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Suriname
Nieuwe kerk in gebruik

Na opheffing van de Doopsgezinde 
Gemeente Gorredijk werd een doel 
gezocht voor het overgebleven geld. 
Een gift ging naar de doopsgezinde 
gemeenschap in Suriname, die lang 
onder leiding heeft gestaan van 
ds. Jolan Gaaikema. Van dat geld is 
dit jaar een nieuwe kerk gebouwd. 
En dankzij het doopsgezinde fonds 
Zuid-Limburg kon de inrichting 
worden aangeschaft: houten kerk-
banken, een tafel en meer. 
Op zondag 23 januari jl. is het 
nieuwe kerkgebouw officieel in-
gewijd. 

Ds. Gaaikema schrijft: ‘Toen ik het 
plan had opgevat naar Nederland 
terug te gaan, was het de vraag of 
de gemeenschap kon blijven voort-
bestaan. Het ziet er nu goed uit, 
dankzij een theologiestudent die een 
paar jaar gestopt was met de studie 
maar die weer heeft opgepakt. 

Hij heeft samen met een aannemer 
de leiding genomen bij de bouw van 
de kerk en hij zal de gemeente gaan 
leiden. Zo wordt de oude gemeente 
Gorredijk als het ware vernieuwd en 
verjongd en gaat Gods werk door. 
Soms gebeurt er een wonder!’

Zie www.doopsgezind.nl voor het hele 
verhaal van ds. Jolan Gaaikema.
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‘Hier, vast vijf euro, de rest krijg je nog.’ Ik kijk 
beduusd naar het kleingeld in mijn hand. Ik ben even 
stil en weet niet zo goed wat ik ermee moet. 

Twee weken eerder zat deze man nog tegenover me. 
Voor de derde keer deze maand. ‘Het is zo vreselijk, 
ik hoor net dat hij is overleden en ik heb niet eens 
geld om bloemen te kopen.’ ‘Ik loop wel even mee 
naar de bloemenkraam, dan zoeken we samen wat uit 
en betaal ik’, probeer ik. Wat verschrikt kijkt hij op: 
‘Ja, maar ik moet eerst nog wat andere dingen 
regelen, dus ik weet niet wanneer het kan. Als je me 
gewoon tien euro geeft, dan kan ik zelf wat uitzoeken 
en hoef jij niet mee.’ 

Ik ken dit spel al heel lang, en speel het altijd mee. 
Ze willen nooit dat je meegaat, ze willen geld, en dat 
weet ik. Het gaat niet om de waarheid, het gaat om 
het verhaal.

Er is een potje voor kleine uitgaven. Voor noodhulp. 
En er is dagelijks wel nood. Van overleden ooms, 
maar geen geld om bloemen te kopen, tot aan 
medicijnen voor darmproblemen. Van een fiets naar 
de fietsenmaker tot een taart als ze jarig zijn. Vaak 
zijn het dezelfde. Ze komen elke keer voor specifieke 
dingen, maar zijn zelf vergeten dat ze mij al eerder 
hebben gesproken. En hoeveel ooms kan je hebben 
die overlijden?

‘Ik leen je die tien euro, oké?’ Hij glundert: ‘Je krijgt 
het echt terug.’

Ik krijg het geld nooit terug. En toch blijf ik geld 
lenen. Natuurlijk kan ik het geven, want ik heb het
en zij hebben niks. Zij hebben het nodig om te 
overleven. Maar toch. Lenen is vertrouwen. Lenen 
geeft de ander de kans om gelijkwaardig te zijn. 
Het geeft de ander de kans om zich aan een afspraak 
te houden en daarmee serieus genomen te worden. 
Lenen is gelijkwaardigheid. Of in ieder geval een 
beetje.

‘De rest krijg je volgende week.’ Trots loopt hij weg. 
En ik ben beduusd, want dit is nog nooit gebeurd. 
Ik ben beduusd, maar ook ik glunder van vertrouwen. 

Kalle Brüsewitz
Hoofdredacteur
kalle.bruesewitz@ads.nl

vooraf inhoud

Op 17 januari jl. promoveerde Iris 
Speckmann aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam op haar dissertatie 
Bijeen om te eten. Het doopsgezind 
Avondmaal vergeleken met seculiere 
groepsmaaltijden. 

In het proefschrift verkent ze de 
vruchtbaarheid van een nieuwe 
theologische methode, waarbij een 
vergelijkende en empirische aanpak 
gecombineerd worden. Ze inter-
viewde zowel deelnemers aan het 
Avondmaal, als deelnemers aan 
verschillende seculiere groepsmaal-
tijden over hun beleving van de 
maaltijd. 

theologie vaak onderbelicht blijven. 
Zo leggen doperse theologen vaak 
grote nadruk op het Avondmaal als 
een geloofsbelijdenis, een mense-
lijke daad van toewijding aan 
de navolging van Jezus. Vanuit de 
vergelijking met andere maaltijden 
werd echter duidelijk dat het 
Avondmaal een ritueel is waarin 
deelnemers ook iets ontvangen, 
iets dat verwoording grotendeels 
ontglipt, maar waarbij woorden 
passen als ‘medicijn’ en ‘geschenk’.’ 

Het proefschrift kan tegen verzend-
kosten besteld worden bij 
seminarium@ads.nl.

Veel doopsgezinden doen schamper 
over het Avondmaal als een al te 
formeel ritueel dat eigenlijk niet zo 
belangrijk voor hen is, maar tege-
lijkertijd is het voor velen een ritueel 
waarin hun geloof kernachtig, op 
een haast woordeloze manier geuit 
en beleefd wordt en dat sterke 
emoties kan oproepen. 

Iris: ‘Ik wilde de verschillende bele-
vingen van het Avondmaal in beeld 
brengen, maar dat was nog niet 
alles. Door de beleving en betekenis 
van het Avondmaal te vergelijken 
met de beleving en betekenis van 
een aantal seculiere groepsmaal-
tijden, werd duidelijk dat het 
Avondmaal betekenissen in zich 
draagt die in de gangbare doperse 

promotie
Avondmaal als ritueel

  

Op 93-jarige leeftijd is overleden 
onze lieve en zorgzame moeder en oma, 

weduwe van Willem Arnold Swaan

Janneke Swaan-Lamme
 * Amsterdam † Haarlem
  29 juni 1928  8 december 2021

  Wim Swaan & Rebecca Müller
 
   Jan Swaan
   Emma Swaan
   Jelle Swaan & Femke Hendriks
   Hilde Swaan & Tim Hoogland

 Het a�cheid hee� plaatsgevonden op 
 dinsdag 14 december.
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tekst Jeannette den Ouden & Jan Joost Kessler 
foto’s: p. 5 Nynke Laverman | p. 6 Martje van der Heijden

  kent haar wellicht van 
  haar Friese fado’s. 
  Na een sabbatical in 
  2019 is Nynke een 
nieuwe weg ingeslagen. Ze zingt 
nog steeds even mooi en intens als 
op haar eerste cd. Maar met Plant,
de cd die afgelopen jaar in een slow 
release op de markt kwam, leren we 
haar op een nieuwe manier kennen. 
Bij elk nummer van Plant is ook een 
podcast te beluisteren. Daarin gaat 
zij samen met Lex Bohlmeijer in 
gesprek met bekende mensen, zoals 
Marjan Minnesma, André Kuipers en 
Matthijs Schouten. Deze gesprekken 
gaan over de vraag die Nynke aan 
het hart gaat: hoe kunnen we voor-
komen dat we de aarde onleefbaar 
maken? 

Sleutelmoment
Die vraag is meer dan urgent, want 
letterlijk van levensbelang! Nynke 
citeert komiek Groucho Marx: 
‘We maken geen enkele kans en 
die moeten we met beide handen 

aan een boom vraagt wat deze ziet 
en van haar denkt als hij naar haar 
kijkt. En zo gaat ze in het lied Your 
Ancestor in gesprek met onze 
nakomelingen in de verre toekomst. 
Ze vraagt hen om begrip voor onze 
soort, de Homo Economicus. Want 
ja, we hebben de aarde geëxploiteerd 
en uitgeput, maar we geloofden 
oprecht dat ‘groei’ de heilige graal 
was. 

Improviseren
Nynke schreef dit lied oorspronkelijk 
als een cynische aanklacht tegen 
onze levensstijl. Maar nu zegt ze: 
‘Toen ik de tekst ging zingen, merkte 
ik dat er mededogen in klonk. Mede-
dogen met onze angst, ons onver-

grijpen.’ Als we nu niet veranderen, 
is er geen toekomst meer voor onze 
kinderen en kleinkinderen. 
Hoe is Nynke tot deze overtuiging 
gekomen? 
Zij benoemt een sleutelmoment in 
haar leven: ‘Toen ik langere tijd bij 
nomaden in Mongolië woonde, ont-
dekte ik hoe anders zij kijken naar 
hun omgeving. Zij beseffen dat alles 
ertoe doet en alles even waardevol is. 
Een heel ander wereldbeeld! Niet 
alleen de mens, maar ook de boom 
heeft een eigen verhaal, net als de 
steen en de berg. Wij hebben ergens 
een andere afslag genomen, waar-
door we terecht zijn gekomen in 
onze door economie bepaalde 
wereld. Maar we zijn vergeten dat 
we afhankelijk zijn van de aarde.’

Wij zijn het erover eens dat het 
verleggen van perspectief helpt om 
jezelf, de mens en ons wereldbeeld 
minder centraal te stellen. Het is 
deze perspectiefwisseling die klinkt 
in het lied Tree Tree, waarin Nynke 

te leen
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Op een doordeweekse dag in januari 
praten we via Zoom met Nynke Laverman. 
Ons gesprek gaat over onze zorgen over 
de aarde, over duurzaam leven. En natuur-
lijk over muziek, want Nynke Laverman 
is in de eerste plaats zangeres. 

‘ We maken geen enkele kans en die moeten we 
 met beide handen grijpen’ 

Ontregelende kunst

>>

mogen om het anders te doen. Want 
we wisten het allang. Sinds de 
rapporten van de Club van Rome kan 
niemand zeggen dat we ons niet 
bewust waren van de schade die we 
al decennia lang aan de aarde toe-
brengen. Maar mensen houden vast 

aan hun patronen, aan comfort, 
macht en zekerheid.’
Dat is weinig hoopgevend. Toch 
gelooft Nynke dat we kunnen ver-
anderen en dat ook steeds meer 
mensen dat willen, omdat we ons 
vaker eenzaam voelen en opgesloten 
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‘Liefde is een manier van kijken’ 
in ons wereldbeeld. Veranderen 
begint met ‘niet-weten’. Ze zegt: ‘Ik 
wil niet per se mijn eigen gedachten 
uitventen. Ik wil niets vastleggen, 
maar juist ruimte geven voor het 
niet-weten. Ik wil zoeken, improvise-
ren. Dat zie je ook in onze voorstel-
ling Plant. Als aan het eind het decor 
is ingestort en er niets meer is, laten 
we taal en compositie los en gaan we 
letterlijk improviseren. Het gaat 
erom dat we inzien dat oplossingen 
niet zomaar voorhanden zijn en dat 
je niet verder komt als 
je binnen het bestaande systeem 
blijft denken. Mensen zoeken altijd 
zekerheid! Niet weten en je twijfels 
toelaten, is eng en roept angst en 
weerstand op.’

Veel kan anders 
Nynke refereert aan de ‘U-theorie’: 
‘Wij willen van puntje naar puntje 
springen. Maar in een U moet je 
eerst door het dal, om te ervaren hoe 

eenzaam en onherbergzaam het daar 
is. Pas dan kun je weer omhoogklim-
men. Dat vraagt vertrouwen. Dat je 
intuïtief voelt: hoe dan ook, er komt 
een richting. Je komt altijd weer 
uit dat dal. Tenminste: als je niet 
je hakken in het zand zet of ande-
ren de schuld geeft, maar juist ver-
binding zoekt om er samen uit te 
komen.’
 
