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Redactioneel

Het thema ‘Helden’ is verbonden aan het jaarthema
van de Remonstranten ‘Helden uit de bijbel’.
Natuurlijk hebben wij een eigen variant met een bij
drage van Peter Hofman over 'Middeleeuwse helden
en engelen'. Hij opent met het bekende verhaal over
Karel en Elegast. Wie is de echte held? Na een wat
droevig verhaal over Luifried, gaat het tenslotte
over een echte heldin: Hildegard von Bingen. Peter
plaatst de oude verhalen in een breder perspectief.
Onze gastschrijfster Catherine Strasser zoekt haar
'Helden in de literatuur'. Ze beschrijft vele literaire
helden maar er is één die zij graag ‘mijn held’
noemt. Helden zijn voor haar niet alleen maar dap
pere mannen of prima donna’s. Helden van onze tijd
kunnen volgens Catherine wel eens de mensen zijn
die toegeven dat ze met lege handen staan.
Guus Kuijer schreef een verhaal over een heldin uit
de bijbel: 'Abigail'. Het is volgens hem de ‘mooiste
en verstandigste vrouw’ van Israël. In deze Kwa
drant een bewerking van het verhaal. Ook hier weer
de vraag wie de echte held is, David of Abigail?
Wie graag zelf held wil worden volgt de aanwijzin
gen van Cor Langen. U kunt kiezen uit verschillende
mogelijkheden, zoals krachtpatsers, helden des ge
loofs, morele helden, helden op sokken of de anti
helden.
'Helden uit de bijbel' is tevens het thema van twee
bijeenkomsten in januari in het kader van ‘Eten en
praten met ..’ (zie de agenda).
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Helden in wording
Hoe word je een held? Ga op zoek gaan naar voor
beeld, spoor een man of vrouw op, breed in de
schouders, voorzien van een kroon of een helm,
drager van een eigentijdse harnas, een cape, stoere
laarzen en vooral van een stevig zwaard. Het moet
wel iemand zijn met heldenmoed en onvoorwaarde
lijke bereidheid tot zelfopoffering. Ik kies voor
Achilles. Homerus beschrijft hem als de schoonste,
de dapperste, sterkste en verhevenste van alle hel
den.
Maar helaas, zie ik mijzelf in de spiegel staan, dan
heb ik meer van een ‘held op sokken’. Misschien
kan ik mij wel eens dapper voordoen, maar in wer
kelijkheid kies ik er liever voor om hard weg te
lopen in plaats van de strijd aan te gaan.
Gelukkig zien wij vandaag de dag ook de keerzijde
van de krachtpatsers. Misschien moet ik het meer
zoeken bij de morele helden, de ‘helden van geest’
of zelfs de ‘helden des geloofs’. Wellicht bieden die
mij meer mogelijkheden om een held te worden.
Maar zo gemakkelijk word je geen morele held. Als
morele held moet je ook moedig en standvastig
zijn, en ja die zelfopoffering is er ook nog steeds.
Een goed voorbeeld van een morele held is Socra
tes, de eerste westerse filosoof en een man die zich
moreel onkreukbaar toonde. Tijdens het proces
tegen Socrates vluchtte hij niet weg maar koos hij
ervoor de gifbeker te midden van zijn vrienden en
bekenden in te nemen. Zover zou ik toch niet willen
gaan.
Als laatste kan ik nog een poging wagen binnen de
categorie ‘antiheld’. Een antiheld verwerpt de zelf
opoffering, moed en idealisme. De antiheld heeft
meer met genot en is vaak wat gemakzuchtiger. Wij
houden wel van antihelden omdat ze voor ons ge
wone mensen meer herkenbaar zijn. Een mooi voor
beeld is Charlie Chaplin in zijn rol als het zwervers
type. Maar die fijnzinnige humor, ja die ontbreekt
mij dan weer. Held worden is nog niet zo eenvou
dig.
Cor Langen

https://en.wikipedia.org/wiki/Achilles
https://historiek.net/socrates-de-vader-van-defilosofie/64515/
https://argusvlinder.com/2009/04/13/gezien/
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Helden in de literatuur

