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Zinprikker
14

Lezingen en cursussen

Redactioneel

Enige tijd geleden volgde ik op de radio een gesprek
tussen een journalist en een medewerker van het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie
(NIOD). Het ging over Willem van der Neut, een
wrede bewaker van een concentratiekamp in
Amersfoort. Het NIOD was in het bezit gekomen van
brieven die deze oorlogsmisdadiger tijdens zijn
gevangenschap gestuurd had naar de moeder van zijn
kind. Men verwonderde er zich in de studio over dat
die brieven zo’n liefdevolle inhoud hadden. Hoe was
het mogelijk dat zo’n beul ook die liefdevolle kant
had? Uit het gesprek bleek dat de oorlogsmisdadiger
in 1952 gevlucht was tijdens een filmvoorstelling en
in Duitsland ondergedoken heeft gezeten.
Na die ontsnapping heeft hij nooit meer contact
gehad met zijn geliefde Erika en het kind dat ze
samen hadden. Volgens mij is het waarschijnlijk zo
dat het in die brieven helemaal niet ging om echte
liefde, maar om een vorm van verbale romantiek die
de oorlogsmisdadiger nodig had om gevangenschap en
eenzaamheid te overleven. Die onechte liefde kom je
ook bij liedjesschrijvers tegen die om commerciële
redenen de liefde maar als inhoud kiezen voor hun
rijmelarij. De vraag is hoe we er voor kunnen zorgen
dat we het bij de liefde echt hebben over de liefde
en niet over een literaire stijlvorm die je gebruikt
voor een doel dat buiten de liefde zelf ligt. Liefde is
dus geen vrijblijvend begrip.

De artikelen zijn, om maar wat in de taalsfeer te
blijven, het voorspel voor de komende lezingen over
de liefde. De aanleiding voor dit thema is het
verschijnen van twee boeken over de liefde onder
redactie van Johan Goud (zie p.13).

Het moet wel ergens over gaan. In dit nummer gaat
het ergens over. Uit de artikelen zal in elk geval
blijken dat er veel soorten liefde zijn. Slechts een
deel van het domein van de liefde komt aan de orde.

Veel genoegen met het lezen van dit nummer.
Hopelijk ter voorbereiding voor de zaterdaglezingen.

Kirsten Slettenaar leidt het onderwerp in. Zij gaat op
zoek naar de grootste gemene deler in de vele
vormen van liefde.
Matthea Westerduin stelt aan de orde dat het
uitgangspunt van de christelijke liefde niet altijd
positieve effecten teweegbrengt en soms tot
liefdeloosheid kan leiden.
Hans Jacobi bespreekt de Franse componist en
organist Messiaen. In zijn artikel gaat het vooral over
mystiek, maar bij Messiaen gaat het ook om de
verschillende stadia van de liefde die hij in zijn
muziek tot uitdrukking brengt.
In het artikel van Martien E. Brinkman gaat het over
de vraag wat we aan moeten met de uitspraak dat
God liefde is en tevens almachtig en dat er ondanks
dat uitgangspunt toch veel liefdeloosheid is in de
wereld. Brinkman haalt de almacht weg bij God en
pleit voor een liefdevolle God die daarbij de hulp van
mensen nodig heeft.
Tenslotte sluit Zinprikker af met een onderwerp
waarbij het toch onder andere ook wel over de liefde
gaat.

Luc Koning
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Woordzoeker
Kirsten Slettenaar

Liefde is…: tja, wat verstaan we eigenlijk precies
onder liefde? Er zijn vele kilometers aan boeken over
de liefde geschreven, naast alle romans in literatuur
en lectuur die de liefde als thema dragen. Vele liedjes
zijn geïnspireerd door de liefde, poëzie, beeldende
kunst, dans, film. De grote religies kennen allemaal
als kernthema compassie (Karen Armstrong), de liefde
voor je medemens.
Maar u merkt wel aan deze opsomming dat het in al
deze creatieve en religieuze uitingen over
verschillende vormen van liefde gaat. De liefde tot je
medemens is anders dan liefde voor je partner, is
weer anders dan liefde voor een broer of zus of voor
een vriend of vriendin.
Sterker nog: liefde voelt in iedere situatie anders aan.
Krijgt in iedere situatie weer anders vorm. Ook binnen
eenzelfde relatie en zelfs op dezelfde dag en binnen
één situatie kan liefde heel verschillende vormen
aannemen en heel anders voelen. In één gesprek met
iemand kun je verwondering voelen, tederheid,
respect, waardering, kun je geraakt worden door
herkenning, de warmte, de openheid, de oprechtheid
van de ander. Kun je je gelukkig voelen door die
ander, of juist diep gekwetst, opgetild en blij of juist
verdrietig vanwege gemis.
Het zal één van de redenen zijn dat er nog altijd veel
over de liefde gepraat, geschreven en gezongen
wordt: steeds opnieuw is er dat zoeken om een
bepaald aspect van liefde zo invoelend mogelijk te
identificeren.

Ondanks al die verschillende kleuren die de waaier
van de liefde kan hebben, is er toch een grootste
gemene deler die universeel herkenbaar is. We weten
het als er van liefde sprake is, hoe verschillend van
vorm zij ook is. Misschien is juist dit wel het
kenmerkende van de liefde: dat zij één kern heeft en
tegelijk oneindig veel gezichten kan dragen. Het
bekende hooglied op de liefde van Paulus laat dat ook
zien (ik citeer 1 Kor 13: 4‐8):
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent
geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent
het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.
Sören Kierkegaard zegt het op zijn manier: ‘Wat heeft
de Liefde lief? Het oneindige.’ Maar hij zegt er
achteraan: ‘Wat vreest de Liefde? De grens’. Met
andere woorden: De liefde kán alleen maar oneindig
veel kanten hebben, in elke situatie anders zijn. Zodra
ze in een hokje wordt gestopt, houdt ze op er te zijn.
De liefde heeft het nodig om in een oneindig prisma
haar kleuren zichtbaar te laten worden, zij kan niet
gevangen worden binnen grenzen. Zelfs als zij
rondkijkt in de woestijn, ontkent zij nog het gevoel
‘hier kan niks groeien’.
Het lijkt God wel.
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Gods omstreden liefde
belicht aan de hand van enkele
voorbeelden uit de recente literatuur
Martien E. Brinkman