Hoe doe je dat? Door die perspec-
tiefwissel dus, en ook door te doen 
waar jouw kracht, jouw talent ligt. 
Voor Nynke is dat haar muziek. 
Kunst verbindt én ontregelt. Het 
maakt ons bewust van wat we niet 
weten. Daarnaast heeft Nynke haar 
eigen levensstijl radicaal veranderd 
naar zero waste en biologisch en 
vegetarisch eten. Ze wil leven naar 
haar waarden, zonder compromis-
sen. ‘Zo zit ik in elkaar. Als ik weet 
dat het echt anders moet, dan doe 
ik het morgen anders! Gelukkig 

willen mijn man en zoons dit ook. 
En natuurlijk leven wij ook in het 
systeem. Maar als je je bij elke keuze 
afvraagt ‘hebben we het nodig en 
kan het anders?’, dan blijkt er heel 
veel anders te kunnen. Wat me helpt 
is een uitspraak van Katrien Schau-
broeck, in een van de podcasts bij 
Plant: ‘Liefde is een manier van 
kijken’. Met liefde zie je mogelijk-
heden.’

Welke mogelijkheden ziet Nynke 
voor haar eigen toekomst? ‘We zien 
ons project Plant als een plant. We 
willen de wortels blijven voeden. 
We zien vertakkingen in nieuwe 
podiumversies, maar ook in het 
onderwijs. We willen vooral meer 
jongeren bereiken, op festivals 
bijvoorbeeld. Maar eerst gaan we 
opnieuw langs de theaters met de 
voorstelling!’ <<

Op de site www.nynkelaverman.nl vindt
u alle songs, clips en podcasts van Plant 
en de plaatsen en data van de komende 
theatervoorstellingen. 

De Doopsgezinde Gemeente Eindhoven zoekt een 
enthousiaste en gedreven

predikant (m/v)
voor 0,4 fte (ca. 16 uur per week) 

Bij voorkeur doopsgezind proponent of bereid hierin aanvullende 
scholing te volgen. 

Onze verwachtingen zijn: het vertalen van de bijbel naar het heden 
in de diensten en de preek; sterk zijn in pastoraat, initiatieven 
durven nemen en leiding geven aan gespreksgroepen; de doops-
gezinde broederschap een warm hart toedragen; bereid zijn 
samen te werken met remonstrantse en lutherse predikanten; 
kunnen omgaan met lof en kritiek. 

Belangrijkste werkzaamheden: pastorale bezoeken in Eindhoven en 
de regio; groepswerk en huiskamerbijeenkomsten; maandelijkse 
viering en column in het gemeenteblad; deelname vergaderingen 
van kerkenraad en in DoReLu-verband.

Informatie: Joost Vermolen, lid beroepingscommissie | 06 55 72 56 74
Sollicitatie met cv en motivatie sturen naar: 
info@dgeindhoven.doopsgezind.nl

nb: Combinatie met sollicitatie bij de remonstrantse gemeente 
(vacature 0,4-0,6 fte) is mogelijk. Zie voor de volledige advertentietekst 
www.doopsgezind.nl/vacatures

De Doopsgezinde Gemeente Damwâld is op zoek naar een

predikant/voorganger (m/v)
voor tenminste 0,5 fte 

De voorkeur gaat uit naar iemand die:
> (enige) ervaring heeft en de doperse traditie onderschrijft 
 en uitdraagt
> zowel jong als oud kan inspireren
> empathisch (inlevend) vermogen heeft
> oog heeft voor het pastoraat
> enthousiast is en nieuwe ideeën heeft
> een teamplayer is
> deelnemen wil aan oecumenische activiteiten
> voldoende schriftelijke en mondelinge vaardigheden bezit

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alle Flootman: 
0511 42 29 97 | 06 10 23 80 27.
U kunt uw brief met cv vóór 1 maart a.s. sturen naar het secretariaat 
van de gemeente, p/a Wyger Martensstrjitte 46 | 9104 jm Damwâld.

te leen



Dit keer komen de groeten uit de Hanzestad Zwolle, van 
broeder Ekke Klamer. Hij heeft voor het artikel gebrainstormd 
met een aantal gemeenteleden. tekst Franka Riesmeijer – foto’s Ekke Klamer

groeten uit              Zwolle

groeten uit              Zwolle

Deze rubriek
laat iets zien van 
Nederland en van 
de vele bijzondere 
doopsgezinde 
gemeenten die 
ons land rijk is. 

Wat is jouw favoriete plek in en om Zwolle?
‘Ik kan niet één favoriete plek aanwijzen, want dan zou 
ik een groot deel van Zwolle te kort doen. Laten we 
chauvinistisch beginnen met de doopsgezinde kerk in 
de Wolweverstraat. Dit rijksmonument werd in 1638 
gesticht. Er werd toen voor 525 gulden een stuk grond 
aangekocht, waar een ruimte werd ingericht voor het 
houden van samenkomsten. Begin 1700 werd dat 
schuilkerkje uitgebreid en rond 1850 heeft het zijn 
huidige vorm gekregen. Het schuilkerk-karakter is echter 
behouden gebleven.

‘Er zijn er nog meer oude gebouwen in Zwolle, zoals 
de Sassenpoort uit begin 15e eeuw; de ‘Peperbus’: 
de toren van olv-basiliek (voltooid in 1483); de Grote 
of Sint Michaëlskerk, gebouwd van 1406 tot 1466; 
Het Vrouwenhuis of het ‘Hofje van Aleida Greve’, en 
het 16e-eeuwse regentenhuis Het Drostenhuis. 
Voor mensen die iets anders willen dan historische 
gebouwen is een wandeling langs de Willemsvaart, via 
het voormalige doopsgezind verzorgingshuis De Venus, 
naar Het Engelse Werk en de IJssel aan te raden. 
Dat geeft een goed beeld van de groene stad Zwolle.’

Wat definieert het karakter van de Zwollenaar?
‘De geboren Zwollenaar is wat behoudend en een beetje 
op zichzelf. De naam ‘Blauwvingers’ is ontstaan in de

Hanzetijd. Inwoners van omliggende steden namen 
zelfvergenoegde Zwollenaren op de hak door hun 
koopwaar met kleingeld te betalen, zodat ze hun vingers 
blauw telden!’ Inmiddels is Zwolle zo gegroeid dat een 
duidelijke karaktereigenschap moeilijk aan te geven is.’

Wat is een regionale lekkernij?
‘De Zwolse balletjes natuurlijk. Puur suiker met een licht 
vruchtensmaakje: slecht voor het gebit en de lijn, dus 
niet echt aan te raden. En restaurant De Librije is 
beroemd, mede door het gebruik van streekproducten. 
Maar ook daarnaast kun je in Zwolle lekker uit eten.’

Wat ontleen jij aan de doopsgezinde gemeente?
‘Ik ben opgegroeid in een doopsgezinde omgeving 
en ben blij dat ik hier steun en inspiratie vind voor mijn 
gevoel van vrede en gerechtigheid.’

Wat maakt de DG Zwolle uniek?
‘Het kerkgebouw. Verder is het een normale doops-
gezinde gemeente, die alle zeilen bijzet om overeind te
blijven. Het ledental is de laatste veertig jaar gedaald 
van 200 naar 70 leden. Maar we blijven actief door te
participeren in diverse Zwolse samenwerkingsverban-
den. Daarin willen we, samen met de remonstranten, 
de vrijzinnige geloofsbeleving in de wat calvinistische 
kerkomgeving van Zwolle gestalte geven.’ <<

groeten uit              Zwolle

  et vergt oefening en 
  ervaring. Maar als het 
  goed is komt uit de 
  vele vingeroefeningen 
leesbare ‘stof ’ voort, variërend van 
kleine verhalen in columns tot grote 
verhalen in heilige boeken. 
Schrijvers verrijken de wereld met 
een stroom aan essays, gedichten, 
liederen, memoires, romans, 
sprookjes, toneelstukken, scenario’s, 
verslagen, kookboeken en nog veel 
meer. Ze brengen persoonlijke 
relaties en sociale verhoudingen 
onder woorden. Zo helpen ze ons 
elkaar te verstaan in dit vergankelijk 
bestaan. Sfeer en toon van hun werk 
lopen intussen uiteen van juichend 
lichtvoetig tot angstaanjagend 
zwaarmoedig, van fijngevoelig tot 
smakeloos of ronduit bot. Suiker-
zoet, sinister, spannend of satirisch. 
Niets is te gek.

Maar geen schrijver schept zomaar 
uit het niets. Een schrijver is aller-
eerst zelf lezer, van dromen en 
hersenspinsels van anderen. Een 
schrijver balanceert altijd op de rand 
van plagiaat – net als ik hier. Het is 
een wonderlijk samenspel. Boeken 

ontstaan uit leen- en leesgoed van 
anderen. Dat geldt ook voor heilige 
geschriften. Je kunt het ene heilige 
boek wel uitspelen tegen het andere, 
omdat er maar één ‘het ware’ kan 
zijn, van kaft tot kaft. Maar je krijgt 
een rijker perspectief als je zoekt 
naar gemeenschappelijke wortels, 
omdat de waarheid zich niet tussen 
kaften laat binden. Hoe je het ook 
bekijkt: een Nieuw Testament bestaat 
niet zonder Tenach (bij ons door-
gaans Oude Testament genoemd). 
Een Koran bestaat niet zonder Bijbel. 
Abraham, Mozes en Maria zijn 
namen die joden, christenen en 
moslims met elkaar delen. 

En Jezus dan? Verschillen zijn er 
genoeg. De schrijvers van het 
Nieuwe Testament vertellen ieder 
hun eigen verhaal met eigen 
accenten. In het evangelie van 
Johannes leren we een andere Jezus 
kennen dan in de verhalen van 
Mattheus, Marcus en Lucas. En daar 
is het niet bij gebleven. Uit de vroege 
bronnen valt op te maken dat Jezus 
naar de synagoge ging, zich aan 
joodse riten hield en leefde in de 
joodse traditie. Maar die joodse 

achtergrond is in de loop van de 
eeuwen vervaagd. 

Ook binnen het christendom 
ontstonden al gauw uiteenlopende 
stromingen. En zes eeuwen na het 
leven van Jezus kwam de islam op, 
met een eigen weg én met elemen-
ten uit de joodse en christelijke 
traditie. De meeste christelijke schrij-
vers reageerden afwijzend op deze 
nieuwe beweging, maar er waren 
ook kerkvaders die moslims meer 
of minder beschouwden als mede-
gelovigen.* 

Ondanks verwantschap blijkt het 
lezen van elkaars boeken, heilig of 
niet, een hele kunst. Maar het kan 
bruggen slaan. Samen lezen helpt 
samen leven. <<

Lenen, leven, lezen. Schrijvers spelen 
met letters en taal, met feiten en 
verzinsels, met gedachten en gevoelens.