Catherine Strasser

Wat weet ik van helden en welke helden ken ik? Ik
ben me ervan bewust dat ik eigenlijk weinig men
sen of personages ken die ik meteen als held zou
betitelen. En dat vind ik interessant.
Helden van vroeger
Begin van dit jaar verscheen het boek 'Heroes' van
Stephen Fry, na een eerder boek 'Mythos' Beide rich
ten zich op de Griekse oudheid en beide zitten in de
Bruna top tien. Dat Stephen Fry, product van een
klassieke Britse opvoeding (totdat hij daartegen in
opstand kwam, zie zijn nieuwste boek), dit onder
werp boeiend vindt, is wellicht geen verrassing.
Maar wat te denken van de gretige aftrek die deze
boeken ten deel valt? De verhalen over antieke hel
den hebben de afgelopen twee millennia overleefd
en worden nu nog gelezen. Huizinga, de historicus
die precies honderd jaar geleden het boek 'Herfsttij
der Middeleeuwen' schreef, vertelt daarin dat het
ridderideaal naast een esthetisch ideaal vooral een
ethisch ideaal was waarin ridders streden voor de
goede zaak. De Van Dale zegt dat een held iemand
is die 'zijn angst overwint voor de goede zaak'. De
laatste jaren lees je in de media over moderne hel
den die in een vliegtuig een terrorist overmeesteren
of die opstaan tegen de gevestigde orde en bepaal
de informatie openbaar maken.
Helden van nu
Zeker in de jeugdliteratuur wemelt het van de hel
den, met Harry Potter voorop. Degene die voor
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Harry een held is, Professor Dumbledore (of Perka
mentus), blijkt na verloop van tijd echter ook een
duistere en ronduit egoïstische kant te hebben.
Strijdt hij voor de goede zaak of voor zijn eigen be
lang? In de trilogie van Thea Beckman (Geef me de
ruimte!, Triomf van de verschroeide aarde en Rad
van Fortuin) zien we een heldin, Marije, die weg
loopt van een gedwongen huwelijk met een nare
jongen en zich ontpopt tot een zelfstandige, sterke
vrouw die met koningen omgaat en onverschrokken
in haar eentje door Frankrijk trekt. Daarnaast wordt
ook een historische held ten tonele gevoerd, Ber
trand du Guesclin, die tegen de geldende “ridderlij
ke” normen voor oorlogsvoering ingaat om zijn
mensen te sparen (en dat lijkt me een goede zaak).
In veel hedendaagse literatuur valt echter geen held
te bekennen. De Franse schrijver Michel Houelle
becq voert in Serotonine geen held ten tonele maar
een man die bang is voor verbintenis met anderen.
Lisa Halliday schrijft in Asymmetry over een relatie
tussen een (zeer) oude schrijver en een jong meisje,
een zeer persoonlijk verhaal, waarin twijfels worden
overwonnen over de basis en het bestaansrecht van
die relatie. In Grand Hotel Europa schrijft Ilja Leo
nard Pfeijffer over een man die tijd nodig heeft om
een verbroken liefde te verwerken. De zelfspot
waarmee hij schrijft is aanstekelijk maar zeker niet
heroïsch in de zin van de Van Dale. En wat is de
goede zaak waarvoor hij vecht?
Waarom vinden helden een gretige aftrek?
De Amerikaanse psychiater Irvin Yalom schrijft in
'Scherprechter van de liefde' over een aantal gege
venheden voor de mens, waaronder de onvermijde
lijkheid van de dood en onze existentiële eenzaam
heid. Hij ziet ook twee ideeën die veiligheid bieden,
namelijk het geloof in de bijzonderheid van de
eigen persoon en het vertrouwen dat er uiteindelijk
een redder zal komen. Is dat wat we zoeken in een
held? Iemand die, als de nood aan de man is, ook
ons komt redden? Het is een prettige gedachte.
Anderzijds zegt socioloog Ellis Cashmore (artikel
van Esma Linnemann in de Volkskrant van 26 okto
ber 2019) dat John de Mol het geniale inzicht had
dat het publiek niet op zoek is naar uitzonderlijk
heid maar juist volledig wil opgaan in de levens van
gewone mensen.

'Relatability', waarmee wordt bedoeld dat de lezer
zich kan verplaatsen in de ander of zich daaraan
verwant kan voelen, is de succesfactor geworden,
en niet hoogstaand heldendom.

verschillende mensen. Uiteindelijk gaan ze elk hun
eigen weg, maar ze hebben heel veel van elkaar ge
leerd en zijn dank zij hun liefde voor iemand die zo
anders is, gegroeid.

Wat is een echte held?
Wat is nu eigenlijk het dapperste wat je kunt doen?
Een brandend huis in rennen om iemand te redden?
Mensen die zoiets hebben gedaan geven meestal
aan, geen angst te hebben gevoeld (en die dus ook
niet te hebben overwonnen), maar het “gewoon” ge
daan te hebben. Is zo iemand een held? Of is ie
mand een held als hij/zij bewust angst voelt en die
opzij zet voor een groter belang, een goede zaak?
En welke zaak is dan goed of groot genoeg?
Pascal Mercier schrijft in Nachttrein naar Lissabon
'De geest is een charmante plaats waar zich het
zelfbedrog afspeelt, samengesteld uit mooie, be
zwerende woorden die ons een ongeschokt vertrou
wen in onszelf voorspiegelen, een inzicht in onszelf
dat ons ervoor behoedt door onszelf te worden ver
rast.' En ook 'De mensen verdragen de stilte niet.
Dat zou betekenen dat ze zichzelf konden verdra
gen'.
Eva-Anne le Coultre schrijft 'een mens heeft geen
vast omschreven persoonlijkheid; een mens is wat
hij doet. En wat je doet, kies je zelf. Door andere re
denen aan te voeren voor hun gedrag ontkennen
mensen dat hun daden zelfgekozen zijn. Zo ontlo
pen ze hun verantwoordelijkheid voor wie ze zijn
en wat ze doen; ze vluchten voor hun vrijheid om te
kunnen kiezen.'.
Erik Borgman in de Volkskrant van 27 oktober
2012: 'Als je aan mensen vraagt wat voor rapport
cijfer ze hun leven geven, zeggen ze nooit: een 3.
Dat is taboe. Je hebt een rotleven en geeft dat ook
nog toe. Dan ben je pas echt mislukt. Je mag blijk
baar niet zeggen: ik sta met lege handen.'
Hier zou je uit op kunnen maken dat de grootste
confrontatie voor de mens de confrontatie met zich
zelf is. En dat is waar veel hedendaagse literatuur
over gaat. Karl Ove Knausgard vraagt zich in zijn
boeken af of hij net zo’n beangstigende man is voor
zijn kinderen als zijn vader ooit voor hem was. Ri
chard Russo onderzoekt in Bridge of Sighs wat er is
gebeurd tussen drie vrienden en waarom één van
hen is geëmigreerd. Sally Rooney vertelt in Normal
People over een jeugdliefde tussen twee wel heel