Introductie
Tja, ‘God is liefde’. Altijd als m’n vader (die het
nodige aan leed in zijn leven had meegemaakt) dat
een dominee op de radio hoorde zeggen, bromde
hij: ‘Daar moet je nooit mee beginnen, hooguit mee
eindigen.’ Hij verwees dan vaak naar psalmen als
73, 77 en 116. Naar de aanvechting die gelovigen
ervaren in het spreken over Gods goedheid. Dat
spreken gaat hun nooit gemakkelijk af. Dat gaat
niet zonder slag of stoot. Ook de huidige literatuur
kent vele getuigenissen van deze aanvechting. In
deze bijdrage noem ik er twee: de een voert de
tegenstelling tussen Gods macht en ons besef van
liefde hoog op, de ander tracht tot een verzoening
te komen.
Philip Roths roman Nemesis
De roman Nemesis van de Amerikaanse schrijver
Philip Roth voert de tegenstellingen hoog op. De
titel van de roman is ontleend aan de naam van de
godin van de wrekende gerechtigheid. Dat is een
dreigende titel en de inhoud van het boek maakt die
dreiging ook helemaal waar. Er wordt een
rechtstreeks verband gelegd tussen het leed in de
wereld en Gods macht als schepper. Het verhaal
speelt in het Amerika van 1944 waar in een
kinderkamp polio (kinderverlamming) is uitgebro‐
ken. Daar was toen nog geen effectief vaccin tegen.
Bucky Cantor, de hoofdpersoon van de roman, is
degene die als jeugdleider de kinderen tot zijn
ontzetting blijkt te hebben besmet.
Is hij nu aan hun dood schuldig of is God dat? Want
als hij alles gemaakt heeft, is God toch ook de
schepper van dat poliovirus? Maar dan is hij ‘de
grote misdadiger’ die al die onschuldige kinderen
aan kinderverlamming laat sterven. Ja, dan is hij in
feite de schuld van alles Vandaar dat Bucky dan ook
kan zeggen:

'God heeft mijn moeder gedood in het kraambed. God
heeft me een dief tot vader gegeven. Als jonge
twintiger heeft God me polio gegeven, die ik op mijn
beurt aan minstens tien en vermoedelijk meer
kinderen heb gegeven.'
En dan is God ook degene die de Tweede Wereldoorlog
heeft bedacht en die de joden vermoordde. Al het
natuurlijke kwaad (het malum naturale) en al het
morele kwaad (het malum morale) komt dan op het
conto van God de schepper. De vrijheid van de mens en
van de natuur wordt als ondraaglijk ervaren*. God zou
moeten ingrijpen.
In wezen wordt dan echter gepleit voor een
deterministische wereld, stringenter ‘voorbeschikt’
dan ooit aan het brein van de steilste calvinist
ontsproten. God kan in hun ogen alleen maar liefde
worden genoemd als dat een keiharde garantie tegen
alle leed in de wereld inhoudt.
Bucky’s atheïstische gesprekspartner Arnie, zelf ook
polioslachtoffer, begrijpt dan ook niets van die
beschuldiging aan het adres van God. Hij noemt die
redenering ‘een kinderlijke opvatting van religie’ en
Marcia, Bucky’s vriendin, gebruikt het woord
‘puberaal’.
*Dit was dan ook in Dostojewski’s legende van de grootinquisiteur
het beroemde argument van de kardinaal‐ grootinquisiteur
tegenover de (zwijgende) Christusfiguur. Hij wilde de door Christus
bepleite menselijke vrijheid maar weer inperken, want 'niets is ooit
voor de mens en de menselijke samenleving zo onverdraaglijk
geweest als juist de vrijheid!
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> Is het één (kwaad en leed) dan niet
min of meer de logische pendant
van het andere (liefde)? <

Hij lijkt inderdaad wel een beetje op de kinderen die
van hun leven een puinhoop hebben gemaakt en daar
dan hun ouders hun leven lang de schuld van (blijven)
geven. Volgens Arnie hoeft Bucky zichzelf niets te
verwijten en God al helemaal niet: ‘Dat kwaad heeft
de pólio ze gedaan. Jij was geen dader.’ Hij verwijt
Bucky ‘een tragedie met alle geweld te willen
omzetten in schuld.’
In feite komt Arnie’s pleidooi om de polio‐epidemie te
zien als een tragedie neer op de erkenning van de
toevalsfactor in het leven. En ‘toeval’ betekent hier
dan zoveel als een onvoorspelbare samenloop van
omstandigheden, doorgaans toegeschreven aan de
speelruimte die in tal van natuurfenomenen aanwezig
blijkt te zijn. Op die speelruimte, ook wel vrijheid
genoemd, is onze verantwoordelijkheid gebaseerd.
Daarzonder zouden we slechts een marionet zijn in
Gods handen.
Maar is menselijke vrijheid en toeval in de natuur en
het daarmee onmiskenbaar gegeven kwaad en leed,
dan niet min of meer de prijs voor liefde? Is het één
(kwaad en leed) dan niet min of meer de logische
pendant van het andere (liefde)? Ik denk dat dat waar
is, maar een vrolijke waarheid is het natuurlijk niet.
Niemand zal zich er door getroost of bemoedigd voelen.
Het krijgt al gauw ook iets cynisch*. Er zal, denk ik,
toch nog iets meer gezegd moeten worden.
*Vgl. K.J. Kuschel, The Poet as Mirror: Human Nature, God and Jesus

Hij spreekt daar in een brief uit 1966 over het lijden
van de mens dat God op zich neemt. Op den duur
wordt dat ondraaglijk voor God. Dat kan daarom niet
eeuwig zo doorgaan. Er moet eens een einde aan
komen:
'Dan zal alles voltooid & verlost zijn, & God zal zijn
‘alles in allen’. Het kan echter geruime tijd duren,
voor 1 & ander zijn beslag krijgt, want God heeft
zichzelf als opdracht gesteld, door Liefde alleen te
zegevieren, & niet door almacht. Dit is een Mysterie.
Ik ben niet eens dronken.'
In de zin ‘Want God heeft zichzelf als opdracht
gesteld, door Liefde alleen te zegevieren, en niet
door almacht’ geeft Reve in feite aan dat God zich in
zijn schepping van mensen afhankelijk heeft
gemaakt. Van de liefde van mensen.
Moet God dan geholpen worden? De notie van het
‘helpen’ van God heeft zeker vanaf de tijd van de
reformatie (de zestiende eeuw) in West‐Europa niet
veel weerklank gevonden. Daarvoor werd er teveel
vanuit een concurrentieschema gedacht. ‘Hoe meer
God, hoe minder mens’ en ook het omgekeerde ‘Hoe
meer mens, hoe minder God’, is doorgaans bij zowel
gelovigen als ongelovigen de overheersende gedachte
geworden. Het protestantisme met zijn sola gratia
(door genade alleen) heeft die gedachte deels
bewust, deels, denk ik ook, onbewust fors versterkt.

in Twentieth‐Century Literature, London (SCM Press) 1999, p. 148:
‘Nothing is gained by explaining suffering as the price of freedom, the
price of love. That must sound cynical to any innocent sufferer.’

