze

iets willen vertellen over de ramp. Zij biedt de

passanten een luisterend oor. Daar is behoefte

aan na de gruwelijke gebeurtenis met 23 doden,

950 gewonden en 200 totaal vernielde woningen.

De ramp maakt dat de overlevenden wat te

vertellen hebben, het leed willen delen of de

opluchting van het overleven willen vieren.

Twaalf jaar later is het Huis van Verhalen er nog,

nu gehuisvest in het gerieflijke, multifunctionele

wijkcentrum Prismare. Er is een ruimte waar

mensen nog steeds hun verhaal kunnen vertellen.

De ruimte is er ook om zelf verhalen te maken

bijvoorbeeld aan de hand van een voorwerp zoals

een oortje van een kopje dat iemand nog in de

puinhopen vond. Er zijn ook de actuele verhalen,

over wat iemand vorige week in Prismare heeft

beleefd. Er is een stilteruimte om je even terug

te kunnen trekken, alleen en stil te zijn. Het Huis

is bovenal een gastvrij huis.

Toch gaat het in 2012 niet goed met het Huis. Er

is geen geld meer om de professionele directeur

te betalen. Vlak na de ramp was er nog geld om

twee pastores te benoemen, een katholiek en een

protestant. Zij maakten deel uit van het

'Pastoraat na de ramp' namens de kerken in

Enschede. Het ging toen al om het luisterend oor.

Een bolderkar en het
Huis van Verhalen

Cor Langen

Vijf jaar na de ramp stopte men met het project maar

er bleef behoefte aan opvang. Zo ontstond het Huis van

Verhalen. Er is gekozen voor een bredere doelstelling en

de koppeling met de kerken werd wat los gelaten. Toch

hebben de vele vrijwilligers nog een kerkelijke achter‐

grond maar daarnaast zijn er genoeg mensen vanuit

andere stromingen.

Het is 13 oktober 2015. Ik luister naar de verhalen van

Hadassa Meijer‐ Ytsma, voorzitter van de Stichting 'Het

Huis van Verhalen' en zelf zo'n 30 uur per week werk‐

zaam in het Huis. Zij was tijdens de ramp zelf één van

de bewoonsters van Roombeek en zij heeft alles

meegemaakt. Zij vertelt hoe ze samen met anderen in

2013 hebben nagedacht over 'hoe het verder moet', over

hun bestaansrecht. De vrijwilligers vinden het nog

steeds mooi om er te werken en er blijven mensen

komen die willen praten. Natuurlijk is in de loop der tijd

de behoefte aan een gesprek over de ramp afgenomen.

Het leven gaat verder. De bewoners van de wijk worden

nu geconfronteerd met andere rampen, met het over‐

lijden van de partner na vierenveertig jaar huwelijk,

met een echtscheiding of met de somberheid na onver‐

wacht ontslag. 'Kunnen wij als gemotiveerde vrijwil‐

ligers er ook voor hen zijn met ons luisterend oor?

Waarom zouden we de toegang tot deze mooie plek niet

wat verbreden zodat iedereen zich hier welkom voelt en

iedereen zijn verhaal hier kwijt kan?' Het zijn relevante

vragen. Tegelijkertijd wilden Hadassa en haar mensen

niet iets geheel nieuws beginnen. Ze handhaafden de

bestaande missie en visie.
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Zo is er nu nog steeds het Huis van Verhalen. Er

gebeurt inmiddels veel meer dan luisteren. Er is de

wekelijkse buurtmaaltijd waar iedereen welkom is.

Een bewoner neemt een vriendin uit Zuid mee en

een ander haar kleinzoon uit Stadsveld. Maar dat

niet alleen. Hadassa ziet ze aan tafel zitten, mensen

uit Iran, Polen, Indonesië, Equator of Brazilië.

Wanneer ze op een maandagavond voor de groep

staat en even een moment stilte vraagt ziet ze al die

mensen met die vaak bijzondere verhalen. Dan

springen haar soms de tranen in de ogen. Naast deze

wat gevoelige kant is zij voldoende zakelijk om een

organisatie met vijftig vrijwilligers te kunnen leiden.

Het lukt haar goed subsidies binnen te halen of

sponsoren te werven. Geen wonder na een studie

bestuurskunde.

Behalve de maaltijden en de gesprekken tijdens de

afwas is er ook de foto‐ en de handwerkclub, de

rondleidingen door de wijk en de gezamenlijke

uitjes. Ook bij het handwerken of bij het beoordelen

van een foto komen de verhalen als vanzelf. Na‐

tuurlijk zijn er daarnaast nog de inloopmiddagen

voor een goed gesprek. Het mooie van de verbreding

is dat de vrijwilligers afhankelijk van hun talenten

op verschillende plaatsen kunnen worden ingezet,

de luisteraars bij de inloop en de praters bij de

rondleidingen.

Het Huis maakt gebruik van de presentietheorie van

Andries Baart. Het gaat om het present zijn en zo

hulp, steun en zorg te bieden door aandacht te

schenken aan het verhaal en het leven van de ander.

Hadassa: 'Deze theorie is van belang bij de training

van de vrijwilligers. Hoe en waarom luister je en hoe

ga je met de vertellers om. Het is luisteren zonder

oordeel. De vrijwilligers zijn er niet om de proble‐

men van de ander op te lossen.