Mijn held?
Dit jaar heb ik, voor het eerst in lange tijd, een boek
herlezen. Het was 'The sea, the sea' van Iris Mur
doch. Het boek raakte me toen ik het voor het eerst
las en ik was gehecht aan de hoofdpersoon, Charles
Arrowby. Hij is 'over de zestig' zoals hij zelf zegt en
een in heel Londen beroemd toneelregisseur met
Shakespeare als specialiteit. Hij verlaat Londen,
koopt een (nogal spookachtig) huis aan de kust en
is van plan zijn dagen te vullen met schrijven, lek
kere dingen (uit blik) te eten en te zwemmen in zee.
Dat laatste blijkt niet eenvoudig want de stroming is
sterk en het is niet makkelijk om de zee in en uit te
komen. Hij komt in het dorp zijn jeugdliefde tegen.
Hij heeft haar lang niet gezien en heeft dus veel tijd
gehad om zijn herinneringen met veel warmte te
omgeven. Zij is uitgegroeid tot een kleurloze vrouw
en die getrouwd is met een onaangename man. Hij
voert haar mee naar zijn huis en sluit haar een aan
tal dagen op, in de hoop dat ze tot de ontdekking
komt dat ze bevrijd wil worden uit haar huwelijk. En
dat is niet zo, zodra ze de kans krijgt gaat ze terug
naar haar echtgenoot en haar saaie leven in een rij
tjeshuis. Uiteindelijk moet hij voor zichzelf erken
nen dat hij niet in staat is om de werkelijkheid naar
zijn hand te zetten en dat hij zich moet voegen naar
wat er is.
Conclusie
Gelukkig vervolgt Erik Borgman met 'Ik vind het dan
goed dat er een traditie is, die zegt: gelukkig als je
met lege handen staat. Geef het toe, probeer jezelf
niet krampachtig hoog te houden.' Misschien zijn de
helden van onze tijd wel de mensen - of de romanfi
guren - die toegeven dat ze met lege handen staan.
Dat is was Charles Arrowby doet: hij erkent dat hij
met lege handen staat. Dat is in mijn ogen mis
schien wel het moeilijkste en dapperste wat een
mens kan doen. En daarom is hij mijn held.
Catherine Strasser studeerde geschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht en werkt als verandermana
ger bij de Rabobank te Utrecht.
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De tegenstem

Peter Hofman

Middeleeuwse helden en engelen

Wie denkt bij een Mid
deleeuwse held niet
aan dappere ridders
die zwakken bescher
men en schone jonk
vrouwen redden uit de
klauwen van hun bela
gers? Verschillende
mensen die ik vroeg
naar een Middeleeuw
se held noemden ech
ter Karel de Grote, de
Frankische vorst die in
800 door de paus tot
keizer werd gekroond.
En dat is niet verwonderlijk. Er zijn weinig Middel
eeuwse figuren over wie zoveel liederen – ‘chansons
de gestes’ – en legenden geschreven zijn, zowel tij
dens als na zijn leven. Met recht een legendarische
vorst.