Een ander begrip van liefde
In de brievenbundel Het Lieve Leven van Gerard Reve
uit 1974 kwam ik de bovengenoemde gedachte aan (tijd
voor) speelruimte mooi reviaans geformuleerd expliciet
tegen.
KWADRANT 2016 4. p.6

Daardoor kreeg, zo vermoed ik, de gedachte van
menselijke deelname (participatie) aan Gods, tot op
de dag van vandaag voortgaande scheppingswerk zo
moeizaam voet aan de grond. Ook in de literatuur
heeft een zekere wederkerigheid tussen God en mens
amper wortel geschoten. Als variant op het ‘Hoe
meer God, hoe minder mens’ is ook daar doorgaans
de gedachte breed verbreid, dat een goddelijke
schepper onze speelruimte in de weg staat.

Olivier Messiaen :
Mystiek, geloof en
het gewone leven
Hans Jacobi
Het werk van een dichter als Rutger Kopland legt
van die zijns inziens onmogelijke combinatie van
goddelijke en menselijke activiteit duidelijk
getuigenis af.
Reve had met die combinatie minder moeite
getuige ondermeer die bekende slotregels uit zijn
Dagsluiting:
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig
leeft,
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
zoals ik U.
Wederkerigheid tussen God en mens
De gedachte van een wederkerigheid tussen God en
mens komen we ook in het werk van Etty Hillesum
(1914‐1943) tegen. Uitvoerig spreekt ze daarover in
haar dagboeken. Het is in feite een bekende
middeleeuwse, theologische notie. Met de
verwijzing naar deze notie wil ik inderdaad iets
meer zeggen dan de algauw toch nogal cynisch
klinkende vaststelling dat leed nu eenmaal de prijs
is die voor vrijheid en daarmee ook voor liefde
moet worden betaald. Reve en Hillesum zetten ons
weer op het spoor van de middeleeuwse en ook
joodse notie van het ‘helpen’ van God, van het
actief deelnemen aan Gods scheppingswerk.
Spreken over Gods liefde veronderstelt dan dus
altijd menselijke activiteit, menselijke participatie.
Het is geen objectieve waarneming, het verfoeit
een toeschouwershouding.
Daarmee is niet alle aanvechting verdwenen.
Integendeel. Daarmee is wel betoogd dat spreken
over Gods liefde altijd menselijke deelname
veronderstelt en daarmee ook menselijke
verantwoordelijkheid. Het sluit onze vrijheid niet
uit, maar in.

Was de Franse componist en organist Olivier Messiaen
een mysticus? Deze vraag is mij al vaak gesteld. Ik weet
dan niet goed wat ik moet zeggen. Wil men de vraag
beantwoorden, dan moet men het eerst eens zijn over
wat mystiek is. Laat men de discussie op zijn beloop,
dan wordt mystiek al gauw een containerbegrip voor
van alles en nog wat: een mooie zonsopgang, de
geboorte van een kind, het verlangen naar God,
strijden voor het vaderland, een LSD trip... Accepteert
men deze ruimhartige definitie, dan was Messiaen
beslist een groot mysticus. Over de mooie zonsopgang
en de strijd voor het vaderland komen we nog te
spreken.
Messiaens muziek is kleurrijk en uitheems. Vogelzang
en oosterse invloeden zijn prominent aanwezig. Zijn
muziek is echter net zo zeer geworteld in de West‐
Europese beschaving, in Shakespeare, Mozart, Wagner
en Debussy. Daarnaast spreekt zijn muziek van een
grote eerbied voor de ontzagwekkende natuur. Niet dat
al die invloeden zo makkelijk samengaan, althans niet
op het eerste gehoor. Misschien vond Messiaen dit ook
niet nodig. Hij zag zijn muziek als een uitdrukking van
het katholieke geloof, dat niet alleen het zienlijke
maar ook het onzienlijke omvat.
Die sfeer van kerkelijke dogma's en devotie viel niet
altijd bij iedereen in de smaak. In de jaren '60 waren er
in de kranten nog regelmatig termen te lezen als:
mysticus, profeet, fantast, charlatan, mierzoet, kitsch,
veelvraat van de geloofsbelijdenis. Zulke typeringen
doen er nu niet meer toe. Messiaens muziek heeft
inmiddels een klassieke status. Zijn Quatuor pour la fin
du temps en de opera Saint François d'Assise zijn niet
meer uit het repertoire weg te denken. En toch som ik
die journalistieke beledigingen nog maar eens op, juist
omdat ze ons eraan herinneren hoe vreemd Messiaens
muziek eigenlijk is. Het populaire Quatuor pour la fin
du temps (voor piano, klarinet, viool, cello) zal ik een
aantal malen als voorbeeld noemen.
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Olivier Messiaen