Samen lezen helpt samen leven

Samenspel

column

tekst Yko van der Goot 

Yko van der Goot is emeritus 
predikant 

Jodendom, christendom en islam staan bekend als religies van het boek. In de rubriek 
Mensen van het boek zoekt Yko van der Goot naar woorden voor gedeeld geloof.

mensen
van het boek

H

* Zie: Jezus in christendom en islam, 
 Eduard Verhoef, uitgeverij Skandalon, 
 2021
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toe-eigening altijd gevierd. Als je het 
principe van culturele toe-eigening 
op alles doorvoert kun je zelfs niet 
zeggen dat stamppot typisch Neder-
lands is, want aardappelen komen 
oorspronkelijk niet uit Nederland. 
Het is gewoon heel lastig om het 
‘eigenaarschap’ van bepaalde 
stijluitingen, of dat nu dreadlocks, 
kimono’s, stamppot of sombrero's 
zijn, bij één specifieke groep te 
leggen. ‘De zwarte gemeenschap’ 
of ‘Afrika’ zijn bovendien veel te 
heterogeen om zulke claims te 
maken. Dreadlocks zien we bijvoor-
beeld niet alleen in de Jamaicaanse 
cultuur, maar worden ook door 
Aboriginals in Australië gedragen. 
We leven nu eenmaal in een wereld 
die steeds kleiner wordt – of eigenlijk 
groter – waardoor iedereen in alle 
uithoeken komt. En datgene wat je 
mooi, bruikbaar of goed vindt, leen 
je. Daarom is ‘uitwisseling’ voor dit 
gedeelte van het vraagstuk een 
betere term.’

Is er dan niets problematisch aan?
‘Zeker wel. Maar dan gaat het over 
machtsstructuren. Net zoals grappen 
leuker zijn wanneer mensen naar 
boven schoppen in plaats van naar 
beneden, is toe-eigening een pro-
bleem als machtige mensen geld 
verdienen aan cultuuruitingen 
waarvoor andere mensen gediscri-
mineerd worden. Toe-eigening wordt 
kwalijk als het gedaan wordt door de 
heersende macht, ten opzichte van 
minderheden die zich niet kunnen 
verdedigen. En zeker als elementen 
zonder toestemming worden 
gebruikt, of als hierover geen ver-
antwoording wordt afgelegd. 
De Amerikaanse actrice Amandla 
Stenberg verwoordde het ooit als 
volgt: ‘Er is sprake van appropriatie 
wanneer een bepaalde stijl leidt tot 
racistische generalisaties en stereo-
typeringen van de mensen die het 
bedachten, maar die modieus, cool 
of grappig wordt gevonden als 
geprivilegieerde mensen hem voor 
zichzelf gebruiken’.’

Heb je voorbeelden daarvan?
‘Het gebruik van Afrikaanse stoffen 
door de witte ontwerpster Stella 
McCartney is een bekend voorbeeld. 
Niet alleen gebruikte ze die Afrikaan-
se stoffen zonder echt goede onder-
bouwing, ook liet ze de ontwerpen 
dragen door uitsluitend witte 
modellen. Een ander voorbeeld vind 
je in de popmuziek, onder meer bij 
de Amerikaanse zangeres Katy Perry. 
Haar werd verweten aan culturele 
toe-eigening te doen door als geisha 
het podium op te komen. Het verwijt 
was dat zij als Amerikaanse met deze 
stereotypering aan de haal ging. 
Uiteindelijk gaat het over dat soort 
generalisaties en stereotyperingen. 
Het ‘lenen’ of kopiëren van elemen-
ten uit elkaars cultuur is niet het 
probleem. Dat doen we al sinds de 
wereld begon. Dat is wat cultuur is, 
tenslotte.’

De Nigeriaanse schrijfster Chima-
manda Ngozi Adichie sprak in 
2009 over het gevaar van het 
eenzijdige verhaal (‘the danger 
of a single story’). Ze stelt dat:
‘Het probleem met stereotypes niet 
is dat ze niet bestaan, maar dat 
ze niet het hele verhaal vertellen. 
Ze zorgen ervoor dat één verhaal 
het enige verhaal wordt.’ Adichie 
spreekt over haar jeugd in Nigeria 
en de boeken die ze las. Toen ze 
zelf begon te schrijven hadden al 
haar karakters blauwe ogen en 
blond haar en spraken ze over hoe 
fijn het was dat de zon scheen. 
Ze raakte ervan overtuigd dat 
boeken altijd die elementen moes-
ten bevatten, omdat dat was wat 
ze altijd gelezen had. De kern van 
haar speech was het feit dat de 
mens erg kwetsbaar is en verhalen 
ertoe doen. En hoe dat verhaal je 
wereldbeeld kan kleuren. 

Zie jij iets in de ‘danger of the 
single story’?
‘Stereotyperen is het reduceren van 
mensen tot een vermeende eigen-
schap van een groep. Hun identiteit 

en gedrag wordt dan gezien als 
natuurlijk en daarmee onverander-
lijk, en als anders dan de dominante 
groep. Er is macht nodig om te 
stereotyperen, en het gebeurt mees-
tal door mensen uit de dominante 
groep. Dat maakt het ook zo kwalijk: 
stereotypes over bijvoorbeeld ras en 
etniciteit houden bestaande ongelijk-
heden in stand.’ 

Dus eigenlijk gaat het niet om 
uitwisseling, maar is culturele 
toe-eigening een label dat iets 
groters aangeeft?
‘Als het gaat om jatten of het over-
nemen van andermans werk zonder 
bronvermelding, heet het diefstal. 
Als het gaat om machtige makers 
die geld verdienen aan de cultuur 
van een ander, heet dat cultureel 
kolonialisme. Als je aspecten uit 
andere culturen gebruikt is het 
‘remix’ of ‘transfer’. Cultuur brengt 
cultuur voort, en dat is niets 
negatiefs.’ <<

  r. Linda Duits (1976) 
  is schrijver, publicist 
  en onderzoeker onder
   meer op het gebied 
van media- en cultuurstudies, aan de 
Universiteit van Amsterdam en de 
Universiteit Utrecht. Ze stelt dat de 
term ‘culturele toe-eigening’ een 
verkeerd beeld geeft. 

Wat is culturele toe-eigening?
‘Culturele toe-eigening (cultural 
appropriation) is een term die 
gebruikt wordt voor het overnemen 
van bepaalde aspecten uit een min 

Waarom is die appropriatie 
(toe-eigening) de laatste jaren 
zo’n ding?
‘We leven in een wereld waarin 
het activisme enorm herleeft. Er is 
vernieuwde aandacht voor het 
feminisme en er is een enorme 
antiracismebeweging gaande. Er is 
aandacht voor allerlei vormen van 
ongelijkheid. Daar is dit een 
onderdeel van.’

Hoe zie jij culturele toe-eigening?
‘Ik heb moeite met de term als 
verwijt, want in mijn specialisme 
Cultural Studies wordt culturele 

of meer afgebakende cultuur, door 
een groep die buiten die cultuur 
staat. Het kan hierbij gaan om haar-
dracht, manieren van koken, kleding 
en andere culturele uitingen. 
Voorbeelden zijn het dragen van 
dreadlocks door witte mensen en het 
gebruik van Afrikaanse stoffen door 
westerse modeontwerpers. Maar het 
gaat verder. Het gaat bijvoorbeeld 
ook over het gebruik van muziek uit 
Zuid-Amerika in de westerse pop-
muziek, en ga zo maar door. Het 
label wordt altijd in negatieve zin 
gebruikt, eigenlijk als aanklacht.’

tekst Kalle Brüsewitz – foto’s: portret Hans & Grietje – Do Not Say Cheese
modeshow Stella Mc Cartney Sonny Vandevelde 

‘ Diefstal en cultureel 
 kolonialisme, dat is een 
 probleem. Het gaat 
 om machtsstructuren.’

Cultuur
brengt
cultuur
voort

cultural appropriation
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boeken

drieluik 
Van schepping naar dood

‘In het begin was er niets. Het is 
moeilijk om je dat voor te stellen. 
[…] Als je het begin van alles wilt 
zien, moet je erg veel weglaten. Ook 
je moeder.’ 

Al op de eerste pagina is Het hele 
leven een geweldig boek. Oké, eerlijk 
is eerlijk, het boek is al goed vóór de 
eerste pagina. Peter van den Ende 
tekende voor de illustraties: prach-
tige platen, op de voorkant en door 
het hele boek heen. Bart Moeyaert 
herschrijft het scheppingsverhaal 
vanuit iemand die naast God zit en 
ziet hoe alles wordt gemaakt. Ieder 
woord van dit eerste deel resoneerde 
in mij, het is een warme vertelling. 
Als poëzie die verwarrend, verdie-
pend en waar is. 
Na De Schepping gaat het verhaal 
verder met Het Paradijs. Daar wordt 
alles wilder; het verhaal maar ook 
de stijl. De vrouw is ongrijpbaar, 
voor de hoofdpersoon en zeker ook 
voor de schrijver. Nog ben ik gegre-

Woorden van kardinaal Joseph 
Ratzinger, de latere paus Benedictus, 
inspireerden Halík tot het schrijven 
van Theater voor Engelen. 
Ratzinger deed tijdens een toe-
spraak, in een ‘wereld zonder God’, 
de oproep aan ongelovigen, agnos-
tici en atheïsten om ‘zo te leven alsof 
God bestaat’. Halík interpreteert 
deze woorden als een uitnodiging 
voor een bijzondere vorm van 
geloven, die zowel de zoekenden als 
hen die zich al in de kerk bevinden 
kan inspireren. Niet alleen inspireren 
tot gezamenlijke reflectie, maar ook 
tot het creëren van een betere 
wereld. ‘Het gaat er op dit moment 
om dat we leren samenleven in de 
wereld en er gemeenschappelijk aan 
bijdragen dat ons continent en onze 
planeet een dragelijker plek worden 
om te leven.’ 

Theater voor Engelen is geen nacht-
kastjeslectuur. Regelmatig dwingen 
zinnen tot enkele keren herlezen. 
Enkele zinnen later daarentegen legt 
Halík glashelder en leesbaar uit. 
Bovenal is zijn betoog prikkelend. 
‘Misschien hebben die mensen wel 
gelijk die zeggen dat God in deze tijd 

over geen andere handen en over 
geen andere mond beschikt dan de 
onze.’ 
Oftewel: huiswerk te doen!
Jehannes Regnerus

Theater voor engelen. Het leven als reli-
gieus experiment, Tomás Halík, uitgeverij 
Kok Boekencentrum, € 22,50
 

film

vader
Grip verliezen

Anthony woont zelfstandig in zijn 
appartement in Londen waar hij 
nooit weg wil. Hij kan zich prima 
redden en heeft geen hulp nodig. 
Maar wat doet die vreemde man in 
zijn huiskamer? Waar is zijn dochter 
Anne? Waarom komt die aardige 
verpleegster niet meer? En waar is 
zijn horloge? 
De film The Father neemt je als kijker 
mee in de wereld van Anthony, die 
door dementie steeds meer de grip 
op zijn leven verliest. Door dit bij-
zondere perspectief voel je zelf de 
vervreemding, achterdocht en angst 
die Anthony ervaart. Net als hij blijf 
je aan het eind van de film in ver-
warring achter. Tegelijkertijd zie je 

hoe Anthony’s dochter worstelt met 
haar liefde voor haar vader, en haar 
machteloosheid wanneer hij steeds 
meer in zijn eigen wereld verdwijnt. 
Is er nog plaats voor haar eigen 
leven, en op hoeveel aandacht kan 
haar partner nog rekenen? 
The Father is een aangrijpend verhaal 
over liefde en verlies. De film werd 
door bezoekers van vpro cinema 
gekozen tot beste film van 2021. 
Ik was er erg door geraakt en was blij 
dat ik samen met anderen had 
gekeken. Na afloop hebben we nog 
lang met elkaar doorgepraat. Deze 
film is zeer geschikt om met een 
kring te bekijken. 
Carolien Cornelissen

The Father, regie Florian Zeller, scenario 
Christopher Hampton en Florian Zeller 
(Oscar voor beste bewerkte scenario), 
acteurs Anthony Hopkins (Oscar voor 
beste hoofdrol), Olivia Colman en Mark 
Gatiss, 2020 (in Nederland 2021)
 

expositie

statement
Hip en genderfluïde

Frida Kahlo is booming. Is het haar 
kunst? Is het haar voorkomen? Is het 
dat de wind waait uit het Westen? 
Eerder dit jaar was er een grote 
tentoonstelling over de Mexicaanse 
kunstenares (1907-1954) in het 
Amstelveense Cobra Museum, 
nu eentje in het Drents Museum. 
Een tentoonstelling waar het 
museum naar eigen zeggen jaren 
mee bezig geweest is. Hij gaat niet 
over kunst, maar over Frida Kahlo als 
persoon. Als uitgesproken karakter 
met eigenzinnige kleding en dito 
meningen over de maatschappij. 
En een vrouw met invloed en een 
pittig leven. 
De tentoonstelling zelf is vrij klein, 
er is van alles een beetje. Er valt veel 

te lezen, want haar levensverhaal 
staat centraal. Met jurken – hele 
mooie, dat zeker – en schoenen en 
tassen (ook mooi) en een aantal 
schilderijen, films en formulieren. 
Je bent er zo doorheen. 
Wat overheerst is dat de tentoon-
stelling vooral de reden dat Frida 
Kahlo hip is, ademt. Ze is gender-
fluïde, feministisch, biseksueel, 
‘ze laat zich niet in een hokje 
stoppen’ – zo is te lezen op de 
borden. 