Bij ons is vooral Karel ende Elegast bekend gewor
den, een verhaal dat velen van ons zich nog herin
neren uit hun middelbareschooltijd. Karel die in zijn
kasteel te Ingelheim verblijft om daar de volgende
dag Rijksdag te houden. In de nacht wordt hij ge
wekt door een engel die hem zegt uit stelen te
gaan. Denkend dat hij gedroomd heeft, valt hij weer
in slaap. De tweede verschijning van de engel houdt
hij voor een spookverschijning maar wanneer hij de
stem voor de derde keer hoort, staat hij op en
kleedt zich aan. Drie keer, wat duidt op een godde
lijke opdracht. Dat blijkt ook wel, want alle deuren
zijn geopend en niemand wordt wakker. De koning
zadelt zijn paard, bidt om Gods hulp en rijdt het
bos in met een vreemd gevoel: hij die dieven ver
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volgt moet nu zelf uit stelen gaan. Karel moet den
ken aan zijn leenman Elegast die hij ‘om cleine sake’
had verbannen en die nu noodgedwongen van dief
stal moet leven. Als hij diep in het bos een ruiter in
het zwart tegenkomt valt die hem aan wegens Ka
rels kostbare wapenrusting en eist zijn naam te noe
men. Karel wint echter het gevecht, spaart de aan
valler en vraagt zijn naam. Het blijkt Elegast te zijn.
Karel maakt zichzelf bekend als roofridder Adel
brecht. Als hij Elegast voorstelt bij de koning te
gaan stelen, wijst Elegast dat verontwaardigd af.
Karel is en blijft zijn gerespecteerde leenheer. Hij
stelt voor om te gaan stelen bij Eggheric van Egg
hermonde, de zwager van de koning, die hij als een
verrader beschouwt. Karel stemt toe en ze gaan op
pad.
De rest van het verhaal maakt duidelijk wat de be
doeling is geweest van de opdracht van de engel.
Elegast (‘Elfengast’?) weet met behulp van enkele
wondermiddelen door te dringen tot de slaapkamer
van Eggheric waar hij een twistgesprek afluistert
tussen de echtlieden over de plannen om op de hof
dag Karel te vermoorden en met enkele handlangers
de macht over te nemen. Als zijn vrouw hiertegen
fel protesteert, slaat Eggheric haar een bloedneus
maar Elegast vangt het bloed ongemerkt op in zijn
rechter handschoen. Weer buiten gekomen vertelt
Elegast aan ‘Adelbrecht’ wat hij gehoord heeft en
deze moet beloven het aan de koning te vertellen.
Op de hofdag wordt de verrader ontmaskerd waar
bij de bebloede handschoen als bewijsstuk dient.
Karel laat Elegast komen, die in een tweegevecht
Eggheric verslaat en daarna door de koning in ere
wordt hersteld. Het verhaal eindigt met de bede dat
God zo vóór onze dood alles ten goede mag keren.
Het moge duidelijk zijn dat in dit verhaal Elegast de
ware held is.
Hoe het ingrijpen van een engel een heel leven kan
bepalen wordt verteld in het prachtige verhaal ‘Het
Loflied’ van Aart van der Leeuw, uit de bundel De
gezegenden (1923). Ondanks de wat kunstmatige
archaïsche taal die de schrijver gebruikt, kan het
verhaal mij nog steeds bekoren. Ik hoop duidelijk te
maken waarom. Kort verteld komt het op het vol
gende neer.

De jonge edelman Luifried rijdt op een mooie meim
orgen door het stralende land. Alles lijkt hem toe te
lachen. De dag ervoor heeft hij de ridderslag ont
vangen van de hertog bij wie hij jarenlang gediend
heeft. En nu reist hij terug naar het voorvaderlijke
kasteel. Hij is nog vol van de plechtigheden van de
afgelopen dagen, de priester die de mis opdroeg, de
gelofte die hij aflegde, doordrongen van zijn dure
plichten. Vooral de nacht die hij eenzaam had moe
ten doorbrengen in de slotkapel, hoe hij daar ge
knield voor zijn schutspatroon, Sint-Michaël, vurig
gesmeekt had om de zegening van het wonder.
Terwijl hij zo al mijmerend voortrijdt, wordt het pad
door een ravijn steeds smaller. Daar komt een ruiter
hem tegemoet met een wonderlijke uitstraling, zijn
embleem is een vlammende zon in een azuren veld
en om zijn lokken straalt een lichtglans. Omdat de
een niet voor de ander wil wijken, ontstaat er een
gevecht waarbij de jonge ridder al spoedig het on
derspit delft. Hij bidt voor zijn leven en biedt de
overwinnaar zijn paard als losprijs aan. Maar deze
eist slechts een gelofte, een lied: ‘Iedere avond een
lofzang die dankt voor de dag’. De vreemdeling
zingt het prachtige lied voor en voegt er aan toe: ‘
Maar de eed is gebroken als de ziel niet meejuicht
met het lied en alleen de lippen jubelen’. Nadat Luif
ried heeft gezworen de eed gestand te doen,
springt de vreemdeling in het zadel ‘alsof een zon
nestraal zich baan brak door de takken’. Dan beseft
Luifried: Michaël.
Wanneer hij na zeven dagreizen het ouderlijk slot
bereikt, komt de eerste beproeving. Zijn ouders blij
ken kort daarvoor overleden te zijn en hij komt nog
net op tijd om hen te begraven. Hoe kan hij die
avond een loflied zingen? Moe geschreid vindt hij
een afscheidsbrief van zijn vader met een wens
voor hem en vindt hij in de kast van zijn moeder
hoe zij al het dierbare uit zijn kindertijd met liefde
bewaard heeft. Het ontroert hem hoe hun ouderlijke
liefde hem nog bereikt over hun dood heen. En de
dankbaarheid daarvoor doet hem toch het loflied
zingen met de stem van het hart. Nadat hij al het
noodzakelijke geregeld heeft laat hij de zorg voor
het slot en de omliggende landerijen over aan de
slotvoogd.
Luifried trekt de wereld in, voert veel strijd, helpt