Messiaen componeerde het als krijgsgevangene in een
kamp in Silezië. In de winter van 1941 voerde hij het
voor het eerst uit in een barak met drie muzikale
lotgenoten voor een publiek van enkele honderden
krijgsgevangenen en Duitse gevangenbewaarders.
Maar is dat 'vreemde' van Messiaens muziek dan een
reden om het door te laten gaan voor mystiek? Dat gaat
me toch iets te snel. Liever relateer ik het begrip
mystiek aan een meer specifieke en waarschijnlijk niet
zo veel voorkomende ervaring, die niettemin zijn
doorwerking heeft in onze cultuur en religie. Wat niet
wil zeggen dat zo’n ervaring alleen voorbehouden is aan
een spirituele elite. Ze komt uiteindelijk in de beste
families voor, zelfs sommige atheïsten maken er melding
van. Neem het relaas van een Britse schooljongen, dat
aangehaald wordt in een artikel van de Amerikaanse
filosoof Douglas W. Shrader. Tijdens een mooie zomerdag
wacht een vijftienjarige jongen zijn beurt af op het
cricketveld. En dan ineens gebeurt het, plotseling
verschuift er iets in zijn perceptie: ‘Wat buiten was werd
een soort binnen. Het objectieve werd iets subjectiefs,
als iets van ‘mij’ op een manier waarop dit woord geen
betekenis had; want mijn ‘ik’ was niet langer het mij
vertrouwde ego.’
De jongen beschrijft dus iets voorbij de dagelijkse
perceptie, voorbij de scheiding tussen het subjectieve
zelf en de objectieve buitenwereld: alles is alleen nog
maar 'iets subjectiefs'. En daar komt bij – dat is nog het
mooiste – dat de jongen er vanzelfsprekend deel van
uitmaakt, hoewel hij tegelijkertijd beseft dat hij niet
het centrum van dit alles is. Het meest verre wordt zo
het meest intieme. Het is vermoedelijk die paradoxale
ervaring die leidde tot de bekende zen spreuken: Wat is
het geluid van één hand?, Wat was je oorspronkelijke
gezicht voordat je geboren werd?, Als een boom in een
bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen,
maakt het dan geluid? Van zulke paradoxen knarst het
verstand. Toch zal de mysticus benadrukken dat er niets
nabijer en liefdevoller is dan dit.
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Betekent dit nu dat de jongen een mysticus is? Wie
zal het zeggen. Maar misschien moet je het begrip
eerder toepassen op diegenen die dergelijke
ervaringen – met zijn lichte en donkere kanten, met
zijn verlangen en pijn – zodanig weten te
integreren dat het tot een levensweg wordt.
Meestal herkennen we zoiets in een leven dat
gewijd is aan afzondering, meditatie en gebed.
Maar misschien is het ook wel toepasbaar op
sommige levens van kunstenaars. Hoe dan ook,
mystiek wordt dan iets wat zich in een opklim‐
mende reeks van stadia laat beschrijven. Een mooi
voorbeeld van zo’n beschrijving vindt men in het
artikel van Paul Moyaert, dat opgenomen is in één
van de afscheidsbundels van Johan Goud als
hoogleraar in Utrecht: Maar zie, ik heb lief!
Is dit alles nu ook van toepassing op de kunst? Voor
het beantwoorden van die vraag zou je misschien
een onderscheid moeten maken tussen de
kunstenaar en zijn werk. Uiteraard hangen maker
en werk met elkaar samen. Maar soms ook niet.
Neem Wagners opera Parsifal, dat onmiskenbaar
mystieke trekken heeft. ‘Hier wordt de tijd tot
ruimte’, zo zingt de graalridder Gurnemanz tijdens
een indrukwekkende decorwisseling. Het is een
prachtige definitie van wat mystiek zou kunnen
zijn, de Britse jongen van het cricketveld kan er
mee instemmen. Zo’n transformatie is er ook in de
derde akte, wanneer de held Parsifal zich op Goede
Vrijdag verliest in de schoonheid van de ont‐
luikende lente. Helaas suggereerde Wagner in zijn
levensbeschrijving dat deze ervaringen een
autobiografische herkomst hadden.

En dat was dus een leugen omwille van de
publiciteit, zoals hij later ook toegaf aan zijn
echtgenote Cosima. Wagners muziek zou je dus
mystiek kunnen noemen. De zogenaamde
autobiografische ervaringen dikte hij aan, voor de
verkoop zogezegd.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook Messiaen
zich aan mystificaties bezondigde. Zo overdreef hij
de toch al ellendige omstandigheden waaronder hij
in krijgsgevangenschap het Quatuor pour la fin du
temps componeerde en uitvoerde. Naderhand
vertelde de componist dat de cello maar drie snaren
had en dat een klep van de klarinet versmolten was.
En dan die beroemde première, midden in de winter
in de stromende regen voor een publiek van 5000
aandachtig luisterende gevangenen! Messiaen wist
heus wel dat het niet helemaal zo gegaan was (aldus
de cellist van de première, Étienne Pasquier). Toch
bleef de componist deze sterke details herhalen, om
zo – om wat voor reden dan ook – bij te dragen aan
de legende.
Messiaen ging echter niet zo ver in zijn mystificaties
dat hij zich als een mysticus voordeed. Integendeel
zelfs, hij ontkende juist met klem dat hij een
mysticus was. De mystiek onderscheidde hij
nadrukkelijk van het eenvoudige kerkelijke geloof,
waarbij hij zichzelf – ondanks alle verbeelding – tot
de gelovigen rekende. En zijn kleurrijke muziek dan,
met vogels, sterren en visioenen van het hemelse
Jeruzalem? Hierover zei Messiaen eind 1953: 'Ik ben
geen mystiek musicus, maar een surrealistisch
musicus, die zijn verlangen naar het surreële
overstijgt door middel van het bovennatuurlijke'
(vertaling Sander van Maas). Hij zal het oprecht
gemeend hebben. Zijn leerling Ton de Leeuw heeft
wel eens gezegd dat Messiaen het dogma van de
katholieke kerk nodig had om zijn overvloed aan
fantasie in te dammen en te kanaliseren.
In een artikel – eveneens opgenomen in de bundel
Maar zie, ik heb lief! – heb ik laten zien hoe die
theologie van Messiaen werkt. Aan de hand van het
begrip ‘liefde’ beschrijf ik hoe Messiaen in de liefde
verschillende stadia onderscheidt:

de romantische (en daardoor tragische) liefde, de liefde
tussen moeder en kind en de liefde tot God. Tijdens
onze bijeenkomst in Hengelo wil ik deze theologie nader
illustreren aan de hand van muzikale voorbeelden.
We kunnen Messiaen dus niet zomaar tot een mysticus
bombarderen, als we tenminste zijn woorden serieus
willen nemen. Tegelijkertijd moeten we goed beseffen
dat die nadrukkelijke ontkenning van alles zou kunnen
betekenen. Wat te denken van zijn vermogen om
klanken als kleuren waar te nemen? Behoort hij
daarmee toch niet tot de 'great knowers of Suchness'
(typering van Aldous Huxley m.b.t. de relatie tussen
mystiek en kunst)? Zie hier de oogst van deze evaluatie:
een duidelijke ontkenning, en daarnaast vreemde
mystificaties rond een legendarische première. Maar
wat zeg het?
Ik heb hierop geen antwoord, ik ben ook maar een van
de vele luisteraars. Maar laat me nog eenmaal
terugkeren naar Messiaens mobilisatie en
krijgsgevangenschap. Als soldaat probeerde Messiaen
het wachtlopen zo te regelen dat hij de zonsopgang kon
meemaken. Étienne Pasquier was er soms bij. Hij
vertelt hoe bij het verdwijnen van de duisternis de
vogels uitbundig begonnen te zingen. Vergelijk die
aubade met de vogels van het kort daarop
gecomponeerde Quatuor pour la fin du temps, de eerste
compositie waarin Messiaen de vogelzang consequent
verwerkte.
Het derde deel van het Quatuor – een solostuk voor
klarinet – ontstond als eerste, nog voordat de musici
naar Silezië afgevoerd waren. De muziek spreekt van
een afgrond, als symbool van de tijd met al zijn zorgen
en leed. Aan die afgrond ontstijgen zingende vogels, als
symbool van het verlangen naar licht, sterren,
regenbogen en jubel. Het stuk klonk voor het eerst op
een open veld nabij Nancy, een 'try out' van de
Algerijnse klarinettist Henri Akoka. Étienne Pasquier was
er bij, hij hield de partituur vast. Een open veld nabij
Nancy, een cricketveld nabij een Britse school, soms
zijn het zo maar speelvelden voor het einde van de tijd.
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Het gevaar van de
christelijke
naastenliefde
Matthea Westerduin

‘Wat hebben we toch een mooie religie!’, riep
vriend Henk. Hij zat met een biertje op de bank en
de aftiteling van de biopic over het leven en werk
van Nelson Mandela liep nog over het TV scherm. Ik
staarde hem glazig aan. ‘Ja, het christendom is
toch de enige godsdienst van liefde en vergeving?!’
Ik probeerde er wat tegenin te brengen over
kolonialisme enzo, maar dat kon hem niet van zijn
optimisme weerhouden. ‘Mandela’s politiek van
vergeving is briljant? Welke andere religie stelt
liefde zo centraal en zegt dat je je vijanden moet
vergeven?’, riep hij uit. Ik mompelde iets over
onze Calvinistische traditie en dat die dichterbij de
apartheid ideologie van de witte Afrikaners stond.
Dat wilde er niet in bij Henk; ik was een
partypooper en Jezus was de bom. Het feestje van
de christelijke liefde moest gevierd.
Deze column gaat over het gevaar van de
christelijke naastenliefde. Dat liefde niet over
rozen gaat, weten we allemaal. Maar iets negatiefs
zeggen over de christelijke liefde, gaat er bij veel
mensen nog steeds niet in. Onlangs schreef ik op
een blog over het verband tussen de christelijke
liefde, racisme en seksisme en het leek wel alsof ik
God zelf uit de hemel had geschreven. Op slag kon
men het stuk niet meer uitlezen. Die onzin was
niet te verdragen. Toch zal ik in wat volgt betogen
dat de universele claim van de christelijke
naastenliefde ons heeft opgezadeld met een
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probleem: een blinde vlek voor macht, politiek en
lichamelijkheid. Juist omdat de christelijke liefde
geen particuliere liefde is – zelfs vijanden moeten
worden liefgehad – maakt ze ons blind voor haar eigen
begrenzingen. In theorie zou iedereen elkaar lief
moeten hebben, maar in het westen moeten we
erkennen dat we niet onszelf aan anderen hebben
onderworpen, maar vooral anderen aan onszelf. In
plaats van de universele liefde hier te bezingen, stel
ik voor dat we ons afvragen: wie wordt verzocht lief
te hebben; wie moet vergeven; en wie blijft buiten
schot? Kort gezegd, wie wordt met een beroep op de
liefde buitengesloten?
Nadat in de zomer van 2015 een eenentwintigjarige
witte man negen zwarte kerkgangers had vermoord in
een kerk in Charleston, sprak de media lovend over
de opstelling van de nabestaanden, de
kerkgemeenschap en president Obama. Tijdens de
herdenkingsdienst zette de president ‘Amazing grace’
in, en een aantal dagen daarvoor had de zus van een
van de nabestaanden tegenover de dader Dylann Roof
verklaard: ‘Ik ben ontzettend boos. Maar mijn zus
heeft me geleerd dat we een familie zijn van liefde.
Hierdoor vergeef ik je.’
Deze door rouw gekleurde uitspraken van hoop en
vergeving zijn natuurlijk niet te vergelijken met het
gemakkelijke optimisme van Henk uit de inleiding. Zo
te reageren vergt moed en uithoudingsvermogen.
Toch kopte The Washington Post een paar dagen na
deze uitspraken:

Families of Charleston Victims

BLACK AMERICA SHOULD STOP FORGIVING WHITE RACISTS. De

auteur Stacey Patton fulmineerde in het stuk niet
zozeer tegen de nabestaanden, maar tegen
journalisten die na iedere racistische moord in Amerika
aan familieleden vragen of ze de dader al hebben
vergeven.
Hoewel Patton erkent dat vergeving een vorm van
verzet kan zijn – de dader is in dat geval niet in staat
gebleken het slachtoffer van zijn/haar menselijkheid
te beroven – wijst ze er fijntjes op dat na de aanslagen
van 9/11 niemand sprak over vergeving. Amerika zon
op bloed en wraak en verklaarde de oorlog aan ‘de as
van het kwaad’. Ook in Europa werd de ‘war on terror’
uitgeroepen. Ta‐Nehisi Coates, schrijver van the
Atlantic Monthly, twitterde onlangs nog over die
hypocrisie: ‘Ik kan me geen campagne herinneren over
‘liefde’ en ‘vergeving’ na de onthoofdingen van ISIS.’
Woede of agressie van zwarte nabestaanden wordt
gezien als ongepast of gevaarlijk, aldus Patton, en
zwarte pijn wordt alleen gehoord nadat de witte dader
is vergeven. Daarom springen de media massaal op
getraumatiseerde familieleden die met liefde en
compassie reageren op de moord van hun geliefden.
Het is volgens Patton een manier om niet over racisme
te hoeven praten. Een manier ook om de Amerikaanse
witte cultuur te beschermen: Dylann Roof was geen
terrorist of exponent van een ideologisch systeem,
maar een solistische gek. Net als Volkert van der G. en
Anders Breivik. Blanke mannen zijn individuen en
hebben geen kleur. En met het post‐raciale westen is
niks mis.
Politieke liefdesspraak: Europa en racisme
Nu is het gemakkelijk om Amerika te beschuldigen van
christelijk conservatisme met als jongste uitwas de
optredens van Donald Trump en consorten. We
vergeten gemakkelijk dat Europa de bedenker is van
christelijk triomfalisme en imperialisme. Racisme in
Europa ziet er weliswaar anders uit, maar ook hier
wordt de christelijke liefdestaal ingezet om het vuile
werk te doen. Met een beroep op de ‘joods‐christelijke