Mijn toon klinkt misschien cynisch, 
maar dat bedoel ik niet zo. Ik vind 
Frida Kahlo een prachtig voorbeeld 
van hoe de mens zou moeten kun-
nen zijn, en een markante en belang-
rijke vrouw in de geschiedenis. 
Ook het thema dat doorsijpelt in de 
tentoonstelling vind ik heel mooi, 
maar de tentoonstelling is helaas 
ook een goed voorbeeld van te veel 
willen in te weinig ruimte/tijd. 
Viva la Frida is een krachtig state-
ment in de huidige tijd, maar het is 
allemaal te weinig uitgediept.
Kalle Brüsewitz

Viva la Frida, Drents Museum, Assen
Te zien t/m 27 maart

pen en kan ik het boek niet weg-
leggen. 
Het derde deel heet De Hemel en 
speelt zich af in het nu. Een man 
weet dat hij zal sterven en wacht op 
de dood. Hij wacht op de Dood bij 
de bushalte, want ze zouden geza-
menlijk naar het strand gaan. Daar 
wil de man wel sterven. 
De breuk tussen het scheppings-
verhaal en de hedendaagse man is 
goed merkbaar, ook in de stijl. 
Ik vond het deel wel goed, maar 
werd er persoonlijk niet evenzeer 
door bewogen als door de eerste 
twee delen. Kritiek is dat amper te 
noemen, want het begin was zo 
fantastisch dat het lezen bijna niet 
vol te houden was. 
Franka Riesmeijer

Het hele leven. De Schepping, Het Paradijs, 
De Hemel. Bart Moeyaert, ill. Peter van 
den Ende, uitgeverij Querido, € 19,99 

meedoen
Alsof God bestaat

‘Als je niet kunt geloven, speel het 
dan, doe alsof. Waag het er dan op 
het verhaal binnen te stappen, geen 
toeschouwer te blijven, maar acteur 
en medeschepper te worden van een 
uniek ‘theater van engelen’.’ 

Voor wie meer boeken van Tomás 
Halík – Theater voor Engelen is zijn 
achtste in het Nederlands vertaald – 
heeft gelezen, komt het citaat niet als 
een verrassing. Zijn eigen biografie 
leidt hem steeds weer naar de 
zoekende gelovige, maar evenzeer 
naar de zoekende ongelovige en 
atheïst. Hij heeft een zwak voor hen. 
Priester en hoogleraar filosofie Halík 
heeft in een atheïstische (communis-
tische) omgeving de weg tot het 
geloof gevonden, is in het geheim 
gewijd en later onder meer raads-
man van president Havel geworden. 

In de rubriek media & cultuur verschijnen besprekingen 
van boeken, muziek, films, tentoonstellingen en andere culturele uitingen.

media & cultuur
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 De zonnetjes bij de besproken items geven de waardering 
van de recensent weer. Die kan uiteenlopen van één zonnetje 
(niet best), tot vijf zonnetjes (uitstekend).
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Op de agenda van de algemene 
vergadering van de doopsgezinden 
in Tanzania stond een belangrijk 
punt. Zó belangrijk dat financiële 
hulp werd aangevraagd om alle 
leden de mogelijkheid te geven 
aanwezig te zijn. Nu betekent 
‘algemeen’ alleen predikanten en 
dus alleen mannen, want vrouwelijke 
predikanten zijn er (nog) niet. 
Precies dát is wel al enige jaren de 
inzet van de doperse vrouwen in 
Tanzania, geholpen met morele en 
financiële steun vanuit Nederland, 

Ook de pastor van het ziekenhuis in 
Shirati wilde mij dringend spreken. 
Dat laatste was opvallend, want hij 
was natuurlijk een man. Hij bleek 
het moeilijk te vinden op de 
vrouwenafdeling van slachtoffers 
van huiselijk geweld te komen. Hij 
voelde zich medeschuldig, hoewel
hij zelf geen dader was. Onderweg 
was ik al op elke kansel van elke kerk 
die we passeerden gefotografeerd, 
want een vrouw op de kansel was 
een apart verschijnsel. Toch stelde ik 
de tobbende pastor voorzichtig voor 
om eens te kijken of een vrouwelijke 
pastor misschien niet behulpzaam 
zou kunnen zijn op deze afdeling. 
Hij klaarde op van het idee, maar zag 
het in de praktijk nog niet gebeuren. 
Ik besloot het idee ook aan de 
vrouwengroepen voor te leggen, die 
het verrassend vonden…

Het balletje rolt
De volgende keer dat ik mee mocht 
naar Tanzania, waren we op een 
zondag in Shirati. Ik vroeg Bert of 
ik zou aanbieden de dienst te ver-
zorgen, samen met de vrouwen-
groep. Dat leek hem een prima idee 
en dus zat ik op zaterdag met zes 
vrouwen de dienst voor te bereiden. 
Ze stuiterden van de ideeën. Omdat 
de dienst drie uur duurt konden we 
bijna alles erin verwerken. De vrouw 
van de dominee zou als liturg 
optreden en de koren strak in de 

hand houden, want die hadden de 
neiging te blíjven zingen. 
Ze gaf me ook het advies te blijven 
staan als ik eenmaal stond. Dat bleek 
nuttig, want als je gaat zitten is je 
beurt voorbij. Vlak voor we begon-
nen kreeg mijn vertaalster Violeth 
last van paniek, want ze had nog 
nooit in het openbaar gesproken… 
En nu moest zij in het Swahili 
vertalen wat ik in het Engels zei. 
Maar het ging uitstekend, ondanks 
de rij mannelijke predikanten die 
met de bijbel en een opschrijfboekje 
klaar zaten om elke fout te noteren. 
De boekjes bleven leeg, en Violeth 
riep na afloop: ‘Dit wil ik vaker, want 
ik heb wat te zeggen!’ En de andere 
vrouwen knikten instemmend.

Sukkeldrafje
Voor de volgende algemene verga-
dering werden sommige vrouwen 
uitgenodigd – zonder stemrecht 
overigens – en Violeth werd gekozen 
tot landelijk coördinator van vrou-
wenactiviteiten. Er werd ook iemand 
gekozen om het proces van het 
theologisch scholen van vrouwen
te begeleiden, al was dat lange 
termijnwerk. Iedereen was vol goede 
moed en ik kreeg vragen als: ‘Ken je 
bijbelverhalen waarin vrouwen 
voorkomen?’ En: ‘Wat zijn geschikte 
vakken voor vrouwen op het 
seminarie?’ Ik vond het vreemde 
vragen, maar er werd in ieder geval 
over nagedacht. Een jaar later werd 
mij vlak voor de vergadering ineens 
gevraagd of ik als spreker namens 
de vrouwen wilde optreden. Maar 
dat lukte niet – nog afgezien van de 
vraag of dat strategisch handig en 
nuttig was. Ik schreef de vrouwen als 
bemoediging wel een brief, met de 
tip om Rebecca Osiro te benaderen: 
de enige vrouwelijke doopsgezinde 
predikant in Kenia. Violeth besloot 

mijn brief dan maar op de verga-
dering voor te lezen.

Stilstand en doorstart
En toen werd het stil. Er kwam geen 
antwoord meer op e-mails, totdat ik 
op forsere toon dan ik prettig vind 
een verklaring eiste over de beste-
ding van het geld dat we al twee jaar 
eerder hadden gestuurd. Het ant-
woord kwam per ommegaande: 
vrouwelijke voorgangers konden er 
niet komen, want het reglement 
stond het niet toe. 

Nu is een reglement door mensen 
gemaakt en dus veranderbaar, ook 
als dat moeizaam gaat. Bovendien 
wist ik dat ze het reglement van 
Kenia hadden overgenomen, maar 
de beperking omtrent vrouwelijke 
voorgangers en leiders eraan 
toegevoegd hadden. 
En toen kwam de vraag naar finan-
ciële ondersteuning, want op de 
volgende algemene vergadering zou 
in stemming worden gebracht of 
vrouwen toegelaten mochten 
worden tot het seminarie, en dan 
predikant zouden mogen worden.

Strijd gaat door
Vervolgens kwam het bericht dat 
maar liefst 98% van de mannen had 
ingestemd met het voorstel. Gejuich 
alom en details zouden volgen… 

alleen kwamen die niet. Ook op mijn 
e-mails kwam geen antwoord, al had 
Violeth bericht dat vrouwen nu 
diaken mochten worden en dat dat 
een geweldige stap vooruit was. 
Maar was dat nu ons doel geweest? 
Na veel e-mails van mijn kant zonder 
antwoord vanuit Tanzania kwam de 
aap uit de mouw: predikant worden 
werd het niet, maar diaken was ook 
mooi. Voorlopig moest eerst het 
reglement worden aangepast en bij 
de overheid worden ingediend. 
Na opnieuw veel vragen kreeg ik een 

lijst met eisen waaraan een diaken 
moet voldoen voordat ze ‘leider in de 
gemeente’ mag worden. Misschien 
worden dezelfde eisen aan mannen 
gesteld, maar voor vrouwen pakken 
ze ongunstiger uit. Ze moeten 
minimaal de middelbare school 
hebben afgerond, ze moeten 
getrouwd zijn en dan pas mogen ze 
theologie studeren. Dat betekent dat 
ze toestemming van hun man 
moeten hebben en dat is niet altijd 
makkelijk. De strijd is dus nog niet 
gestreden. En of dit nu een grote 
stap is of een kleine, zal de tijd leren. 
Ik houd contact en probeer alvast 
Swahili te leren, want je weet nooit 
of het van pas komt... ooit. <<

vanuit de Doopsgezinde Zending en 
de gemeenten Dordrecht en 
Rotterdam. Deze vrouwen stichten 
gemeenten, bouwen kerken – en als 
alles klaar is stappen de mannelijke 
predikanten in een gespreid bedje.

Vrouw op de kansel
Toen mijn echtgenoot Bert als voor-
zitter van Doopsgezind WereldWerk 
een aantal projecten in Tanzania ging 
bezoeken, mocht ik mee. Ik kreeg 
een paar taakjes toebedeeld, zoals 
ontmoetingen met vrouwengroepen. 