waar hij helpen kan en ondanks de vele ellende die
hij tegenkomt, de verleidingen die hij heeft te weer
staan, is er in iedere dag toch weer iets van goed
heid te vinden waardoor zijn ziel kan meejuichen
wanneer hij het loflied zingt. Uiteindelijk keert hij
terug naar zijn geboortestreek en trouwt met een
meisje uit de nabuurschap. Zij vinden elkaar zo
innig dat hij haar van zijn strijd met Sint-Michaël
vertelt en zij voortaan samen het loflied zingen.
Wanneer zij het vurig verlangde kind verwacht slaat
het noodlot toe. Op de dag dat zij een dood knaapje
ter wereld brengt, sterft ook de moeder. Wanneer
Luifried bij haar zit in de stille kamer naast het bed
dat hij met bloemen getooid heeft en haar hand
vasthoudt, voelt hij dat hij niet alleen is in zijn
droefheid. In het licht dat hem omringt en de ruimte
vult ‘waakt de ziel van het heilige lied’. Na deze er
varing verkoopt hij al zijn bezittingen en sluit zich
aan bij de kruisvaarders.
Eigenlijk doe ik met deze samenvatting het mooi
vertelde verhaal tekort en het voert me te ver om
het ten einde toe na te vertellen. Wat ik duidelijk
heb willen maken is dat deze Luifried de verbinding
met zijn engel, zijn schutspatroon, nooit heeft ver
loren waardoor zijn levensruimte altijd groter bleef
dan hetgeen hem overkwam. Dit is wat mij zo treft
in deze vertelling.
Tenslotte drong zich in mijn overpeinzingen ook
een vrouw op die ik een heldin zou willen noemen.
Ik bedoel de twaalfde-eeuwse benedictijnse abdis
Hildegard von Bingen. Zij doorbrak de vanzelfspre
kendheid dat het nonnenklooster in Disibodenberg
viel onder het grotere klooster van de benedictijner
monniken. Zij besluit in 1146 een zelfstandig vrou
wenklooster te stichten op de Rupertsberg in Bin
gen. Dat is zeer tegen de zin van de abt van het be
nedictijner klooster, Kuno van Disibodenberg. Hij
zal haar levenslang op alle mogelijke manieren pro
beren dwars te zitten. Dat gaat zo ver dat hij aan
het eind van haar leven ervoor zorgt dat zij gestraft
wordt voor het feit dat zij een geëxcommuniceerde
vriendin in gewijde grond heeft laten begraven. De
verboden die zij opgelegd krijgt zijn echter zo bui
tenproportioneel dat de aartsbisschop van Mainz ze
terugdraait.
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Helden in de bijbel

De toeloop van vrouwen naar haar klooster in Bin
gen is zo groot dat Hildegard in 1165 een dochterk
looster sticht in Eibingen.

Hildegard was een buitengewoon begaafde vrouw
die eigenlijk te groot en te eigenstandig was om
binnen de kerkelijke kaders te passen. Zij compo
neerde , schreef twee grote visioenboeken en enke
le werken over de natuur en de geneeskunst. Enkele
tijdgenoten zoals Bernard van Clairvaux en ook de
aartsbisschop van Mainz zagen haar grootheid.
Daardoor werd het mogelijk dat zij haar visioenen
met behulp van haar secretaris Volmar kon beschrij
ven en met de zegen van de kerk publiceren: Scivi
as- Ken de wegen van de Heer. Grote bekendheid
kreeg zij ook door haar composities, tot in onze tijd
toe. Het is aardig om te vertellen dat ons inmiddels
hoogbejaarde gemeentelid Mieke de Jong zich daar
indertijd in heeft verdiept en er zelfs lezingen over
heeft gehouden. Hildegard schreef voor de nonnen
in haar klooster het gezongen mysteriespel ‘Orde
der deugden’ en verder vele antifonen, responsoria
en hymnen die momenteel voor een deel op CD te
beluisteren zijn. Een hedendaagse componist als
Arvo Pärt erkent haar invloed op zijn muziek.
Zeg nou zelf: sprekend over middeleeuwse helden
kon ik toch niet om deze vrouw heen?
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Mozes, Simson en David, zijn genoegzaam bekend.
De heldinnen zijn wat minder bekend, zoals Rebek
ka, Esther, Maria en Abigail. Guus Kuijer heeft het
volgende verhaal opgenomen in De bijbel voor
ongelovigen, deel 3, Saul, David, Samuel en Ruth
(2014, Amsterdam). Bij deze een bewerking van het
verhaal.

Dit is het verhaal over Abigail, de mooiste en ver
standigste vrouw die ik ooit in Israël ben tegenge
komen. Had ik u trouwens al over Achinoam ver
teld? Zij is ook mooi, maar oliedom en in alles het
tegendeel van Abigail. David heeft deze Achinoam
ergens onderweg opgepikt en haar tot vrouw geno
men omdat Michal hem door Saul is afgepakt. Toen
Abigail David voor het eerst zag, leefde haar man
nog, en schermde ze haar geest af voor ondeugen
de gedachten. Sterker nog, ze redde het leven van
haar echtgenoot omdat ze meende daartoe verplicht
te zijn.
De man van Abigail heette Nabal. Hij was een rijke
stinkerd die meer dan drieduizend schapen en dui
zend geiten bezat. Toen wij naar de woestijn van
Paran trokken, kregen we met die man te maken,
om dat hij zijn bedrijf in Karmel had. Toen David in
de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen wer
den geschoren, stuurde hij meteen tien knechten
naar Karmel met de volgende tekst: ‘Ik, David, wens
u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor
volgend jaar. U bent schapen aan het scheren, en u
zult hebben gemerkt dat ze er alle drieduizend zijn.
Welnu dat heeft u aan mij en mijn mannen te dan
ken, want alle tijd dat uw herder in Karmel waren,
hebben wij geen schaap gestolen! Daar kijkt u onge
twijfeld van op, maar vraag het uw herders maar,