beschaving’ worden moslims buiten de Europese
cultuur geplaatst. Dat joden tot en met de
twintigste eeuw nauwelijks werden geaccepteerd
als medeburgers, vergeten we voor het gemak even.
Europa is joods‐christelijk. En de islam, zo is de
redenering, of in ieder geval de orthodoxe of
politieke Islam, past niet bij ‘onze’ cultuur van
liefde, tolerantie en humanisme.
Cynisch genoeg worden tegen moslims dezelfde
stereotypen gebruikt die een eeuw geleden de
inferioriteit van Europese joden moest illustreren.
Toen vond men het jodendom een achterlijke
godsdienst van de wet, met bijbehorende barbaarse
gewoonten en praktijken. Nu zegt men hetzelfde
over de islam: de islam is een despotische traditie
die niet past bij het vrije westen. Oude
triomfalistische kliekjes worden opgewarmd en met
volle overtuiging uitgeserveerd.
Helaas vertalen dit soort ideeën zich ook naar
politiek beleid. David Cameron verklaarde een tijd
geleden dat Groot‐Brittannië in de strijd tegen
moslimterrorisme te tolerant is geweest.
‘Verdachte’ moslims, zo betoogde hij, zullen
voortaan onder surveillance staan, nog voordat ze
de wet hebben overtreden. Blijkbaar hebben niet
alle burgers van Groot‐Brittannië gelijke rechten: de
liefde van de staat betreft iedereen, maar geldt
voor de één (niet‐moslim) net iets meer dan voor de
ander (moslim).
‘Meten met twee maten,’ dat is de klacht die je in
Nederland niet alleen hoort van moslims, maar ook
van antiracisten. Zeker als het gaat om de vraag wie
in het publieke debat boos en woedend mag zijn en
van wie liefde en begrip wordt verwacht. Als Sylvana
Simons tijdens De Wereld Draait Door aan Martin
Simek vraagt waarom hij bootvluchtelingen
‘zwartjes’ noemt, reageert Simek: ‘Zo praten we
toch over ze? Ik ben heel lief voor ze’. Op Twitter
werd Simons voor ‘taalfetisjist’ en ‘hysterica’
versleten.
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> De norm van liefde, die voor de één
meer geldt dan voor de ander, heeft zo
het vermogen onze ogen vol te strooien
met zand, en verzet monddood te maken. <

Hoe had ze het in haar hoofd gehaald het mooie pleidooi
van Simek te onderbreken? Hij bepleitte toch
naastenliefde voor vluchtelingen; hij was lief voor ‘de
zwartjes?’
‘White male anger is the only sanctioned anger’, schreef
Stacey Patton. Woede van witte mannen is de enige
legitieme (en redelijke?) woede. Dat geldt voor
Nederland evengoed als voor de VS. Youp van ’t Hek,
Theo Maassen en Hans Teeuwen storten al jaren hun
ongenoegen uit over volle schouwburgzalen; Jan Mulder
kan iedere maand zijn gal spuien in een ‘Top 5
Ergernissen’ (!); om over Nico Dijkshoorn, Maxim
Hartman, of Geen Stijl maar te zwijgen. Zet Abou
Jahjah, Tofik Dibi of Sylvana Simons in dezelfde positie
en ze zijn ‘radicaal’ of ‘gevaarlijk’. Willen zij
geaccepteerd worden als serieuze gesprekspartner dan
moeten ze vooral rustig zijn. En lief.
De norm van liefde, die voor de één meer geldt dan voor
de ander, heeft zo het vermogen onze ogen vol te
strooien met zand, en verzet monddood te maken – ‘ze
zijn zo boos, kan het niet wat liefdevoller?’ Misschien is
de liefdestaal die we nodig hebben er één met politiek
bewustzijn. We kunnen niet meer over naastenliefde
beginnen zonder het over machtsverschillen te hebben.
Wie wordt gevraagd lief te hebben of genereus te zijn
(Simons, Dibi) en wie blijft buiten schot (Mulder,
Maassen, Teeuwen, ’t Hek, Hartman)?
Misschien heeft de christelijke liefde zo gefaald omdat
ze de eigen lichamelijkheid niet genoeg onderkende. Ze
zou alles en iedereen moeten overstijgen, maar werkte
in het voordeel van een klein groepje welgestelde
mannen; ze zou een gevende liefde moeten zijn, maar
werd een dwingende liefde; ze claimde universeel te
zijn, maar sloot alles uit wat afweek van de witte
mannelijke norm.
Met een beroep op de universele liefde hebben witte
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mannen hun lichaam onzichtbaar kunnen maken. Zij
waren de norm voor universalisme. Vrouwen, joden,
zwarten, natives niet. Zij waren te lichamelijk; te
particulier. En zo werkt het nog steeds. Trek als witte
man een pak aan en je bent een ‘talking head’.
Vrouwen, zwarten of moslims hoeven zoiets niet te
proberen – over hun outfit is altijd iets te zeggen: te
islamitisch, te zakelijk, te veel bloemetjes, te
ordinair, te bedekt, te etnisch. Vanuit een lijfelijke
liefdesopvatting daarentegen zien we opeens ook het
witte mannenvlees dat uitsteekt boven de gesteven
boorden.
Voor verzet tegen de status quo hebben we meer aan
een lichamelijke liefde; één die tegen het schandaal
aan schuurt. Die ondermijnt tenslotte wat ‘hoort’ en
wat ‘niet hoort’. Niet alleen Youp van ’t Hek mag dan
tieren en razen tijdens zijn oudejaarsconferentie
(dat hoort), maar ook Sylvana Simons, Abou Jahjah
en Tofik Dibi (dat hoort niet). Woede, agressie en
verzet zijn dan niet alleen voorbehouden aan een
paar geprivilegieerde witte mannen, maar aan
iedereen die in opstand wil komen.
Als liefde weer lichamelijk wordt, dwingt die ons na
te denken over de begrenzing ervan. Onbeperkte
liefde bestaat niet. Dat is haar grensoverschrijdend
potentieel: je moet hoe dan ook de discussie over
haar aangaan, want ze stuit altijd op grenzen. Ook in
deze tekst. Want welke vragen raken hier buiten
beeld? Waarom schrijf ik over vrouwen, moslims,
joden en zwarten, en niet over Hindoes, Latijns‐
Amerikanen of Chinezen? Waarom heb ik niet
geschreven over de bedreigingen aan het adres van
Hans Teeuwen? Wat zijn mijn blinde vlekken als witte
vrouw uit Nederland? Denkend vanuit de lichamelijke
liefde kan een tekst niets anders zijn dan een begin