1514

De mannelijke predikanten zaten klaar 
om elke fout te noteren

Ze hadden ernaar uitgekeken, 
maar zou het er ook van komen deze keer? 

vrouwen in Tanzania

tekst & foto’s Christien Duhoux-Rueb

Nog geen vrouwelijke 
predikanten in TanzaniaEen stap…

Christien Duhoux-
Rueb is predikant 
en theoloog
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tekst Marco Blokhuis – foto’s Ruben de Heer

  e herkomst van voorwerpen is in de 
  kunstgeschiedenis, de kunsthandel en 
  het museale veld een onmisbare schakel 
  bij het bepalen van de authenticiteit van 
een voorwerp, en van de rechtmatigheid van eigendom. 
We kunnen er zeker van zijn dat het onlangs aange-
kochte schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt 
inderdaad van zijn hand is, en dat de volgorde van 
eigendom helemaal is gecontroleerd. Als dat niet het 
geval zou zijn was de koop nooit gesloten. 
Dit is het historische verhaal van het schilderij, maar er 
zijn natuurlijk meer verhalen met schilderijen verbon-
den, zoals het esthetische en het devotionele.

Teruggekeerd
Op Maria Magdalena. De tentoonstelling was het hierbij 
afgebeelde schilderij te zien. De rijk geklede Maria 
Magdalena, herkenbaar aan de zalfpot links op tafel, zit 
met gevouwen handen voor een kruisbeeld. De spreuk 
op de lijst luidt: ‘Vals die Gracieusheyt ende ijdel die 
Schoonheyt maar een vrouw God vreesende sal men prijsen’ 
(Proverb 31 Sp31). 
Maria Magdalena laat zien dat iedereen na het tonen 
van berouw genade kan vinden in Gods ogen. Bevallig-
heid en schoonheid, waardoor de vrouw op het schilderij 
in eerste instantie opvalt, zijn ijdele zaken die er niet toe 
doen. Het wijzen op berouw, en het leiden van een 
deugdzaam en godvruchtig leven, is de eigenlijke 
boodschap van het schilderij. 

in openbare en particuliere collecties bevinden, bijvoor-
beeld voorwerpen uit vroegere overzeese gebiedsdelen 
die door de toenmalige machthebbers zijn meegeno-
men. Het onder dwang en zonder toestemming mee-
nemen van eigendommen is natuurlijk ontoelaatbaar, 
van wie of wat dan ook. Musea over de hele wereld 
worden dan ook geconfronteerd met de vraag kunst 
terug te geven die ooit op niet geheel legale wijze bij 
de eigenaren is weggehaald. Zo staan de Elgin Marbles 
van het Parthenon in Athene, die zich in een Londens 
museum bevinden, al jaren ter discussie. Met voor-
werpen in de collectie die vooral afkomstig zijn uit 
kerken heeft Museum Catharijneconvent daar veel 
minder mee te maken.

Devotie en esthetiek
Voor zover bekend zijn er uit de Nederlandse kerken, 
waar kunstwerken vooral een religieuze betekenis 
hebben, geen goederen meegenomen. Dat geldt overi-
gens niet voor de luidklokken in de kerktorens die in 

grote aantallen zijn gevorderd voor de oorlogsindustrie. 
Waren de voorwerpen in de kerken zelf misschien niet 
bijzonder genoeg? Topstukken in Belgische kerken, zoals 
het altaarstuk met het Lam Gods in Gent, en de Madonna 
met Kind van Michelangelo in Brugge, zijn wél getrans-
porteerd naar Duitsland. 

Net zoals bij andere kunstvoorwerpen speelt ook bij het 
schilderij van Maria Magdalena de esthetische waarde 
een belangrijke rol. Dat geldt tevens voor kunstwerken 
die uit kerken afkomstig zijn en die bewaard en tentoon-
gesteld worden in musea. De esthetische waarde wordt 
in musea over het algemeen meer benadrukt dan de 
devotionele. Voor religieuze kunst in particulier bezit is 
de scheidslijn minder duidelijk, maar dat devotionele en 
esthetische aspecten daarbij een rol spelen is vanzelf-
sprekend. We kunnen er wel van uitgaan dat bij de 
roofkunst de esthetische en kunsthistorische waarde 
voor de bezetter op de eerste plaats kwamen.

Het is jammer dat de oorspronkelijke bedoeling van 
het schilderij – waarover de tekst op de lijst geen 
misverstand laat bestaan – lang niet altijd in de praktijk 
is gebracht. Het werd namelijk in de Tweede Wereld-
oorlog vanwege de kunstwaarde geroofd en meegeno-
men naar Düsseldorf in Duitsland. Na 1945 kwam het 
werk terug naar Nederland. Herkomstonderzoek heeft 
tot nu toe echter niet aan het licht gebracht wie vóór 
de oorlog de eigenaar was.

Overzees
Oorspronkelijk zijn alleen die cultuurgoederen als 
roofkunst beschouwd die zowel in de aanloop naar, 
als tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd, onder 
dwang verkocht, of anderszins onvrijwillig van eigenaar 
gewisseld en getransporteerd naar Duitsland. Het gaat 
daarbij om tienduizenden voorwerpen. Het betreft hier 
met name de kunstwerken van joodse eigenaren. Slechts 
een deel daarvan kwam na de oorlog terug, waaronder 
het schilderij met Maria Magdalena. 
Het verschijnsel ‘roofkunst’ beperkt zich echter inmid-
dels niet alleen tot de Tweede Wereldoorlog, maar is 
veel breder en ook veel ouder. Vroeger werden al 
kunstvoorwerpen als oorlogsbuit meegenomen. In het 
jaar 587 v. Chr. veroverde de Babylonische koning 
Nebukadnezar de stad Jeruzalem en nam de tempel-
schatten mee, teneinde het volk te demoraliseren. 
Vandaag de dag wordt steeds duidelijker dat het predi-
caat ‘roofkunst’ voor veel méér voorwerpen geldt die zich 

leenkunst

D

Vandaag de dag is zekerheid over de herkomst van een 
kunstwerk van groot belang. Wie een kunstwerk koopt 
waarvan de herkomst en vroegere eigendomssituatie 
niet helder zijn, loopt de kans dat het later moet worden 
teruggegeven. 

Het belang van de herkomstgeschiedenis

Geleend of geroofd

>>

Pieter Pietersz, Maria Magdalena 
in gebed, ca. 1575-1600, 
Museum Catharijneconvent

Marco Blokhuis 
is erfgoedspecialist 
bij Museum Catherijne-
convent
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beeldleenkunst

Beleving en verhaal
Mensen die naar hetzelfde kunstwerk kijken, kunnen 
allemaal een andere beleving hebben. Het gaat dan om 
de primaire esthetische beleving. De waarneming wordt 
gekleurd door de eigen ervaring. Een kunsthistoricus 
kijkt nu eenmaal anders naar een schilderij dan een 
aannemer, vanwege hun verschillende achtergronden.

Aan het kunstvoorwerp zijn bovendien vele verhalen ver-
bonden, die met elkaar de geschiedenis ervan uitmaken. 
De herkomst van het voorwerp is daar slechts een deel 
van. Als je weet dat het schilderij met Maria Magdalena 
werd geroofd, meegenomen naar Duitsland en weer 
terugkwam naar Nederland, verandert dat niets aan 
de waarneming van het schilderij zelf. Maar het plaatst 
het wel in een andere context, zeker als het gaat over 
de periode rond de Tweede Wereldoorlog. Sommige 
mensen hebben minstens zoveel belangstelling voor 
het historische verhaal, als voor het devotionele of het 
esthetische. 

Collectie Nederlandse Kunst
Na 1945 konden vele kunstwerken teruggehaald worden 
naar Nederland. Door de Staat werden deze onder-
gebracht in de Stichting Nederlandsch Kunstbezit (snk) 
als onderdeel van de Rijkscollectie. Over deze groep 
geroofde en teruggekeerde kunstwerken is veel te doen 
geweest, en op het internet is daarover heel wat te lezen. 
Het gaat niet alleen om schilderijen maar ook teke-
ningen, prenten, keramiek, zilver, tapijten en meubels. 

De werken kunnen in bruikleen zijn bij Nederlandse 
musea of overheidsgebouwen, maar ook is een gedeelte 
opgeslagen in depots. Na terugkeer in Nederland was 
het de bedoeling dat de werken werden teruggegeven 
aan de oorspronkelijke eigenaars. Uit onderzoek is echter 
gebleken dat de Nederlandse Staat aanvankelijk geen 
grote bereidheid toonde om dit daadwerkelijk te doen.1

Lang niet alle claims leidden tot restitutie van de kunst-
werken, en onenigheid kon leiden tot langlopende 
procedures. Geruchtmakend is de claim van de erf-
genamen van kunsthandelaar Jacques Goudstikker, 
die pas in 2006 werd gehonoreerd met de teruggave van 
202 schilderijen. Dit nadat in 1998 het Bureau Herkomst 
Gezocht (bhg) was opgericht om systematisch onder-
zoek te doen naar de herkomstgeschiedenis van alle 
individuele kunstwerken. Bij aanvang van het onderzoek 
bestond de collectie uit zo’n 4700 kunstobjecten. 
Het onderzoek van het bhg liep tot 2007, en sinds 
2001 zijn enkele honderden werken gerestitueerd. 
De kunstwerken die uiteindelijk overbleven werden 
ondergebracht in wat nu nog heet de Nederlandse 
Kunstcollectie, tegenwoordig beheerd door de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed (rce). 

Joodse gemeenschap
De eigenaar van het schilderij met Maria Magdalena is 
echter nog steeds niet achterhaald en het werk is daarom 
(nog) in bruikleen bij Museum Catharijneconvent. Dit 
museum heeft vanaf de oprichting een 40-tal werken 
in bruikleen gekregen, waaronder enkele die inmiddels 
zijn teruggegeven aan de Erven Goudstikker. Collectie-
beheerder Arno van Os van Museum Catharijneconvent 
is daar heel duidelijk over: ‘Wanneer blijkt dat welk 
schilderij dan ook in de oorlogsperiode onrechtmatig 
van eigenaar is gewisseld, dient het teruggegeven te 
worden aan de erfgenamen.’ Maar nog steeds is van 
duizenden voorwerpen de eigenaar niet bekend. 

Op voorstel van inmiddels oud-minister Van Engels-
hoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de 
ministerraad er in 2021 mee ingestemd de restitutie 
van cultuurgoederen aan oorspronkelijke eigenaren 
of hun erfgenamen effectiever en toegankelijker te 
maken. Wanneer het dan nog niet lukt de oorspron-
kelijke eigenaren of hun erfgenamen te vinden, worden 
de cultuurgoederen die geroofd zijn van joodse 
eigenaren en nu in het bezit zijn van de staat – de 
zogenaamde verweesde roofkunst – teruggegeven aan 
de joodse gemeenschap.2 En daarmee komt een 
voorlopig einde aan een door roof en angst getekend 
historisch verhaal. <<

1 Eelke Muller en 
Helen Schretlen, 
Betwist bezit, de Stich-
ting Nederlandse Kunst 
en de teruggave van 
roofkunst na 1945. 
Zwolle 2002.

2 www.rijksoverheid.nl/
actueel/nieuws/2021/
06/25/meer-roofkunst-
terug-naar-
rechthebbenden

Jacob Cornelisz van Oost-
sanen, De brillenverkoopster,
ca. 1515, Restitutie aan erven 
Goudstikker via Instituut 
Collectie Nederland

Overal in de wereld schieten ze uit de 
grond. Kleine kastjes met boeken. 
Mini-bibliotheekjes. Je vindt ze in oude 
telefooncellen, vogelhuisjes, tenten, 
oude tucktucks en zelfs in een verlaten 
rioolpijp.  – foto Kalle Brüsewitz
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Wat betekent de klimaattop van afgelopen november 
in Glasgow voor ons, doopsgezinden in Nederland?