Het zijn geen hulpverleners. Het is een vorm van

kruisbestuiving. Iemand die net een partner heeft

verloren zit in de put. Zet je die naast iemand die

ook in de put zit dan zitten er twee gezellig samen in

de put. Zo kom je niet verder. Zit er iemand naast je

die vijf jaar geleden hetzelfde heeft meegemaakt

maar inmiddels zijn leven weer op de rit heeft dan

kan dat de ander bemoedigen. De een heeft wat te

brengen aan wijsheid, de ander gezelligheid en een

derde een luisterend oor. Op het moment dat iemand

echt hulp nodig heeft, hebben wij een netwerk

achter de hand waarnaar we kunnen doorverwijzen.

De vrijwilligers van de inloop hebben de meeste

ervaring in het verwijzen'.

Hadassa werkt nu drie jaar als vrijwilliger. Als 35‐

jarige is ze gespitst op het zoeken van uitdagingen.

Zij beschrijft het werk als leuk en afwisselend. Ze

vindt de mensen vooral leuk. Ze verwijst naar een

uitspraak van Majoor Bosschardt 'love God, love

people and love people, love God' die heel goed bij

haar past. Hadassa: 'De activiteiten passen ook bij

ons als gezin. Mijn man en kinderen zijn altijd bij de

maaltijd. Ik houd het vol omdat ik met mijn partner

er samen achter sta. Een tijd geleden las ik een boek

over drie soorten werk: sleur, professionaliteit en

roeping. Sleur is het ergste wat je kan overkomen,

professionaliteit houd je een tijdje vol maar geeft

geen voldoening en een roeping geeft dat wel. Hier

ligt dus mijn roeping en hier kan ik mij uitleven. Het

is haar allemaal overkomen; er is iemand boven die

mijn leven bestuurt. Daarbij ben ik ook nog idealist

en wereldverbeteraar. Deze wijk kan ik hopelijk een

beetje socialer en gezelliger achterlaten voor de

volgende generatie in plaats van doorschieten in het

individualisme'.

Hadassa, dank voor het gesprek.
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1.
‘Een paar uur voor de tenuitvoerlegging van het over

hem uitgesproken doodvonnis, oefende Socrates (399

voor Christus) op de fluit een wijsje in. Zijn leerlingen

snappen niet wat daarvan de zin kan zijn. Wat in ‘s

hemels naam is hij aan het doen? Socrates antwoordt:

‘Ik wil dit lied kennen als ik sterf.' Deze anekdote

wordt door de filosoof Onno Zijlstra verteld (1). Op die

anekdote volgt een enthousiast, bevestigend,

onderstrepend ‘precies’ – en een uitroepteken zou daar

zeker niet misstaan. Zo is het precies! Van belang is

alleen maar die melodie. In zichzelf heeft ze waarde

voor ons leven. Juist doordat ze op zichzelf staat en

blijft, heeft die melodie waarde voor iemand die weet

dat hij gaat sterven. Waarom dat zo is en hoe het

komt, legt Zijlstra eigenlijk niet uit. Maar wat je

frappeert is dat Socrates een kennelijk bestaande

melodie instudeert. Hij is niet aan het componeren,

het gaat hem er niet om zichzelf uit te drukken en te

verwerkelijken. Hij verbindt zich met iets buiten hem.

Alsof het hem troost dat wát er ook met hemzelf

gebeurt, die melodie bestaat en blijft doorklinken. De

werkelijkheid is onuitputtelijk. Zoals die melodie

eindeloos doorklinkt in telkens andere interpretaties,

zo gaat het wellicht ook met onszelf en ons lot.

Het verhaal deed me om een aantal redenen denken

aan aantekeningen van de theoloog Bonhoeffer,

opgetekend in zijn cel in de nazi‐gevangenis van Berlin‐

Tegel (op 25 mei 1944). Een gevangenschap die ook in

zijn geval zou uitlopen op een executie. In de reacties

van zijn medegevangenen op wat zich voordoet valt

hem hun gebrek aan innerlijke distantie op. Ze laten

zich gaan in emotionele impulsen: begeerte, angst,

vertwijfeling, gevoelens van triomf. Hij knoopt er een

beschouwing aan vast.

Geloof, merkt hij op, maakt het mensen mogelijk om

poly‐dimensionaal te bestaan. ‘In zekere zin

herbergen we God en de hele wereld in ons. We

treuren met de treurenden en zijn tegelijkertijd blij

met de blijden. We vrezen om ons leven, maar

moeten tegelijkertijd gedachten denken die veel

belangrijker dan ons leven zijn.’ Opmerkelijke

uitspraken, om allerlei redenen. Wat ik in dit verband

naar voren wil halen is die onderstreping van het

meerdimensionale leven in een onuitputtelijke

werkelijkheid. Ook bij Bonhoeffer zijn er concrete

dingen die hem boven de uitzichtloze misère uittillen:

niet een fluit en een melodietje, maar zijn pen en de

gedachten die hem vervullen. En zoals Socrates een

bestaande melodie inoefent en interpreteert, zo

ontwikkelt Bonhoeffer zijn gedachten in dialoog met

een oude en gewijde tekst: ‘Weest blijde met de

blijden, weent met de wenenden’ (Rom 12:15). Van

belang zijn alleen maar die gedachten. Precies!, zou

ik bijna uitroepen. ‘Wat een bevrijding is het, te

kunnen denken’ schrijft Bonhoeffer nog, ‘en al

denkend de meerdimensionaliteit overeind te kunnen

houden.’