het is echt waar. Maar nu verwacht ik natuurlijk wel
wat terug. Het is bij u een feestdag en daarom ver
zoek ik u beleefd om mijn knechten en mij, David,
te geven wat u missen kunt.’
Deze tekst zou wellicht enigszins aanmatigend heb
ben geklonken wanneer hij niet van David kwam,
want iedereen wist dat hier de held van Israël aan
het woord was, de man die Goliath had verslagen.
Nabal had geantwoord met: ‘Wie is die David? Wie is
de zoon van Isaï? Het wemelt vandaag de dag van
slaven die bij hun meester weggelopen zijn’. Hij
loog dat hij David niet kende en weet u waarom?
Omdat hij een gierigaard was. Hoor wat hij verder
zei: ‘Denken jullie dat ik mijn brood, water en vlees
dat ik mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de
eerste de beste onbekende ga weggeven?’
Davids knechten keerden dus met lege handen
terug en vertelden David wat Nabal, de dwaas, had
gezegd. Ik heb David nooit zo kwaad zien worden
als op die droevige dag. Hij was niet ‘de eerste de
beste onbekende'. Hij was de toekomstige koning
van Israël! Hij stikte zowat in zijn eigen stem toen
hij het uit schreeuwde ‘te wapen!’ Vierhonderd man
gordden hun zwaard om en trokken met David naar
Karmel.
En toen kwam Abigael in beeld. Zij was er niet de
vrouw naar om net te doen of ze David niet kende.
Natuurlijk kende ze hem. Zijn naam was beroemd in
heet Israël, zeker sinds Saul in het openbaar had ge
zegd dat David, en niet Jonatan, zijn opvolger zou
zijn. Toen Abigail hoorde dat David met vierhon
derd man op weg was naar Karmel om het mallotige
gedrag van haar man af te straffen, liet ze haastig
tweehonderd broden, twee zakken wijn, gedroogd
vlees van vijf schapen, vijf schepel geroosterd
graan, honderd plakken rozijnen en tweehonderd
plakken gedroogde vijgen op ezels laden en reed
daarmee David tegemoet.
David zag haar niet aankomen, zo verblind was hij
nog steeds door zijn woede. ‘Wat denkt die vent
wel?’ mopperde hij. Ík heb verdomme al die tijd zijn
bezittingen beschermd! Dat had ik net zo goed kun
nen laten!’. Geen schaap is ie kwijt en wat krijg ik?
Stank voordank. Ik roei morgenochtend alle mannen
van zijn familie uit, is hou nou helemaal besodemie
terd?’ Je kon aan Davids overdreven wraakzucht
goed merken dat hij stevig op zijn pik was getrapt
en het lijkt erop dat Abigail dat heeft voorvoeld.
Zodra ze dicht genoeg was genaderd, sprong ze
van haar ezel af en viel voor David op haar knieën.
Ik denk dat zijn stemming op dat zelfde moment
omsloeg, want een vrouw als Abigail raakt iedere
man diep in het hart. Die ogen! Alsof je naar de

nachtelijke hemel keek, bezaaid met sterren; zwart
en fonkelend. De neus met precies de juiste krom
ming, de volle lippen die uit sluitend ronde klanken
produceerden en de ranke hals die deed denken aan
een jonge palm. Het past mij niet haar overige char
mes te beschrijven, want die kon ik slechts raden.
Abigail was niet de vrouw dat haar lichaam bloot
stelt aan de blik van andere mannen dan de hare,
maar vreemd genoeg had juist de kuise manier van
kleden een bedwelmend effect; bij elke golving van
haar gewaad sloeg de mannelijke fantasie op hol en
wekte begeerte.