Ans Goezinne-Oud neemt afscheid 
van het dagelijks bestuur van Doopsgezind 
WereldWerk. Maar ze blijft zich inzetten 
voor Midden-Amerika.Laten we beginnen met onszelf, onze gemeente en de 

landelijke broederschap. De meesten van ons weten het 
wel: je huis isoleren, overstappen op duurzame energie 
(bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp 
installeren), minder reizen, minder (liefst geen) vlees 
eten, minder spullen kopen, je geld op een ‘duurzame’ 
manier beleggen, en als je het kunt betalen: elektrisch 
rijden. Maar zorg er dan wel voor dat het opladen op 
zonne-energie gebeurt, want anders heeft de overstap 
niet zoveel zin. En als je voetafdruk dan nog te groot is 
kun je bomen laten planten.

Wat kan de gemeente doen? Veel van hetzelfde: 
het kerkgebouw isoleren, zonnepanelen en een warmte-
pomp plaatsen, duurzame producten kopen, het geld 
‘duurzaam’ beleggen enzovoort. Een organisatie als 
Groene Kerken kan hierbij prima de helpende hand 
bieden. 

Maar er is meer. De uitkomst van internationaal onder-
zoek onder jongeren (15-35 jaar), recent uitgevoerd 
door een Britse universiteit, is schokkend. Maar liefst 
driekwart van de jongeren maakt zich ernstige zorgen 
over de toekomst vanwege klimaatverandering, en bijna 
40% aarzelt om zelf een gezin te stichten. Er is dus 
veel psychisch leed. En niet alleen onder jongeren: ook 
werknemers en boeren maken zich zorgen. Begrijpelijk, 
want veel banen in de ‘oude’ industrie- en energiesector 
zullen verdwijnen zodat werknemers zich zullen moeten 
laten omscholen. Ook boeren zien de bui al hangen. 
Een deel van de bedrijven zal moeten worden opgedoekt 
of vergaand aangepast. Want vergist u zich niet. De 
duurzaamheidstransitie waar we voor staan zal zeer 
ingrijpend zijn.

Kerkelijke gemeenschappen kunnen zich hierop 
voorbereiden in kringgesprekken. Daar hebben onze 
gemeenten veel ervaring mee. Als deelnemers toch 
verstrikt raken in angst en zorgen, kunnen pastores 
adequate hulp verlenen. Zij zouden daartoe te rade 
kunnen gaan bij klimaatpsychologen. Ook is het 
natuurlijk van belang duurzaamheidstheologie, of 
ecotheologie, een prominente plaats te geven aan het 
doopsgezind seminarium. 

Dan de andere kant. Hoe stellen we ons op naar buiten 
toe? Een deel van wat hierboven wordt genoemd heeft 
al betrekking op de buitenwereld. Bijvoorbeeld hoe we 
met ons geld omgaan. Maar daarnaast zouden doops-
gezinde gemeenten veel meer kunnen samenwerken 
met andere (christelijke) organisaties. Want wij worden 
steeds kleiner, en samen staan we sterker. Er zijn allerlei 
initiatieven in Nederland rond klimaat, van lokale 
moestuinen en bomenaanplant tot demonstraties en 
rechtszaken aan toe, waar we bij kunnen aansluiten. 
Dat is niet alleen nuttig maar ook zeer inspirerend. 
Het houdt de hoop levend. En die hoop hebben we hard 
nodig, want in dit decennium moet de grote transitie 
plaatsvinden. 

Gelukkig levert het werken aan duurzaamheid veel 
voldoening op. Wij zijn immers geroepen om, als ons 
aandeel in het Verbond, een steentje bij te dragen aan 
een betere wereld! <<

www.raadvankerken.nl/thema/duurzaamheid 
www.groenekerken.nl 
www.christianclimateaction.nl 

  et zal u niet zijn ontgaan: een paar 
  maanden geleden werd door de inter-
  nationale gemeenschap voor de zoveelste 
  keer over klimaatverandering gepraat. 
Vrijwel alle landen doen mee aan deze conferenties 
onder leiding van de Verenigde Naties. Maar niet alleen 
landen zijn present, ook geloofsgemeenschappen – 
christelijke en andere. Zij laten steeds vaker hun stem 
gezamenlijk horen. Een mooi voorbeeld van inter-
religieuze samenwerking. Maar hoe verhoudt zich dat 
tot gewone gelovigen, die in hun eigen land en in hun 
eigen gemeente ‘iets’ met klimaat moeten? 

Klimaatverandering mee helpen aanpakken heeft altijd 
twee kanten. De ene kant is: wat kunnen we zelf doen, 
individueel, in de gemeente en landelijk? De andere 
kant: hoe stellen we ons op naar buiten toe? Waar staan 
we voor in de maatschappij?

tekst Marijke van Duin – foto’s Christian Climate Action

tekst Kalle Brüsewitz
foto privébezit

We zijn er niet om te helpen, we zijn 
daar voor verbinding. Natuurlijk 
kunnen wij met geld en onder-
steuning helpen, maar de manier 
waarop de mensen daar hun geloof 
als drijvende kracht in hun leven 
ervaren en daarnaar handelen, is iets 
waar ik veel van kan leren. Ook van 
de manier waarop ze omgaan met 
mensen van buiten: als je zo weinig 
hebt en tegelijkertijd bereid bent dat 
met anderen te delen – dat vind ik 
indrukwekkend.’
Ook vóór 2008 was Ans zich al 
bewust van het feit dat de wereld 
groter is dan zijzelf. Eerst vooral in 
haar eigen doopsgezinde gemeente 

‘Ze hebben zo weinig, maar ze zijn 
zo gastvrij en vol passie voor wat ze 
doen.’ Ans Goezinne-Oud (1939) is 
al jaren actief binnen WereldWerk. 
Na een reis naar Midden-Amerika in 
2008, onder leiding van Jaap Schiere, 
werd ze gegrepen door het land en 
de mensen. Ze werd actief in de 
Werkgroep ivg (Internationale 
Vredesgemeente) en trad later toe 
tot het dagelijks bestuur van Wereld-
Werk. Binnenkort neemt ze afscheid 
van dat bestuur.
‘Ik blijf wel actief in de werkgroep, 
want ik kan en wil dat nog niet los-
laten. Het is heel mooi om bij te 
kunnen dragen aan de projecten. 

Hoop Het roer moet nú om

H
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Marijke van Duin 
is voorzitter van het 
landelijk netwerk 
Schepping en Duur-
zaamheid van de Raad 
van Kerken in Neder-
land, en lid van de 
Werkgroep Klimaat-
verandering van de 
Wereldraad van Kerken.

in Aalsmeer. ‘Het zit in me. Ik ben 
geïnteresseerd in andere culturen, 
ben altijd bezig geweest met hoe 
het leven op andere plekken is. Toen 
ik werkte (Ans was werkzaam als 
reumatoloog) had ik de tijd niet om 
het groter aan te pakken, maar toen 
ik gepensioneerd was kwam de 
mogelijkheid om naar Midden-
Amerika te gaan. En dat liet me dus 
niet meer los.
 ‘Vooral één van de projecten, een 
project dat nu loopt, waarin we 
ondersteuning bieden om mensen 
in de gevangenis te bezoeken, vind 
ik heel bijzonder. Dat gaat over 
geweldloosheid en het bieden van 
hoop. We proberen gedetineerden 
vanuit de uitzichtloosheid te 
mogelijkheid te bieden om na hun 
vrijlating aan de toekomst te 
bouwen. Dit is waarom ik het doe en 
ook de reden dat ik weliswaar het 
dagelijks bestuur achter me laat, 
maar me nog zo lang mogelijk blijf 
inzetten voor de werkgroep Midden-
Amerika.’ <<
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  k zou zeggen: laat de angst om 
  er te vrij mee om te gaan, los. 
  Je mag zelf betekenis geven. 
  Dat is wat anders dan: 
‘En, gemeente, dan kom ik nu tot de 
explicatie’. De explicatie. Niet een, of 
mijn, maar de. Het interpreteren van 
bijbelteksten leek in vroeger dagen 
– en in sommige denominaties – 
het exclusieve terrein van geleerde 
dominees. Die konden de in de tekst 
opgeslagen waarheid extraheren en 
als een onfeilbare conclusie de 
gemeente in slingeren. Misschien 
niet altijd en ook niet overal, maar 
toch: het idee dat er een vaststaande 
waarde en waarheid verborgen lag in 
de eeuwenoude teksten van de 
bijbel, is lange tijd gemeengoed 
geweest. 

Afgelopen week hoorde ik iemand 
zeggen dat hij eigenlijk nooit in de 
bijbel leest, ‘want die teksten zijn 
voor mij niet te begrijpen en ik weet 
nooit wat nou eigenlijk de bood-
schap is’. En ik vroeg me af of je 
überhaupt kunt spreken van de 
boodschap. Hoe spannend is het 
om een tekst te lezen en er jouw 
eigen boodschap uit te halen? Durf 
je dat? Of loop je dan de kans je 
schuldig te maken aan hogere 
inlegkunde? Dat wat er staat kun je 
niet veranderen. Dag mag je ook 
niet. Wat er voor jóu staat, de manier 
waarop je de tekst interpreteert, dat 

is altijd afhankelijk van wie jij bent, 
waar je woont, hoe je je voelt en wat 
je hebt meegemaakt in je leven. En 
dat mag wel. 

De lijn is altijd dun tussen vrije 
interpretatie aan de ene kant, en het 
zoeken naar de bedoeling van de 
auteur aan de andere kant. Dat is al 
zo bij moderne literatuur. Ik hoorde 
eens over een dominee die een 
passend gedicht van Rutger Kopland 
in zijn preek had verwerkt en de 
dichter daar met een kaartje voor 
had bedankt. Rudi van den Hoofd-
akker liet zijn pseudoniem even los 
en reageerde onaangenaam verrast. 
Hij had geen goed woord over voor 
deze verkwanseling van zijn poëzie, 
die volgens hem absoluut geen 
religieuze lading had. 

Dus ga er maar aanstaan bij oude 
teksten die niet eens voor ons 
bedoeld zijn. Niet alleen stammen 
de bijbelteksten uit een volstrekt 
andere cultuur met een inmiddels 
overleden taal, en zijn ze geschreven 
vanuit een wereldbeeld waar wij ons 
nauwelijks iets bij voor kunnen 
stellen, ze ontstonden ook nog eens 
voor een ander publiek dan wij. Er 
bestonden nog geen boeken, er was 
geen echt lezerspubliek; geschreven 
teksten waren het resultaat van, en 
bedoeld voor, een professioneel 
schrijverscollectief van vaklieden 
en beambten. Het zijn niet onze 
woorden. Wij lenen ze. 

Coq au vin
Hoe ga je om met iets wat je leent? 
Als ik een kookboek van mijn buur-

man leen om zijn onovertroffen 
coq au vin ook eens te maken, is het 
de bedoeling dat ik dat boek intact 
laat. Ik mag de recepten wel op mijn 
eigen manier gebruiken, daar heeft 
de buurman niets over te zeggen. 
Op het moment dat hij mij het boek 
overhandigt, geeft hij de regie over 
de bereiding van de kip uit handen. 
Omdat ik in mijn eigen keuken het 
recept volg, kan de buurman mij 
geen instructies meer geven. Ik moet 
me er maar mee redden. En of de 
buurman het nu leuk vindt of niet 
– ik kook toch echt op mijn eigen 
manier. 

Zo is het ook een beetje bij teksten 
uit de bijbel. Stel dat je in gesprek 
zou kunnen gaan met Johannes en 
hij zou jou je wenkbrauwen zien 
fronsen bij het verhaal waarin water 
in wijn veranderde op een bruiloft, 
dan zou hij je kunnen uitleggen wat 
hij daarmee bedoelde en met welk 
idee dat zo opgeschreven was. De 
toonhoogte, intonatie en gebaren 
van Johannes zouden veel duidelijk 
kunnen maken. ‘Oh! Bedoelde je het 
zó!’ – zou je dan kunnen zeggen, 
terwijl je voor jullie beiden nog een 
kopje thee inschenkt. Heerlijk lijkt 
me dat, zo’n directe uitleg van de 
auteur zelf. 