Verschillen zijn er natuurlijk ook. Het meest in het

oog springende is wel dat Socrates op de fluit speelt,

terwijl Bonhoeffer denkt en schrijft. Beslissend is dat

verschil niet, voor wie in beide gevallen de context in

aanmerking neemt. Muziek is een manier van

zwijgen, ze is een onderbreking van de stilte, zei

iemand eens. Maar ook de gedachten van Bonhoeffer

zoeken de stilte op. Wanneer hij het over ‘denken’

heeft, doelt hij niet zozeer op bepaalde inhouden of

visies. Het gaat hem veeleer om de houding die het

denken vraagt. Hij bepleit de disciplina arcani, de

oefening in het geheim. Ons denken moet dienstbaar

willen worden aan het bewaren van dat geheim.

Gidsen in
'de discipline van het geheim',
over Socrates, Bonhoeffer, Wittgenstein en een psalm

Johan Goud

(1) Onno Zijlstra, Language, image and silence: Kierkegaard and

Wittgenstein on ethics and aesthetics, Bern etc.: Lang, 2006, 164‐165.
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2.
De thema’s van het geheim en het zwijgen brengen ons

in de buurt van de filosoof van het zwijgen, Wittgen‐

stein (1889‐1951). Het is alsof hij wil uitleggen wat er

met Socrates en Bonhoeffer gebeurde: ‘De oplossing

van het levensprobleem bemerkt men door het ver‐

dwijnen van het probleem.’ Is dat niet zo? Mensen die

na langdurige twijfel tot duidelijkheid zijn gekomen

aangaande de zin van het leven, kunnen zelden

uitleggen waarin die zin dan wel bestaat. De woorden

die ze gebruiken: dichtbij blijvende namen van de

geliefde of van God, of ver weg zwervende abstracties

als Kosmos en Ziel, liefst met hoofdletter, onderstrepen

die onuitsprekelijkheid meer dan dat ze er een eind aan

maken. Een godsdienstfilosoof die een ‘very short

introduction’ over de zin van het leven schreef, merkt

op de eerste bladzijde op dat de zin van het leven zich

als thema leent voor een behandeling door krank‐

zinnigen of komieken, en zegt te hopen dat hijzelf bij

de laatsten hoort. Het gaat eerder om wat mensen in

antwoord op die vraag doen, dan om wat ze zeggen. Zo

is het ook bij Wittgenstein. Wie een antwoord zoekt op

de vraag naar de zin van het leven, doet er beter aan

te letten op wat gedaan wordt en op wat gebeurt.

Manifesteert de zin van het leven zich wellicht, en hoe

dan wel? We komen dan uit bij die misschien wel

moeizame fluitspelstudies van Socrates, of bij de rust

die naar men zegt Bonhoeffer om zich heen ver‐

spreidde, of bij de onvolledige, naar een geheim

reikende gedachten die hem bezig hielden.

‘Ik vind het aantrekkelijk’, schrijft Onno Zijlstra, 'om

de idee van het onzegbare te verbinden met de

onuitputtelijkheid van de werkelijkheid.' Wat bedoelt

hij? Ik denk dit. Wat wij ‘werkelijkheid’ noemen doet

zich voor in talloze perspectieven en dimensies;

‘werkelijkheid’ is onuitputtelijk.

Daarom kunnen we er uiteindelijk zo weinig helders

over zeggen. Ze is niet zo eenduidig dat we er in de

termen van één enkele logisch samenhangende

filosofie of eventueel in een glashelder credo

rekenschap van zouden kunnen afleggen. Ze wordt

integendeel bevolkt door gezichten en individuele

zielen, door dimensies en aspecten, die soms getoond

kunnen worden (kunstenaars zijn onze leermeesters

daarin) maar zich meestal onttrekken aan wat we

kunnen zeggen. Ze onderstrepen dus de onzeg‐

baarheid. Hoe gaan we daarmee om? Soms doen we

dat door letterlijk te zwijgen, op momenten waarop

de onuitputtelijkheid meer dan ooit tot ons

doordringt. Zijlstra: ‘Er zijn dingen die we niet

kunnen zeggen, niet omdat ze fundamenteel

onzegbaar zijn maar omdat onze taal ons in feite niet

toestaat ze te zeggen. We weten hoe een klarinet

klinkt, maar we kunnen het niet zeggen. We

herkennen het aroma van koffie, maar we kunnen het

niet beschrijven. Tolstojs personage Ivan Illich stopt

met spreken omdat hij zijn schokkende ervaring van

een dreigende dood niet kan delen.’ (2)

Ik vind dit mooi gezegd, vooral als het gaat om de

onafsluitbaarheid en de onuitputtelijkheid van de

werkelijkheid. Maar ik ben minder sceptisch op het

punt van de zegbaarheid. Ik geloof niet zo dat onze

taal niet in staat zou zijn over deze dingen te

spreken. Mits we wat onze taal betreft alert blijven.