Zo ook bij David. Ik zag het aan zijn ogen, die niet
keken, maar loerden, zoals een wild dier die loert
op zijn prooi. Ik zag het aan zijn handen die ruste
loos gleden langs de hals van zijn paard, op zoek
naar een ronding die er niet was. ‘Alstublieft heer’,
riep Abigail. ‘Ik ben Nabels vrouw. Mag ik alstublieft
iets zeggen?’ ‘Spreek’, zei David. Ik hoorde bitter
heid in zijn stem. ‘trek u alstublieft niks aan van
Nabal, want hij is een domme praatjesmaker en een
onbenul zoals zijn naam al zegt. Maar u moet hem
natuurlijk niet dood maken, want de toekomstige
koning van Israël moet zich niet schuldig maken
aan moord’. Ze zweeg even, opdat haar woorden
tijd kregen om door te dringen.
Zonder het te weten had ze David een reden te
meer gegeven om haar man te doden; hij begeerde
haar immers en hij had haar met genoegen willen
verlossen van de man die zij een domme praatjes
maker en een onbenul noemde, maar het drong tot
hem door dat het politiek gezien onhandig was om
zijn handen vuil te maken aan een man die hem
slechts met woorden had gekwetst. ‘Het spijt mij
dat ik uw knechten niet zelf te woord heb kunnen
staan’ vervolgde Abigail. ‘Ik had ze natuurlijk de eer
bewezen die u verdient. Aanvaard alstublieft nu de
geschenken die ik voor u heb meegebracht en laat
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Nabal in leven zodat er geen spoor van kwaad bij u
te vinden is. Wanneer u later koning bent, vergeet
mij dan niet’. De situatie was pijnlijk omdat David
tegen zijn zin moest handelen en zich verslagen
voelde door een vrouw die hij begeerde.
‘Ik dank de God van Israël dat hij u vandaag op mijn
weg heeft gestuurd. Een ik dank u voor uw verstan
dig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorko
men dat ik me schuldig heb gemaakt aan een
moord. Als u niet zo snel naar me toe was gekomen
was er van Nabals familie morgenvroeg geen enkele
man meer in leven geweest.’ ‘Ga gerust naar huis’,
vervolgde hij, ‘ik heb uw verontschuldigingen aan
vaard, maar ik vind het jammer dat u met die onbe
nul bent getrouwd. U was ongetwijfeld de vreugde
van uw vader, maar hij heeft u aan de verkeerde
man gegeven.’ Abigael bloosde hevig omdat ze in
Davids woorden een liefdesverklaring hoort en ze
zichzelf vervolgens op zondige gedachten betrapte.
Ze besteeg haar ezel er reed weg, maar ik zag aan
haar stijve houding dat ze moeite had om niet om
te kijken.
Toen Abigail die avond thuiskwam, bleek dat Nabal
een feestmaal had aangericht. Hij had ontzaglijk
veel gedronken en was ladderzat. Daarom repte
Abigail die avond met geen woord over het gebeur
de, maar de volgende dag, toen Nabal zijn roes had
uitgeslapen, vertelde ze hem wat ze had gedaan. Hij
keek haar ongelovig aan en zakte toen roerloos in
elkaar. De dokters hoorden geen hartslag meer,
maar hij ademde nog tien dagen. Toen stierf hij. De
god van het toeval had weer eens duchtig toegesla
gen.
Toen David hoorde van Nabals dood, prees hij zijn
God dan ook met de volgende woorden: ‘God heeft
het voor mij opgenomen tegen Nabal die mij zo
heeft beledigd. Op die manier heeft hij mij ervan
weerhouden iets verkeerds te doen en heeft toch
Nabal zijn verdiende loon gegeven.’ Deze goddelij
ke actie had van Abigail een weduwe gemaakt en
dat was natuurlijk een buitengewoon vrolijke bij
komstigheid. David stuurde onmiddellijk boden
naar haar toe om haar ten huwelijk te vragen, maar
dat verhinderde hem niet die nacht met Achinoam
te slapen. Toen hij ’s morgens vroeg haar tent ver
liet, zat zijn gezicht vol bloedende krassen omdat
ze hem jaloers had opengekrabd.
Die dag reed Abigail met vijf van haar slavinnen
naar David toe. Zij wierp zich voor hem op de grond
en zei: ‘Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten
wast van de dienaren van de heer.’ Dat was mooi
gezegd, maar zij heeft bij mijn weten nooit een voet
gewassen omdat niemand zoiets een vrouw van
David durfde te vragen.
Kwadrant 3 - 10

Leesclub Groene Theologie
Tijdens de workshop over verantwoordelijkheid en
milieu op de startzondag begin september ontstond
de wens om in een vervolg ideeën van de groene
theologie nader uit te diepen. Trees van Montfoort,
de auteur van het in het voorjaar 2019 verschenen
boek ‘Groene theologie’, heeft positief gereageerd
op de uitnodiging van de programmacommissie om
in 2020 een lezing te verzorgen. Zij komt op zater
dag, 16 mei 2020 naar Hengelo. In november is de
‘Groene theologie’ gekozen tot het beste theologi
sche boek van 2019.
Wij willen de lezing van Trees voorbereiden met een
leesclub die in 2020 drie keer bijeenkomt. Door het
lezen en bespreken van het boek maken wij nadere
kennis met haar ideeën en reflecteren wij daarover
in de context van onze eigen opvattingen. De drie
bijeenkomsten zijn op de woensdagmiddagen 26 fe
bruari, 25 maart en 22 april 2020, van 15.00 –
17.00 gepland. Doel van de leesclub is vragen voor
de bijeenkomst met Trees in mei voor te bereiden.
Een voorwaarde van deelname is dat men de ‘Groe
ne theologie’ gelezen heeft. U kunt het boek inzien
op onze boekentafel.
Namens de programmacommissie nodig ik u van
harte uit om zich bij belangstelling zo gauw moge
lijk op te geven voor de leesclub. Aanmelding bij
Iris Kraak (info@iriskraak.nl).
Bärbel Dorbeck-Jung