Maar helaas is het een beetje zoals 
bij WhatsAppjes, waarbij je ook moet 
gissen naar de gebaren, toonhoogte 
en intenties van de verzender. We 
krijgen een tekst voorgeschoteld 
waar we zelf chocola van moeten 
maken. Ik kan me heel goed voor-

stellen dat de moed je dan in de 
schoenen zinkt, zoekend naar een 
aanwijzing of ingang naar een 
mogelijke uitleg. Niet zelden gebeurt 
mij hetzelfde wanneer ik aan de 
preek voor zondag begin. 

Betekenisreserve
En toch. Het heeft ook voordelen dat 
de auteur ons niet kan influisteren 
wat hij ooit, toen, daar, voor bedoe-
ling had met de tekst. De Franse 
filosoof Paul Ricoeur heeft nagedacht 
over het verschil tussen gesproken 
en geschreven tekst, en de gevolgen 
daarvan voor de betekenis. Het lijkt 
alsof er veel verloren gaat zodra er 
geen mondelinge toelichting meer 
gegeven kan worden. Tegelijk krijgt 
het woord in geschreven vorm een 
opener karakter. Het krijgt meer 
betekenis omdat een nieuw publiek, 
dat niet gelimiteerd wordt door tijd 
en plaats, nu vanuit oneindig veel 
kanten de tekst kan bekijken. Deze 
interpretatieruimte noemt Ricoeur 
de ‘betekenisreserve’. Door de 
overgang van de orale overlevering 
naar het geschreven woord krijgt 
de bijbel betekenisreserve, en die 
ruimte geeft ongelofelijk veel 
vrijheid. Zo ontstaat er voor de lezer 
de kans om zich een tekst toe te 
eigenen. 

Rutger Kopland had dat kunnen 
beseffen toen zijn gedichten naar de 
uitgever gingen. En ook Johannes zal 
het ermee moeten doen dat wij aan 
de slag gaan met zijn tekst, zonder 
dat hij kan bijsturen of aanvullen. 
‘Leentjebuur’ krijgt zo een positieve 

connotatie: je mag je de tekst eigen 
maken en ontdekken welke waarde 
die vandaag voor jou herbergt. Dat is 
spannend, want misschien ben je 
bang dat je er niet genoeg van af 
weet of er helemaal naast zit, of ben 
je te bescheiden om je eigen leven 
te spiegelen aan dat van David, Ruth 
of Jezus. Laat die bescheidenheid 
maar los. Dat dat allerlei verschil-
lende interpretaties oplevert is hele-
maal niet erg. Het laat juist zien dat 
de bijbel uit open teksten bestaat. 
Hoera! 

‘Lees je bijbel, bid elke dag.’ De 
eerste woorden van een kleuterhit 
die ik in een ver verleden uit volle 
borst meebrulde. Verderop in het 
lied wordt de belofte gedaan dat je 
daarvan groeien mag. Tóen een nog 
niet te begrijpen vooruitzicht, nu 
langzamerhand een voorzichtige 
waarheid. Om te lezen over al die 
mensen die in zo ongeveer alles 
anders waren dan wij, maar toch ook 
een leven met dezelfde toppen en 
dalen leefden: met blijdschap, 
jaloezie, pijn, woede, liefde, verlies, 
overwinning, beperking en vrijheid. 
En doorgang, dat vooral. <<

bijbel

I
Bijbellezen is leuk, maar kan ook spannend 
zijn. Hoe kun je die geleende teksten zo lezen 
dat ze jouzelf raken, of iets tegen je zeggen? 

Je mag zelf 
betekenis geven

tekst Jelle Waringa
foto Aaron Burden

Leentjebuur

Voor dit artikel heb ik gebruik gemaakt 
van Een huis om in te wonen, 
Hans Snoek, 2010, Kok Kampen



‘ Ik heb het nooit herlezen, dat wil ik niet.’ 
 Corrie de Boer (1957) is bibliothecaris van 
 Bibliotheek Amstelland en lid van het team 
 Educatie. ‘Mijn favoriete kinderboek heeft 
 ooit zo’n indruk gemaakt – het kan alleen maar 
 tot teleurstelling leiden als ik het nog eens lees.’

‘ Soms is het boek in bad 
 uit hun handen gegleden…’

tekst Franka Riesmeijer – foto’s: portret privébezit | achtergrond Julia Joppien

Hoe ben je bibliothecaris 
geworden?
‘Eigenlijk wist ik heel lang niet wat 
ik wilde worden. Hoewel ik graag las 
en daarom ook vaak naar de bieb 
ging, kreeg ik pas laat het besef dat 
bibliotheekwerk mijn ding was. 
Helaas was ik toen al te laat met 
aanmelden voor de opleiding. Om 
het jaar te overbruggen ben ik bij 
de bibliotheek gaan informeren of 
ze misschien een baantje hadden, en 
dat kreeg ik. In 1976 ben ik aan de 
opleiding begonnen.’

Welke genres lees je graag? 
En wat is je absolute aanrader 
voor iedereen?
‘Zelf kies ik vaak voor literatuur. 
Misschien komt dat mede door mijn 
leesgroep, waarin we boeken lezen 
die tot nadenken aanzetten en 
gespreksstof geven. Alweer een aan-
tal jaren geleden hielden we in de 
lokale boekwinkel een avond, waarbij 
mensen een klein stukje voordroe-
gen uit een favoriet boek. Ik heb toen 
voorgelezen uit Gestameld Liedboek 

Zijn er genres die je niet leest? 
‘Science fiction. Dat genre kan mij 
niet bekoren.’ 

Wat is het mooiste aan je werk?
‘Met mensen praten over wat ze 
gelezen hebben. Dat is ook heel 
handig voor de uitvoering van mijn 
werk. Hun tips geef ik door aan 
andere lezers. En ja, kinderen helpen 
is ook heel leuk. Veel kinderen 
houden van series. Begrijpelijk: als 

je één boek hebt gelezen met een 
hoofdpersoon die jou aanspreekt, is 
het heerlijk als er nog meer boeken 
van zijn.’ 

Nu de negatieve kant van het 
werk. Je krijgt de uitgeleende 
boeken soms vast in een verschrik-
kelijke staat terug. Wat is jullie 
grootste ramp geweest, qua 
‘hoe durf je dat nog in te leveren’?
‘We krijgen weleens boeken terug 
waar een kopje koffie of een glaasje 
wijn overheen is gegaan. Of een 
boek dat buiten in de regen is blijven 
liggen. En soms is het in bad uit hun 
handen gegleden… Tja, dat kan 
gebeuren. Dat is het risico van 
uitlenen. Klanten vinden het zelf 
vaak heel vervelend.’ 

Leen je je persoonlijke boeken in 
je eigen kast ook weleens uit? En 
komen ze dan altijd netjes terug?
‘Ja hoor, soms leen ik een boek van 
mezelf uit. Bijvoorbeeld aan een 
scholier die het boek dringend nodig 
heeft voor zijn lijst, en als alle 
exemplaren in de bieb zijn uit-
geleend. Ik krijg het altijd keurig 
terug. Eén keer kreeg een persoon 
tijdens het lezen van een uitgeleend 
boek een bloedneus. Ze gaf het wel 
terug, maar ik heb het uiteindelijk 
toch maar weggedaan.’

Komt het weleens voor dat je 
mensen bijna wilt afraden bepaal-
de boeken te lenen? 
‘Er verschijnen series die ik zelf niet 
de moeite waard vind, maar waar 
lezers wel heel nieuwsgierig naar 
zijn. Zoals indertijd Fifty Shades of 

van Erwin Mortier. Hij vertelt hierin 
over liefhebben, verlies, en afscheid 
nemen van zijn moeder die aan 
Alzheimer lijdt. Eén zin: 
Mijn moeder heeft me vandaag een 
stofbeurt gegeven, ze meende dat ik een 
meubel was… Toen gaf ze een teken 
dat ik mijn mond moest openen – 
propte daar de stoflap in en vergat ons.

Ik vond het een prachtig boek en 
krijg nog kippenvel als ik dit frag-
ment weer lees. Over lenen, te leen 
krijgen gesproken. Alles in dit boek 
ademt die sfeer. Het gaat over ons 
vermogen om te denken en de 
mensen die we liefhebben – en dat 
je soms moet inleveren.

Daarnaast houd ik ook van Scandina-
vische en IJslandse thrillers. Die zijn 
best populair in de bieb. We krijgen 
ook vaak tips, maar jammer genoeg 
kun je lang niet alles lezen. Een 
absolute aanrader kan ik niet geven, 
want daarvoor zijn de smaken te 
uiteenlopend. Wel probeer ik altijd in 
te schatten wat voor lezer iemand is.’ 

Cultuur goed doorgeven

Grey. Ik heb er één boek van gescand 
en toen wist ik het wel. Als ik daar 
met lezers over praat geef ik aan 
dat het mij gauw verveelt, maar dat 
ze het natuurlijk wel gewoon kunnen 
proberen. Smaken verschillen.’

De bibliotheek is veel meer dan 
alleen een locatie waar boeken 
worden uitgeleend. Jullie organi-
seren ook allerlei activiteiten. 
Wat gebeurt hier zoal?
‘Eigenlijk teveel om op te noemen. 
De collectie is wel nog altijd een heel 
belangrijk onderdeel van het werk. 
We hebben elke dinsdagochtend 
Het Taalpunt. Mensen die problemen 
hebben met het lezen, schrijven of 
spreken van de Nederlandse taal, 
kunnen hier terecht. Ook hebben 
we onlangs een spreekuur gehouden 
voor klanten met vragen rond 
uitvaart en erfenis, samen met een 
uitvaartonderneemster en een 
notaris. En dan hebben we natuurlijk 
nog de gezellige activiteiten rondom 
de Kinderboekenweek, de Boeken-
week, de Nationale Voorleesdagen 
en de Maand van de Geschiedenis.’

Er wordt tegenwoordig gemopperd 
dat kinderen alleen nog naar 
schermpjes kijken. Is dat ook jouw 
ervaring, of lenen ze nog steeds 
boeken?
‘In de bibliotheek proberen we het 
leesplezier van kinderen te vergro-
ten, door ze te helpen met zoeken 
naar boeken die bij hen passen. 

Natuurlijk kijken kinderen heel vaak 
op schermpjes, want dat is super 
aantrekkelijk. En inderdaad lenen ze 
minder dan vroeger. Ik herinner me 
nog dat er in bibliotheek een ware 
run was op informatieve boeken voor 
een werkstuk of spreekbeurt, als 
daarvoor op school opdracht was 
gegeven. Bij het inleveren contro-
leerden we de boeken of er geen 
plaatjes uitgeknipt waren! Dat 
gebeurt nu niet meer. 
Er zijn ook nu nog kinderen die echt 
van lezen houden en hele series 
verslinden. Maar er zijn ook kinderen 
die moeite hebben om geboeid te 
raken, om in het verhaal te komen. 
Die kunnen wij helpen door goed te 
zoeken naar wat zij leuk vinden.’