Mits we niet toestaan dat ze ten onder gaat in

steenkolen‐engels, chatspeak en twitter. Mits we

blijven luisteren naar de verruiming en verrijking van

onze taal door taalkunstenaars.

> Er zijn dingen die we niet kunnen
zeggen, niet omdat ze
fundamenteel onzegbaar zijn maar
omdat onze taal ons in feite niet
toestaat ze te zeggen <

(2) Language, image and silence, 161.

Onno Zijlstra
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Binnen het thema van dit nummer van Kwadrant horen

ook verhalen van leden en vrienden van onze eigen

geloofsgemeenschap. Op 26 oktober reed ik op een

mooie herfstdag naar Enschede om het verhaal van

Bärbel Dorbeck‐Jung te horen. Het lag voor de hand

om dat chronologisch te doen. Dat heeft echter het

gevaar dat het een anekdotisch feitenrelaas zou

kunnen worden. Om dat te voorkomen, koos ik voor

een andere aanpak. Ik had een interviewstructuur

bedacht waarin ik een link wilde leggen tussen

aspecten van het beroep van Bärbel, namelijk dat van

jurist en haar benadering van het geloof. Na twee uur

praten bleek dat we kriskras door de interviewopzet

gegaan waren. Bärbel vertelde dat ze eigenlijk geen

echte advocaat kon zijn. Zij ontdekte al snel dat de

wetenschap en filosofie haar veel meer interesseerden

dan rechtspraktijk. Zij hield zich liever bezig met

sociale aspecten, nl. wat doet het recht met mensen

en wat doen de mensen met het recht. Bijzonder

uitdagend vindt zij hoe het recht maatschappelijk

voordelige technologische innovatie ondersteunen kan.

Onlangs nam ze als hoogleraar afscheid met een rede

die ook een ode was aan het recht. Hoewel we het dus

ook wel over recht en onrecht hebben gehad, zal het

in het nu volgende vooral gaan over geloofsaspecten.

Kunnen we niet zeggen hoe een klarinet klinkt? Ik

weet het niet en heb inderdaad in de gauwigheid

niet iets met een klarinet bij de hand, maar wel

deze vier meerdimensionale regels van de Zweed

Tomas Tranströmer, uit een reeks getiteld

Schubertiana (3) :

De vijf strijkstokken spelen. Ik loop door lauwe

bossen

huiswaarts met onder mij de verende grond

kruip in elkaar als een ongeborene, slaap, rol

gewichtloos de

toekomst in, voel plotseling dat de planten

gedachten hebben.

En wat de geur van koffie betreft, ook daarvan

heb ik niet direct een voorbeeld bij de hand,

maar bijvoorbeeld Proust komt er dichtbij met

zijn beroemde herinneringen aan de smaak van

de madeleine‐cakejes of ook Oek de Jong,

wanneer hij schrijft over de geur van een

vriendje van lang geleden en over de geur van

zeeklei. En wat de taal van het geloof betreft,

daarvoor kunnen we, evenals Bonhoeffer in zijn

cel, steun vinden in de woorden van een traditie

die er lang voor wij verschenen al was en die

goddank langer zal duren dan wijzelf het kunnen.

Wie zich in die woorden verdiept, zal zijn ‘als een

boom, op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren

verdorren niet’ – zo lezen we in de eerste psalm.

(3) Tomas Tranströmer, De herinneringen zien mij.

Verzamelde gedichten/memoires (vertaling en nawoord

Bernlef), Amsterdam: De Bezige Bij 2011, 180. Het is één

van zijn vele muziekgedichten.

Het verhaal van Bärbel
DorbeckJung

Luc Koning
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De relatie met enkele kenmerken van het beroep

Kenmerkend voor het jurist zijn is het analyseren van

gegevens. Dat zijn acties van het hoofd. Bij het

geloof kan het om meer gaan dan het denkend

geloven, namelijk om momenten van verwondering

over wat je toevalt. Hoe verhouden het denken en

beleven zich bij u?

Ik houd er inderdaad wel van om na te denken en te

debatteren over geloofszaken. Ik ben nieuwsgierig en

leer graag. Tegelijkertijd heb ik een sterke

emotionele en religieuze kant. Zo kan ik soms met

een blij gevoel de kerk verlaten na een kerkdienst

omdat het verworven inzicht me vreugde geeft.

Aan de andere kant heb ik ook geloofsbelevingen

waarbij ik voel dat ik deel uitmaak van iets groters,

iets waar ik met mijn verstand niet bij kan. Er zijn

situaties waarin je voelt dat er iets ongrijpbaars is. Ik

accepteer die gevoelens ook zonder schroom. Dat

betekent dat ik de wetenschappelijke verstands‐

benadering makkelijk los kan laten en ervaringen kan

hebben die ik niet eens wil analyseren. Dat diepe

religieuze gevoel heb ik altijd gehad en dat heeft er

ook wel voor gezorgd dat ik altijd een zoeker ben

gebleven. Ik heb het geluk gehad in mijn leven dat

veel dingen me toegevallen zijn en ik ben er gewoon

dankbaar voor zonder alle omstandigheden te

analyseren. Ik beleef het ook als een troost om de

Eeuwige een plaats te geven in mijn leven.