Agenda

Het mensbeeld in de Tora

Datum:
Tijd:
Plaats:

zaterdag 15 februari 2020
10.30 – 12.00 uur
Remonstrantse kerk, Woltersweg 11
Hengelo
Toegang: Leden, vrienden €5,- Anderen €10,Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken
vol geschreven, maar volgens Peter van 't Riet is
God vanzelfsprekend in de Tora, en vormt de mens
het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het
mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen te be
antwoorden door de Tora te lezen in het licht van
de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachte
goed het meest met de Tora verwant is.
Dan ook komen verrassend moderne gezichtspun
ten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de we
reld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren,
een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na
conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een be
langrijke rol spelen in de samenleving van vandaag.
De mens, die volgens de Tora de partner van God is
in het scheppingsproces, heeft naast zijn eigen
menselijke ervaring ook het klankbord van de Tora
nodig om zijn weg in deze wereld te kunnen vin
den.
Peter van 't Riet (1948) studeerde wiskunde en psy
chologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij
werkte onder meer organisatieadviseur, dienstdirec
teur en lector ICT bij de Hogeschool Windesheim in
Zwolle. Hij schreef een boek: Het mensbeeld van de
Tora. Een bijdrage tot het normen- en waardende
bat (2014), Folianti, Zwolle

Helden uit de bijbel

Het nieuwe jaarthema van de Remonstranten is 'Hel
den uit de bijbel'. Daarom organiseert de program
macommissie twee 'eten en praten met' bijeenkom
sten over dit thema.
In de pauzes van de bijeenkomsten is er een aange
klede broodmaaltijd waarvoor zoveel mogelijk bio
logische producten gebruikt zullen worden.
Woensdag
15 januari 17.00-19.30
Leiding:
Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Bijdrage:
€5,00
Ivm broodmaaltijd opgave voor dinsdag 14 januari
bij info@iriskraak.nl
De eerste avond gaat over de held Mozes. Wie kent
niet de verhalen van het biezen mandje en de uit
tocht uit Egypte? Maar heeft het verhaal ook iets
over onszelf te vertellen? De schrijver Eugen Dre
wermann legt in zijn boek 'Een eigen weg' verban
den tussen het verhaal en de ontwikkeling van ons,
als mens. Zo haalt hij het voorbeeld aan van het
volk Israël dat aan de rand van de Rietzee komt.
Voor hen het water, achter hen de troepen van de
Egyptenaren, een onmogelijke situatie. Hoe herken
baar kan dat zijn. Vast zitten tussen het oude en het
nieuwe. De oude situatie past niet meer, maar het
nieuwe is onbekend en voelt onveilig en bedrei
gend. En toch moet je door, het nieuwe in. Durf je
daarbij op hulp te vertrouwen?
Aan de hand van verschillende werkvormen gaan
we op zoek naar meerdere parallellen.

Woensdag
29 januari 17.00-19.30
Leiding:
Kirsten Slettenaar en Iris Kraak
Bijdrage
€5,00
Ivm broodmaaltijd opgave voor dinsdag 28 januari
bij info@iriskraak.nl
De tweede avond gaat over onze eigen helden uit
de Bijbel. Welke bijbelfiguren inspireren ons? Of zijn
een voorbeeld voor ons? Ook hier gaan we samen
dieper op in.
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Geloofsbelijdenis 2006

Wij beseffen en aanvaarden
dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid van
wat wij belijden, maar in verwondering over wat
ons toevalt en geschonken wordt; dat wij onze be
stemming niet vinden in onverschilligheid en heb
zucht, maar in wakkerheid en verbondenheid met al
wat leeft; dat ons bestaan niet voltooid wordt door
wie we zijn en wat we hebben, maar door wat on
eindig groter is dan wij kunnen bevatten.
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest die
al wat mensen scheidt te boven gaat en hen bezielt
tot wat heilig is en goed, opdat zij, zingend en zwij
gend, biddend en handelend, God eren en dienen.
Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens,
het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust.
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd maar
leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. Hij is
ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed en
brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.
Wij geloven in God, de Eeuwige, die ondoorgronde
liefde is, de grond van het bestaan, die ons de weg
van vrijheid en gerechtigheid wijst en ons wenkt
naar een toekomst van vrede.
Wij geloven dat wij zelf, zo zwak en feilbaar als wij
zijn, geroepen worden om met Christus en allen die
geloven verbonden, kerk te zijn in het teken van de
hoop.
Want wij geloven in de toekomst van God en we
reld, in een goddelijk geduld dat tijd schenkt om te
leven en te sterven en om op te staan, in het ko
ninkrijk dat is en komen zal, waar God voor eeuwig
zijn zal: alles in allen.
Aan God zij de lof en de eer
in tijd en eeuwigheid
Amen

Kerkgebouw
Adres: Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo
Predikant
ds. K.J.G (Kirsten) Slettenaar,
tel. 074 - 357 42 76
e-mail: xbirds@wxs.nl
Website: https: //twente .remonstranten.nl

Wie wij zijn
Remonstranten vormen een geloofsgemeenschap
van mensen die zich aangesproken voelen door
een geest van openheid, vrijmoedigheid en ver
draagzaamheid 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 Remonstrantse Gemeente Twente is één van de 46
remonstrantse gemeenten in Nederland.
Iedereen is welkom bij onze kerkdiensten, lezin
gen, cursussen en andere activiteiten.