van een gesprek. Of een goed conflict. Met Henk
bijvoorbeeld, die ik in dit stuk ongetwijfeld
tekort heb gedaan.

Boeken over de liefde

Zinprikker

Maar zie, ik heb lief! eros in kunst en
religie, Meinema, mei 2016
Eros is een vaag maar intrigerend begrip. Het bestaat
in talloze gedaanten, verlangend, vervuld, licha‐
melijk, vergeestelijkt, van mogelijke en onmogelijke
intenties voorzien. Het is verbonden met zo uiteen‐
lopende literaire typen als Don Juan, Emma Bovary en
vorst Mýsjkin. Maar hoe het ook nader bepaald en
gerealiseerd wordt, het vormt een hoofdmotief in
kunst en religie. Eros, kunst en religie leven dikwijls
in onmin met elkaar. De auteurs van dit boek zoeken
naar mogelijkheden tot verbinding, in filosofische en
religieuze benaderingen, en in concrete voorbeelden
van visuele kunst, dans, muziek, toneel en literatuur.
Met bijdragen van Hans Alma, Dominic van den
Boogerd, Sidi Larbi Cherkaoui, Johan Goud, Hans
Jacobi, Laurens ten Kate, Ronald Klamer, Josjah
Kunkeler, Paul Moyaert, Wouter Prins, Wessel Stoker
en Arent Weevers. 'Maar zie, ik heb lief!' is het tweede
deel in de reeks 'Figura divina' over kunst en religie.
Hans Alma is hoogleraar Cultuurpsychologie aan de
Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Johan Goud
is emeritus hoogleraar Religie en zingeving in
literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht.

Door woorden gekust; talen van de liefde
red. Johan Goud, Zoetermeer, Klement,
2016
Twee maal zeven essays rond respectievelijk het
thema liefde in literaire zin en met een theologische
en filosofische insteek. Aangevuld met de tekst van
het afscheidscollege van samensteller Joh. Goud als
hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur en kunst’
aan de Universiteit Utrecht. De titel van het boek
verwijst naar een dichtregel van Leo Vroman. Het
accent in de bijdragen valt dan weer op philia
(vriendschap), eros (lichamelijke liefde) en agape
(naastenliefde). De auteurs zullen lezers van eerdere
bundels in de reeks over literatuur en levens‐
beschouwing onder redactie van Goud bekend
voorkomen. De thema’s zijn divers: Reve
(Goedegebuure, Oek de Jong), liefdesbrieven
(Maarten van der Graaff), liefde in biografieën
(Elsbeth Etty), Graham Green (Grunberg), terwijl het
Hooglied en Bach in verschillende bijdragen voorbij
komen. Het afscheidscollege van Goud gaat over lezen
als zodanig. Bedoeld voor mensen die zijn
geïnteresseerd in filosofie, theologie en voor alles in
lezen.

In september maakte de regering inschrijving
van doodgeboren kinderen in het gemeentelijk
geboorteregister mogelijk. Zij worden niet
langer in de termen van artikel 1:2 van het
Burgerlijk Wetboek 'geacht nooit te hebben
bestaan'. Een petitie van moeders die niet
konden leven met die ontkenning leverde 82000
handtekeningen op. Het was Trouw‐columnist
Stevo Akkerman die attendeerde op de merk‐
waardige complicatie dat daarmee óók kinderen
van minder dan 24 weken als personen geregi‐
streerd worden. Waarom complicatie? Nou, die
24 weken is de wettelijke abortusgrens, die
bepaalt of een ‘vrucht’ buiten de baarmoeder
levensvatbaar is en als persoon beschouwd kan
worden. Doodgeborenen jonger dan 24 weken
toelaten tot de ‘basisregistratie personen’ roept
automatisch de vraag op hoe zich dat verhoudt
tot de wettelijke mogelijkheid hen te
aborteren. Evenmin als Akkerman is uw
Zinprikker aanhanger van Pro‐life. Maar eerlijk
is eerlijk. Het geeft toch te denken.

Zin of onzin:
Wat vindt u?
Reacties naar de redactie: kwdr@xs4all.nl
of Kwadrantredactie:
De Koperwiek 54, 7609 GS, Almelo
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Lezingen
Liefde en eros is het thema van het
winterprogramma. In 2016 verschenen twee
lezenswaardige boeken:
1. Hans Alma en Johan Goud (red.), Maar zie, ik heb
lief! Eros in kunst en religie, Meinema 2016,
2. Johan Goud (red.), Door woorden gekust. Talen van
de liefde, Klement 2016 (zie p.13).
Er zijn drie sprekers Hans Jacobi, Matthea Westerduin
en Martien Brinkman die elk een bijdrage leverde aan
een boek, die van Hans Jacobi in het eerstgenoemde,
die van Westerduin en Brinkman in het tweede.