Juristen houden zich met teksten bezig. Welke rol

spelen de teksten die binnen de kerk (en daarbuiten)

worden gehanteerd?

In het recht boeien mij in eerste instantie de waarden

en beginselen waarop de wetsteksten zijn gefundeerd

en niet primair de juridische teksten zelf. Ik denk dat

dit perspectief op het recht door mijn religiositeit

wordt bepaald, die mij sterk op de inhoud richt. Ik

ben ook geen bijbellezer. Ik heb me een tijd verdiept

in het boeddhisme. Niet om boeddhist te worden,

maar omdat er ook veel rijkdom is in andere

godsdiensten. Bovendien denk ik dat veel religies een

basisessentie gemeen hebben. Maar ik merk dat ik in

een bepaalde traditie opgegroeid ben en dat betekent

dat ik nooit Boeddhist kan en wil worden. Om de een

of andere reden, en ik weet niet waarom, trok de

Bijbel me minder. Dat heeft niet te maken met

discussies over het gezag van de Bijbel, de vraag of

het wel het boek van God is en discussies over de

historische Jezus, etc. Ook al klopt het historisch niet

of zijn de boeken niet geschreven door de naamgever

van een Bijbel‐

boek, dat heeft weinig invloed op mijn geloofsleven.

Voor mij is dat een non‐discussie. Ik kan de tekst als

tekst zien die me inzicht geeft of een beleving teweeg

brengt. De laatste tijd heb ik wel interpretaties van

de bijbel gehoord die me aangesproken hebben.

Daarnaast spreken me de teksten van Huub Oosterhuis

aan en speelt poëzie ook wel een grote rol in mijn

leven. Goede poëzie, literatuur en muziek geven een

extra dimensie aan het leven en verrijken mij zeer.

Daarom vond ik het een grote uitdaging in mijn

afscheidsrede op de universiteit bruggen te bouwen

tussen wetenschap, recht en kunst.

Juristen nemen anderen de maat. Op welke manier

speelt dat beoordelen van anderen en van situaties

een rol in uw leven.

Beoordelen en evalueren op basis van ideeën over

rechtvaardigheid spelen een grote rol in mijn leven.

> Goede poëzie, literatuur en muziek
geven een extra dimensie aan het
leven en verrijken mij zeer <
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Ik heb sterk de neiging vanuit inhoudelijke criteria zoals

vrijheid en menselijke waardigheid te redeneren. Na

veel kritiek op de beperkte betekenis van het recht in

de samenleving begin ik nu de formele dimensie weer

meer te waarderen. Ik merk dat ik in een levensfase

beland ben waarin ik mij meer op een essentie wil

richten. Enerzijds houdt dit in dat ik in het dagelijkse

leven een sterke neiging heb om onmiddellijk de maat

te nemen. Als een gesprek of debat niet over de

essentie gaat, word ik ongeduldig en haak soms (te)

snel af. Anderzijds ben ik ook milder en relativerender

geworden. Het gaat mij er uiteindelijk om mensen te

begrijpen in plaats van te veroordelen. Meditatie helpt

me ook om weer fris tegen de dingen aan te kijken.

Persoonlijke ontwikkeling

Welke ontwikkelingen hebt u in uw geloofsleven

meegemaakt?

Ik maak sterk onderscheid tussen mijn geloofsleven en

de kerk als instituut. Ik heb al rond mijn vierentwin‐

tigste het instituut kerk verlaten omdat men in mijn

toenmalige woonplaats een progressieve predikant

wegpromoveerde. Ik ben al die jaren, ook toen ik me

bezig hield met het boeddhisme, de christelijke traditie

niet kwijt geraakt. Nu zit ik in een fase om mijn geloof

te vernieuwen, nog meer te integreren en te volharden

en me ook weer op de bijbelse teksten te richten.

Persoonlijk zit ik nu in een overgangsfase van actief

werkzaam zijn naar emeritaat. Die nieuwe fase is

boeiend en heeft veel nieuwe uitdagingen.

De remonstranten

U bent nog niet zo lang vriend van de remonstranten.

Hoe bevalt dat?

Het bevalt me goed vanwege de vrijzinnigheid. Daar

ben ik vroeger al mee in aanraking gekomen door de

eerdergenoemde vooruitstrevende predikant. Sinds ik

op 24 jarige leeftijd de evangelische kerk verlaten

heb, heb ik mij niet meer bij een kerk aangesloten.

Ik heb wel oecumenische diensten in de Grote Kerk

in Enschede bijgewoond. Op Goede Vrijdag in 2014

kwam ik via vrienden bij een remonstrantse dienst in

Hengelo. Ik voelde mij heel snel thuis bij deze

gemeente en heb een jaar later besloten vriend te

worden.

Ook het feit dat je in deze gemeente de mogelijk‐

heid hebt snel sociaal te integreren vind ik positief.

Ik voel me hier goed thuis. Bovendien zijn er hier ook

wel veel diensten en discussies die wat met mij

doen. Je moet immers ook volharden in het geloof.