Wat is jouw favoriete jeugdboek?
‘Mijn favoriete jeugdboek is Rossy 
dat krantenkind van An Rutgers van 
der Loeff. Ik zat, denk ik, in de derde 
klas van de lagere school en vond 
het zó’n zielig verhaal. Het heeft heel 
veel indruk op me gemaakt. Ik heb 
het op school gelezen en de tranen 
liepen over mijn wangen… 
Ik zou bijna geneigd zijn het op-
nieuw te lezen, maar volgens mij wis 
je dan je eerste indrukken – en dat 
wil ik niet!’ <<

de bieb
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Verder lezen: 
Edward Kamau 
Brathwaite, 
The Development of 
Creole Society in Jamaica 
1770-1820, 
Oxford,Clarendon 
Press, 1971

  iet ‘orthodox’ of 
  ‘dogmatisch’, oké. 
  Niet ‘streng’– maar
  wat dan wel? Mag 
iedereen er gewoon zelf iets bij 
bedenken? Niet helemaal natuurlijk, 
maar toch ook weer een beetje wel. 
Vrijzinnig geloven is immers 
eigenverantwoord. Zelfgemaakt, in 
de beste zin van dat woord. Niet 
zelfbedacht, maar wel individueel en 
creatief in de omgang met de 
verschillende tradities, praktijken, en 
verhalen waar de gelovige inspiratie 
uit put.

De afgelopen jaren is bij ons een 
vermoeden aan het opkomen. 
Vrijzinnig geloven en denken vergt, 
naast individuele emancipatie, iets 
dat we inventiviteit kunnen noemen. 
In de klassieke retorica is de inventio 
de eerste ‘stap’ in de vormgeving 
van een rede of argumentatie: het 
zoeken naar ‘vindplaatsen’ voor het 
gesprek met het publiek. Voor de 
vrijzinnig gelovige zijn er net zulke 
‘vindplaatsen’, die helpen om een 
eigen theologie te maken. Zo gaat 
overigens alle theologie te werk, 
of ze het nu wil toegeven of niet: 
telkens hernemen, herschikken, 
omvormen en uitvinden om te 
actualiseren.

denkers die de lezer uitnodigen 
zelf aan gesprekken, disputaties en 
voordrachten mee te doen. 

Bij wijze van voorpublicatie ver-
schijnt hiernaast één lemma, waarin 
de vraag opkomt: hoe hangt de 
creativiteit van lenen en ontlenen 
samen met gewelddadig ‘bezitten’ en 
met de ontworteling door slavernij 
en kolonialisme? Is inventiviteit nog 
mogelijk als alles ontleend moet 
worden – bijvoorbeeld als de oor-
spronkelijke taal en cultuur bijna 
geheel zijn uitgewist? Dit fenomeen 
van ontlening wordt creolisering 
genoemd.

Elders in dit nummer van Doops-
gezind NL wordt over culturele 
toe-eigening gesproken. Creolise-
ring duidt op omgekeerde machts-
verhoudingen, waarbij onderdrukte 
bevolkingen (noodgedwongen) taal 
en cultuur aan een veelheid van 
verschillende bronnen ontlenen 
– ook van hun witte onderdrukker, 
wiens zelfgenoegzaamheid daarmee 
wat wordt ondergraven. 
Als ‘creolisering’ wordt dit lenen en 
ontlenen tot scheppen en hervinden, 
en biedt het, te midden van ontwor-
teling en geweld, de mogelijkheid 
voor een nieuw soort gemeenschap 
en solidariteit.

Creolisering – geweld en 
creativiteit
Een creoolse taal is een taal die in 
een koloniale context uit vermen-
ging van verschillende talen 
ontstaat en vervolgens als moeder-
taal gesproken wordt. Vaak is een 
creoolse taal voortgekomen uit een 
pidgin, een vereenvoudigde en/of 
gemengde taal die tussen verschil-
lende groepen als handelstaal 
gebruikt wordt – bijvoorbeeld 
vereenvoudigd Engels met veel 
leenwoorden en leenconstructies 
uit lokale talen. Door het machts-
verschil met de koloniale taal 
wordt een creoolse taal vaak als 
minderwaardig of minder complex 
gezien, maar de vorming van 
creoolse talen is een proces van 
opmerkelijke creativiteit en identi-
teitsvinding onder extreem zware 
en gewelddadige omstandigheden.

Postkoloniale denkers beschrijven 
met creolisering mede daarom, 
naast de vorming van creoolse 
talen, ook een breder proces van 
culturele aanpassing, verschuiving 
en vermenging onder de ongelijke 
verhoudingen van een koloniale 
maatschappij. Edward Kamau 
Brathwaite analyseert dit proces 
bijvoorbeeld in de slavenmaat-
schappij Jamaica, waar in korte tijd 
uit verschillende Europese en 

Vrijzinnig geloven bestaat dus, 
denken we, voor een goed deel uit 
‘lenen’ en ‘ontlenen’ van gedachte-
gangen, metaforen, talige construc-
ties en verhalen uit allerlei verschil-
lende bronnen. Daarom is vrijzinnig 
geloven ook niet ‘zelfbedacht’ – het 
kan teruggrijpen op de gedachten en 
ervaringen van eeuwen menselijke 
inventiviteit. In het naast elkaar 
zetten van zulke heterogene elemen-
ten kan de inventio, de in-ventie, het 
binnen-komen van het Heilige in het 
alledaagse, onverwacht plaatsvinden. 

Wij zien daarom een mogelijke 
toekomst van de vrijzinnige traditie 
in deze ‘inventiviteit’. Dit jaar zal het 
boek Vindingrijk Geloven: Handboek 
voor Vrijzinnige Theologie verschijnen, 
het werk van Chris Doude van 
Troostwijk samen met Lida van Dijk 
en een honderdtal auteurs, waar-
onder ikzelf. Deze laatsten schreven 
samen honderden lemma’s: korte 
essays over denkers, stromingen, 
gedachtes en fenomenen die aan 
vrijzinnigen te denken en te geloven 
geven. Met deze lemma’s neemt 
Vindingrijk Geloven de lezer mee naar 
Ars Bene Credendi, een merkwaardig 
grachtenpand vol met voorraad- en 
boekenkasten, kamers en trappen, en 
bevolkt door oude en nieuwe 

N

Wat is toch ‘vrijzinnig’ geloven? Aan de leerstoel 
Vrijzinnige Theologie zouden we dat moeten weten, zou 
je zeggen. Maar we zijn er zelf ook niet zo zeker over. 

Lenen en ontlenen wordt 
tot scheppen en hervinden

Vindplaatsen voor creatief ontlenen Afrikaanse herkomstgebieden een 
eigen Jamaicaanse cultuur 
ontstaat. Dit is evenwel geen 
geweldloos proces, en getekend 
door de omstandigheden van 
dwangarbeid, lijfstraffen en de 
bewuste ontworteling van nieuwe 
tot slaaf gemaakte mensen. De 
Europese invloed op de nieuwe 
creoolse cultuur is die van een 
machthebber in een ongelijke 
verhouding. Andersom blijkt 
echter ook de creoolse invloed op 
witte huishoudens sterk. Slaven-
houders proberen dit actief tegen 
te gaan door bijvoorbeeld gouver-
nantes voor hun witte kinderen 
direct uit Engeland te halen, maar 
tegelijkertijd verwekken ze ook 
kinderen bij zwarte vrouwen. 
Brathwaite: ‘Vastgezet in de 
onmenselijke institutie van de 
slavernij waren hier, in Jamaica, 
twee culturen van mensen, die 
zich moesten aanpassen aan een 
nieuwe omgeving en aan elkaar. 
De frictie die in deze confrontatie 
ontstond was wreed, maar ook 
creatief.’

Volgens Brathwaite werd dit 
creatieve potentieel echter weinig 
erkend, vooral door de witte Jamai-
canen, die vasthielden aan hun 
‘Europese’ identiteit. Hun racis-

tische overtuigingen, noodzakelijk 
om slavernij te rechtvaardigen, 
hielden ze ervan af een creoolse 
identiteit te omarmen die, zo stelt 
Brathwaite, ook voor hen nieuwe 
vrijheid had kunnen betekenen. 
Creolisering is dus niet simpelweg 
meer of minder gelukte assimilatie 
aan de dominante partij, maar 
getuigt van collectief creatief en 
strategisch handelen om de talen, 
culturen en identiteiten van een 
Afrikaanse of indigene herkomst 
niet geheel te verliezen. Hoewel 
het plaatsvindt in situaties van 
gedwongen ontworteling en 
gewelddadige overheersing, maakt 
het fenomeen toch iets zichtbaar 
van de vindingrijkheid en creativi-
teit die zich voordoet als mensen 
uit heterogene achtergronden in 
dergelijke omstandigheden 
samenkomen. Een oog voor 
creolisering als creatief proces, 
waarbij vooral de onderdrukte 
groepen een actieve en scheppende 
rol spelen, laat iets zien van de 
menselijke vindingrijkheid in 
onmogelijke omstandigheden. <<
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Vrijzinnige inventiviteit

Marius van Hoog-
straten is predikant 
en onderzoeker op het 
gebied van vrijzinnige 
theologie

tekst Marius van Hoogstraten – foto’s: p. 26 Erika Bertsche | p. 27 Kristen Sturdivant



‘Is het van jou? Nee? Wil je er dan extra voorzichtig mee zijn!’ 
In mijn herinnering hebben die waarschuwende 
woorden in mijn jeugd meer dan eens geklonken. 
Waarschijnlijk ging het meestal om boeken die ik had 
geleend van de bibliotheek, maar het kon denk ik 
evengoed het speelgoed van mijn broertje zijn. Dat ik 
iets zou beschadigen of kapot maken dat van mijzelf was, 
was tot daaraantoe, daar had ik toch vooral mijzelf mee. 
Maar met de spullen van een ander ging je extra zorg-
vuldig om. 

Lenen veronderstelt een vertrouwensrelatie: de ander 
mag erop vertrouwen dat ik zorgvuldig met het mij 
toevertrouwde om zal gaan, en dat ik het zal gebruiken 
zoals het bedoeld was. Geld lenen van de bank is iets 
zakelijks, maar vaak gaat lenen over meer dan enkel een 
zakelijke overeenkomst. ‘Te leen’ betekent eigenlijk dat 
iets je is toevertrouwd. En dat klinkt dan weer bijna als 
theologische taal.

De vraag is dus of we de metafoor ‘te leen’ ook 
kunnen toepassen in situaties waar klassieke geloofstaal 
niet meer wordt verstaan. Er wordt bijvoorbeeld wel 
gezegd dat we de aarde te leen hebben van een volgende 
generatie. Maar wat zouden de implicaties zijn wanneer 
we, in plaats van zeggen dat het leven van God gegeven 
is, zouden zeggen dat we ons leven te leen hebben? 

Dat roept natuurlijk de vraag op: van wie dan? Mensen 
leven in verbondenheid – en misschien hebben we 
dus wel ‘elkaar te leen van elkaar’. Heb ik mijn leven 
misschien te leen van bijvoorbeeld mijn dierbaren? En 
legt dat dan een andere verplichting op mij dan wanneer 
ik mijn leven als een geschenk van God aanmerk? 

Wanneer we stellen dat we ons leven te leen hebben, 
maakt dat ons ervan bewust dat we niet enkel een 
verantwoordelijkheid hebben jegens onszelf, maar ook 
jegens anderen: om zorgvuldig met hen om te gaan. 
Gaan wij voorzichtiger met onszelf om als wij weten dat 
wij dit leven te leen hebben? En zouden wij zorgvuldiger 
omgaan met de tijd en aandacht van een ander, wanneer 
wij zouden zeggen dat wij ook die te leen hebben? 

Met die vraag stuiten we tegelijk op de grens van 
de metafoor. Ik kan mijn leven niet ruilen en de tijd en 
aandacht die ik van een ander leen net zo min. Maar 
juist die grens, juist het besef dat lenen een soort 
toevertrouwd krijgen is, geeft de metafoor haar kracht: 
‘Is het van jou? Nee? Wil je er dan extra voorzichtig 
mee zijn!’ <<
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tekst Fulco van Hulst – foto Kevin Jarrett

 toevertrouwd

Fulco van Hulst 
is theoloog 
en predikant