Zaterdag 4 februari
Matthea Westerduin: Agape en eros ‐ de
christelijke liefde en de seks 
Tijd: 11.00 ‐ 12.30 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
De religiewetenschapster en historica Matthea
Westerduin vraagt zich in een met vuur geschreven
column af of juist het agapeïsche, naar universaliteit
strevende karakter van de christelijke liefde haar in
praktische verhoudingen niet krachteloos maakt. De
liefde heeft daardoor de factoren van macht, politiek
en eros uit het oog verloren. Juist de scandaleuze
eros is in staat effectief in te gaan tegen ‘wat hoort’.
Matthea Westerduin (1984) studeerde zowel in
theologie als in geschiedenis cum laude af aan de
Universiteit Utrecht. Zij doet door NWO gefinancierd
promotieonderzoek naar de geschiedenis van de
racialisering van joden en moslims en de doorwerking
daarvan in het hedendaagse religiedebat (VU
Amsterdam). Haar samenwerking met theatermaker
Tudor en wetenschapsjournalist Drost leidde tot de
performance ‘Losing my whiteness. Five ways of
becoming unwanted in a white supremacist society’.
Daarnaast schrijft ze samen met anderen een boek
over ‘indecent theology’ – over religie, walging, seks
en lichamelijkheid.

Zaterdag 4 maart
Hans Jacobi: Liefde als motief in de muziek
van Olivier Messiaen
Tijd: 11.00 ‐ 12.30 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
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De musicoloog Hans Jacobi richt zich op het werk van
Olivier Messiaen (1908‐1992). Hij laat zien hoe het
thema van de liefde in diens werk een aan Socrates
en Augustinus herinnerende omhoog gaande
ontwikkeling doormaakt. Op de fase van het
amoureuze geflirt volgt die van de grote,
gepassioneerde liefde, daarna de moederliefde en de
goddelijke liefde. Bij iedere fase behoren
composities van Messiaen. In de laatste overheersen
kleurrijke harmonieën en vreugdevolle
lofbetuigingen, waarin ook de natuur betrokken
wordt: geluiden van wind, sterren en vogels.
Hans Jacobi (1964) is musicoloog, componist en
kerkmusicus. Hij is werkzaam bij de Centrale
Discotheek Rotterdam en in de Remonstrantse kerk
te Den Haag.

Zaterdag 25 maart
Martien Brinkman: God is liefde, in de
literatuur en in de theologie
Tijd: 11.00 ‐ 12.30 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11, Hengelo
In het hoofdstuk van de interculturele theoloog
Martien Brinkman staat de nieuwtestamentische
uitspraak ‘God is liefde’ centraal. Hoe bedreigd die
geloofsuitspraak is, licht hij toe aan de hand van
twee romans (van de Amerikanen Peter de Vries en
Philip Roth) waarin discussie over God en het kwaad
in de wereld plaats vindt. ‘God is liefde’, zo
concludeert hij, is geen neutrale constatering maar
vereist menselijke activiteit, en het is een affirmatie
die de negatie maar net overstijgt.
Prof. dr. Martien Brinkman (1950) is sinds 2015
emeritus hoogleraar oecumenische en interculturele
theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Publicaties onder meer: De niet‐westerse Jezus.
Jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet,
voorouder en genezer (2007) en Jezus Incognito. De
verborgen Christus in de westerse kunst vanaf 1960
(2012). Van deze boeken verschenen Engelse
vertalingen in resp. 2009 en 2013. In 2014 verscheen
zijn Hun God de mijne?, over God in de poëzie van
Achterberg, Marsman, Nijhoff en Gerhardt.

Cursussen

Zie de mens: lezen, lachen, geloven
In de kunst van onze tijd gaat het niet meer om
het ideaal van eeuwige schoonheid. Ze wil ons
liever raken en te denken geven. Ze voert
onophoudelijk strijd tegen wat te voorspellen en te
verwachten is. Daarom worden de dingen vervormd
en onherkenbaar gemaakt, in fragmenten ontleed
en op een andere manier in elkaar gezet, of maken
ze plaats voor een abstractie die alleen nog maar
‘anders’ is. Wat opvalt is dat hetzelfde geldt voor
filosofen en theologen van onze tijd.
Ze zoeken naar vormen van inzicht en geloof die
ons uit balans brengen, die ons onszelf leren
relativeren, die ons de dingen anders laten zien en
begrijpen. Gedurende deze avonden gaan we
daarover meedenken door enkele typisch
menselijke activiteiten centraal te stellen, in het
bijzonder het lezen, het lachen en het geloven.
Wat er gemeenschappelijk aan is, is dat ze ons met
onze betrekkelijkheid confronteren en voor
verrassingen plaatsen. Allerlei denkers en dichters
die typisch zijn voor onze tijd, komen ter sprake:
Don Caputo, Richard Kearney, Soren Kierkegaard,
Emmanuel Levinas, Friedrich Nietzsche, en
anderen. De cursus wordt verzorgd door ds. Johan
Goud.

Eten en praten met ……..
inspirerende verhalen
Wij gaan ook deze winter weer zelf aan de slag. De
opzet is gelijk aan vorig jaar. Deze keer niet over
muziek, kunst of poëzie maar proza. U loopt langs uw
boekenkast en kiest een boek dat nooit en te nimmer
naar de kringloop mag. Misschien is er wel een verhaal
bij het boek. Tijdens de bijeenkomst leest u een
pagina uit het – voor de anderen nog onbekende –
boek voor. Vervolgens wordt er gereageerd en daarna
vertelt u over het boek. Begeleiding: ds. Kirsten
Slettenaar en Cor Langen.
Data:
Tijd:
Plaats:

woensdag 25 januari
17.00 – 19.30 uur (inclusief maaltijd)
Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11,
Hengelo

Data: dinsdagmiddagen ‐ 7 februari,
14 februari en 7 maart 
Tijd: 14.00 ‐ 16.00 uur
Plaats: Remonstrantse Kerk, Woltersweg 11,
Hengelo
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Wie zijn wij?

Kerkgebouw
Adres: Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo

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

Predikant
mevrouw ds. K.J.G (Kirsten) Slettenaar,
tel. 074 ‐ 357 42 76, xbirds@wxs.nl

‐ ruimte biedt voor de ontwikkeling van
de eigen spiritualiteit

Voorzitter
Mw. A.E. Fockema Andreae
Tel.: 074 2508842
e‐mail: elisabijns@kpnmail.nl

‐ 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
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Secretaris
Mw. J.N.J. Mulder
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
tel. 053 4356022; 06 20038222
e‐mail: cobimulder3@gmail.com
Penningmeester
Mw. T. Lotgerink Bruinenberg ‐ van der Weide
p/a Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
tel. 074 349 04 26
e‐mail: tvanderw@live.nl