(redactie: zie het boekje van Foeke Knoppers over de

Geest). Ik heb nog wel een kritiekpunt. Soms vind ik

dat remonstranten te veel relativeren. Bijvoorbeeld

bij de introductie van nieuwe vrienden en leden. Er

is voor gekozen de nieuwelingen persoonlijk aan de

gemeente voor te stellen en een soort 'receptie' te

houden. Een prachtige vorm. Bij de voorbespreking

van de introductie waaraan ik deelnam werd echter

ook gezegd dat dit helemaal niet hoefde en dat het

ook wel anders mocht. Ik dacht toen ‘ als je voor‐

(lopig) voor een bepaalde vorm gekozen hebt, draag

die dan ook met vreugde en zelfverzekerdheid uit.

Dan krijgt zij een inhoudelijke betekenis. Als

relativeren op bescheidenheid gefundeerd is vind ik

haar positief. Als angst of vrijblijvendheid de basis is,

heeft zij voor mij een negatieve uitstraling. Je mag

ook staan voor je kerk en er trots op zijn.

Hartelijk dank voor dit gesprek.

> Ik ben al die jaren, ook toen ik me bezig
hield met het boeddhisme, de christelijke
traditie niet kwijt geraakt <
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'Gezegend zijt Gij, o God, omwille van uw dienaar Jezus,

die op de avond voor zijn lijden zijn leven als brood

deelde met zijn vrienden en zijn vreugde als wijn om in

hen op te staan tot leven. Zouden wij dan niet mogen

hopen en bidden dat Gij zijn Geest ook in ons tot leven

zult wekken?' Het bidden van de gemeente is altijd

tegelijk ook verhalen en het verhaal van de gemeente

staat altijd in de toonsoort van het gebed. 'Als Gij toen

zo met hen..., waarom dan ook nu niet met ons?' Oratio

narrans of narratio orans/vertellend bidden of biddend

vertellen geldt wel bij uitstek maar niet uitsluitend voor

het tafelgebed. Op grond van uw trouw in het verleden

mogen wij toch verwachten dat Gij nu en in de toekomst

niet anders zult zijn? De inzettingswoorden los maken uit

het biddende verhaal maakt ze geïsoleerde magische

spreuken.

Narratieve theologie is formeel een tamelijk recente

wetenschappelijke discipline, maar in feite is de relatie

tussen religies en verhalen natuurlijk zo oud als de weg

naar Rome, veel ouder zelfs. Religieuze praktijken zijn

eigenlijk altijd gerelateerd aan verhalen. Liturgie en

rituelen belichamen verhalen uit een spirituele traditie en

stellen hedendaagse deelnemers in staat hun eigen

individuele verhalen daarmee te verweven.

Al in de middeleeuwen schreef de Franciscaanse

kerkleraar Bonaventura in zijn Breviloquium: ‘… het

gemoed wordt meer bewogen door voorbeelden dan door

argumenten, meer door beloften dan door redeneringen,

meer door godsvrucht dan door definities. Anders dan de

wetenschap die definieert, analyseert en concludeert,

kent de bijbel daarom eigen vormen om het innerlijk te

beroeren’. Hoewel er best een goed woordje te doen valt

voor het redelijk, filosofisch en theologisch betoog, leven

wij als gemeente toch vooral van het verhaal waarin wij

zelf binnenstappen, de textuur waaraan wij zelf verder

weven. Het vertellen van verhalen is een manier om

greep te krijgen op de werkelijkheid. Theologie die de

verhalende structuur van de bijbel en religie sterk

beklemtoont, noemen we tegenwoordig narratieve

theologie. Ze is opgekomen toen de rationele

geloofstaal problematisch werd en geen ruimte liet

voor ‘irrationele’ zaken als religie. Dat leidde

enerzijds tot apologetische benaderingen. Daarin

proberen theologen aan te tonen of zelfs te

bewijzen dat het christelijk geloven best heel

redelijk kan zijn (Francis Schaeffer, H.M. Kuitert).

Anderzijds leidde het tot een narratieve theologie

die ervan uitgaat dat wetenschap alleen niet

voldoende is om te weten hoe we moeten of

kunnen leven.

De narratieve theologie blijft dicht bij de verhaal‐

vorm van de teksten en onderzoekt hoe menselijke

levensverhalen raken aan de verhalen over God.

Parallelle bewegingen zijn aan te treffen in litera‐

tuurwetenschappen, psychologie, filosofie,

economie en rechten. Daarmee is de narratieve

benadering een paradigma geworden dat goed lijkt

te passen in onze postmoderne tijd. Vaak wordt de

narratieve theologie verweten dat zij te weinig oog

heeft voor de historische feitelijkheid van de

bijbelverhalen ('wel echt gebeurd?') en voor de

objectiviteit van de waarheid. Daartegenover

wordt door narratieve theologen gesteld dat het

vooral gaat om de werking van de verhalen en om

de betekenis die verhalen door de eeuwen heen

voor ons mensen gekregen hebben.

Met name de filosoof Paul Ricoeur (1913‐2005) had

een grote invloed op de 'Wende' van moderne

rationalistische naar postmoderne narratieve

theologie. Volgens hem verstaan wij mensen ons

leven als een verhaal. En zo heeft het verstaan van

ons leven een narratieve structuur. Dat impliceert

dat we onze ervaringen ordenen in verhaalachtige

vormen.

Narratieve theologie:
verhalend bidden of
biddend verhalen (1)

Henk van Waveren

> Het vertellen van verhalen is
een manier om greep te krijgen
op de werkelijkheid <
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Kardinaal Eijk gaat er vanuit dat zijn bisdom

binnenkort maximaal nog twintig parochies zal tellen.

En PKN‐scriba Plaisier heeft de knuppel in het

hoenderhok van de synode gegooid met de aan‐

kondiging dat zijn 70.000 leden per jaar verliezende

kerk binnen afzienbare tijd op heel wat plekken fysiek

niet meer aanwezig zal zijn. Eeuwig gemeenten

fuseren is geen oplossing. Volgens hem moet de kerk

haar burgerlijke vergadercultuur vaarwel zeggen en

naar nieuwe vormen van kerkzijn zoeken. Een beetje

zoals de remonstranten (al noemt hij die niet) met

hun ledenwerf‐ en publiciteitscampagnes? Op zulke

geluiden wordt nogal verschillend gereageerd. Twee

reacties wil ik noemen: een van onze vroegere

Algemeen Secretaris (en momenteel weer onze

consulent) Mijnke Bosman en een van de rk theoloog

Erik Borgman.

In een column op de website van de Banning‐

vereniging verbaast Bosman zich erover dat Plaisier in

zijn nota geen woord wijdt aan de vraag of de kerk na

jaren goede dienst nu misschien geen taak meer heeft

voor moderne mensen die steeds meer vraagtekens

zetten bij het christelijk geloof. Dan is het maar de

vraag of gewiekste public relations en nieuwe

kerkvormen wel soelaas bieden. Plaisier zegt dat er

overal nog vuur smeult. Bosman gunt het hem van

harte maar vreest het ergste.

Niet alleen onze individuele ervaringen, maar

ook onze collectieve identiteit, geschiedenis en

religieuze tradities zijn als verhalen gestruc‐

tureerd. Het modernistische rationalisme zag

kennis als iets objectiefs. De post‐moder‐

nistische, narratieve filosofie ziet kennis als een

door ons zelf geconstrueerde interpretatie van

ons eigen leven en van de geschiedenis. Als we

ons eigen levensverhaal of de verhalen van onze

religieuze traditie vertellen en onszelf ermee

verbinden in de liturgie, dan impliceert dat een

actieve afweging van wat we wel en niet in het

verhaal opnemen en hoe een en ander zo positio‐

neren dat het ons nu zal aanspreken. In de

narratieve benadering zijn wij zelf bemiddelaars

tussen de werkelijkheid, de feiten uit iemands

levensloop, traditie en degenen aan wie wij het

verhaal vertellen. Verhalen zijn niet slechts

‘vensters’ waardoor we de werkelijkheid kunnen

‘zien’. Verhalen zijn deel van een doorgaande

dialoog waarin de verteller treedt met zijn of

haar publiek. Elk verhaal dient om een relatie tot

stand te brengen. De vraag die bij elk verhaal

gesteld kan worden is dan ook niet wat dit

verhaal mij vertelt over de externe werkelijk‐

heid, maar wat dit verhaal mij vertelt over de

relatie die de verteller zoekt met mensen of God

('Gij hebt toen, dan zult Gij toch ook nu wel?')

Wat wil hij of zij bereiken met dit verhaal? In

een narratieve benadering kijkt men niet zo zeer

naar of het verhaal wel waar gebeurd is (re‐

presentatief), maar naar wat de bedoeling is en

wat het bereiken wil (performatief). Misschien

helpt het om nu de eerste alinea van dit artikel

nog eens door te lezen.

(1) Veel uit dit artikel heb ik ontleend aan:

www.ruardganzevoort.nl/pdf/2011_Narratieve_benaderingen.pdf

Zinprikker
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Winterprogramma

Zin of geen zin:
Wat vindt u?
Reacties naar de redactie: kwdr@xs4all.nl
of Kwadrantredactie:
De Koperwiek 54, 7609 GS, Almelo

Ook Borgman ziet in Trouw van 29 oktober geen

heil in nieuwe pr‐strategieën maar tapt vervol‐

gens uit een ander vaatje. Hij gaat op de vraag

van Bosman in door op te roepen tot bezinning

op de vraag wat kerk eigenlijk is. Niet wij

scheppen de kerk, maar de Geest, waarin wij

mogen delen. De heersende gedachte in onze

tijd is dat wij een zin of overtuiging in de wereld

zetten die er zonder ons niet zou zijn. Dat zou

de kerk maken tot een gezindheids‐

organisatie of politieke partij, die haar succes

kan afmeten aan het aantal aanhangers. Maar de

kerk spiegelt zich aan Iemand die naar mense‐

lijke maatstaven een loser was die om navolging

vraagt. Zij belichaamt het geloof dat wij leven

van wat ons gegeven wordt en dat ook een be‐

schadigd leven een zegen kan worden. Dat kan in

onze cultuur niet vaak genoeg gezegd worden.

Als teken van menselijke verbondenheid in Gods

presentie is ze er al voordat wij iets gedaan

hebben.

Kiest u voor een van deze twee reacties? Of zou

u het heel anders zeggen?

> Niet wij scheppen de kerk, maar
de Geest, waarin wij mogen delen
<

Eten en praten met ... inspirerende
verhalen.

De komende winter gaan we weer zelf aan de slag.

Er zijn drie onderwerpen verdeeld over drie

woensdagavonden: muziek (1), beeldende kunst (2)

en poëzie en/of proza (3).

1. Muziek. Componisten als Walter, Franck, Jarrett

of Bach kunnen bepaalde gevoelens bij ons oproepen.

Muziek kan ook verbonden zijn aan een herinnering,

een gewone of een bijzondere gebeurtenis. Tijdens de

bijeenkomst laat u iets van die muziek horen, bijvoor‐

beeld door middel van een CD maar misschien kunt u

ook zelf wel wat zingen of spelen. Tijdens de muziek is

het stil. Na afloop probeert u zelf iets van een gevoel

of een herinnering te verwoorden, het verhaal bij de

muziek. Vervolgens is voor de anderen gelegenheid op

het verhaal en de muziek te reageren.

2. Beeldende kunst. Het verhaal gaat dat de

schilder Mark Rothko met zijn schilderijen

museumbezoekers tot tranen toe bewoog. Kent u een

schilder, fotograaf of beeldhouwer die bijzondere

gevoelens oproept? Is er een kunstwerk, een foto of

een af‐

beelding die bijzondere herinneringen naar boven

haalt? Laat iets van het kunstwerk zien, bijvoorbeeld

met behulp van de beamer, en vertel uw verhaal. De

reacties komen na afloop.

3. Poëzie en/of proza. De dichteres Wislawa

Szymborska weet zich als geen ander over het

alledaagse te verwonderen en zo bijzondere gevoelens

op te roepen. Anderen worden geraakt door schrijvers

als Bonhoeffer, Kopland of Stefánsson. U snapt het al.

U leest een gedicht of een deel van een verhaal en u

vertelt vervolgens wat het werk zo bijzonder maakt,

bijvoorbeeld door een gevoel, inspiratie of een

herinnering. Na afloop zijn er weer de vragen en

reacties.
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Cursussen

Van januari tot april 2016 verzorgt door ds. Johan Goud.

Tijd: dinsdagen 20.00 ‐ 22.00 uur of

woensdagen van 10.00 ‐ 12.00 uur

Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11 Hengelo.

Wij vertellen elkaar aan de hand van muziek,

kunst of poëzie dus verhalen over herinneringen

of gevoelens die wij graag met anderen willen

delen. Aan de hand van de voorbeelden leren

wij elkaar op een andere manier kennen,

komen we op een nieuwe manier met elkaar in

gesprek.

Data: 27 januari; 3 februari en

10 februari

Tijd: 17.00 – 19.30 uur

(inclusief maaltijd)

Plaats: Remonstrantse Kerk,

Woltersweg 11, Hengelo

1.

Op het raakvlak van theologie en filosofie. Thema: het

boek Onbevangen. De wijsheid van de liefde (Meinema

2015) van Johan Goud.

Data: de dinsdagavonden 5 januari, 2 februari, 1 maart.

2.

Wat kunnen we met de Tien Geboden – een filosofische

benadering. Naar aanleiding van Maarten van Buuren en

Hans Achterhuis, Erfenis zonder testament. Filosofische

overwegingen bij de tien geboden (Lemniscaat 2015). De

literatuurwetenschapper Maarten van Buuren en de

filosoof Hans Achterhuis schreven samen een boek over

deze oeroude wetstekst uit de Bijbel (Exodus 20). Bij alle

geboden hebben ze gezocht naar inzichten van grote

filosofen ‐ van Spinoza tot Hannah Arendt ‐ die de

problematiek vanuit een onverwacht perspectief kunnen

belichten.

Data: de woensdagochtenden 24 februari, 23 maart, 13

april.

3.

Luisteren naar dichters. In drie avonden lezen en

bespreken we een reeks gedichten over uiteenlopende

thema’s – die gemeenschappelijk hebben dat ze zo

subtiel zijn dat onze gewone taal er vaak aan

voorbijgaat. Dichters weten er dichterbij te komen. Op

de eerste avond gaat het om het thema stilte, op de

derde avond om het thema ziel. Op de tweede avond (1

februari) is er gelegenheid voor ieder die dat wil om een

gedicht of verhaal van haar/zijn voorkeur voor te lezen

en te vertellen wat dat werk zo bijzonder maakt –

bijvoorbeeld door daarmee verbonden gevoelens,

herinneringen, gedachten.

Data: de dinsdagavonden 12 januari (stilte), 1 februari,

15 maart (ziel).

Kringen

Kring rondom 40.

Deze kring is bestemd voor leden, vrienden en

belangstellenden in de leeftijd van 35‐50 en

komt eenmaal per maand bijeen ten huize van

Ada Douwes Dekker, Dolf Nijhoffstraat 10,

Hengelo. Er is plaats voor nieuwe leden.

Inlichtingen bij Ada Douwes Dekker, tel. 074

2503688.

Data: de dinsdagavonden 19 januari, 16

februari, 22 maart.
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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




