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Va*d*rrdartt*t
Thema: Humor
Een KABATS over humor? wat valt er na de

synodevergadering van 2 december nog te lachen?

Of was het juist een vreugdevolle dag waarop de

W eindelUk echt vrij werd? Veel studenten

toonden die dag hun grote betrokkenheid bij de

faculteit; helaas waren de docenten minder goed

vertegenwoordigd. Sp€ciaal voor iedereen die er

niet was twee verslagen van deze dag.

In een KABATS over humor kan een artikel over

humor in de bijbel niet ontbreken; Klaas Spronk

deed voor KABATS ondeeoek naar dit thema. Wat

is eigenlijk humor? Op deze vraag gaan de

bijdragen in van Bert Montsma en Lourens

Minnema. Meer humor in een artikel van Johan Vos

over Heinrich Heine. Is er binnen de S.o.W-kerken

ruimte vooI humor? Voor het antwoord op die

vrdag leest u het interview met 'Pepermunten', een

kerkeluk cabaret{uo.
Verder in dit magazine veel bekende rubrieken; de

rubriek 'Plonieren' is uitgebreid tot 'On Stage',

waarin R&L-$udente Annemarie Rodenburg vertelt

over haar stage bij een project voor Marokkanse
meisjes. Nieuw in KABATS de rubriek 'Onder de

loep', een rubriek die de specialisatiecolleges

belicht. Johan vos geeft een vooruitblik op zijn

specialisatiecollege N.T. van het komende
quadrimester. De vraag 'Was Paulus een sofist?' zal

centraal staan.
Tot slot wil de redactie graag prof. dr C. Eurger

bedanken voor ziin werk als docent{edactielid' Zijn

plaats in de redactie is overgenomen door Johan

Vos.
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De biibel zit vo! humor. Maar het ligt er niet duimendik boven op.
Je moet er gevoel voor hebben om het te ontdekken. Iemand als
Nico ter Linden heeft dat (men zie vooral het eerste deel van zijn
Het verhaal gaat), terwijl het bijvoorbeeld bij Maarten 't Hart ver
te zoeken is (zoals blijkt uit zijn twistsieke stukjes over
problematische bijbelgedeelten'). Beiden zijn goed thuis in de
bijbel, maar terwajl het bij de 66n als een rcyale, welingerichte
woning is waadn een mens op adem komt, is het baj de ander als
een benauwd hok dat je maar beter snel kunt verlaten. Bii
voorbaat as dus al duidelijk dat je geen objectief verhaal over de
humor van de bijbel kunt schrijven, En we moeten ook nog
rekening houden met de mogelijkheid dat er wel eens grote
verschillen kunnen zijn tussen het geyoel voor humor van mensen
uit de 6jd dat de bijbet werd geqqhreven en dat van ons, moderne
tezerc, frouwens, wat is humor?z

Klaas Spronk

wat is humor?
Er zrjn boeken vol geschreven over de humor van
en in de bijbel. Daarover later meer. Laat ik eerst
maar bU me zelf beginnen. Wat je aan voorbeelden
van humor vindt hangt immers sterk af van je eigen
ideeen daarover. Nu speelt humor een opmerkeluke
rol in het verpleeghuis waar ik drie dagen in de
week werk als geestelijk verzorger. Zoh plek is een

vezamelplaats van menseluke narigheid: 150

mensen bij elkaar met allerlei doorgaans niet meer
te genezen aandoeningen. Humor is daar voor veel

mensen van levensbelang. Daar ontdek ie hoeveel
waarheid er zit in de definitie van humor die zegt
dat het iets is dat je helpt te lachen om niet te
hoeven huilen. Zoals die vrouw van wie haar been

tot aan de knie was geamputeerd. ze vertelde met
pret in haar oqen over haar kleindochter, 'dat
parmantige kleine ding'. Die kwam in het ziekenhuis
op bezoek en begon na oma begroet te hebben

overal te zoeken. Wat of ze dan zocht, wilde oma

weten. Nou, papa had gezegd dat oma haar been

kwijt was en nu kwam ze helpen; misschien dat 2e

het nog ergens konden vinden.
Toen ik in een gespreksgroepje in het verpleeghuis
de vraag naar humor aan de orde stelde, vertelde
een man over het 'antiloPelclubje dat hij had

opgericht met andere patdnten die net zoals hij niet
meer konden lopen. Hij had ook nog eens een tudje
doorgebracht op de afdeling neurologie in het
ziekenhuis, bij mensen die een hersenoperatie
hadden ondergaan. Zij noemden zich daar de
'kopstukken'. Diezelfde man maakte zich echter heel

boos op moderne cabaretiers, die grappen maken
over gehandicapten. Al kreeg hij honderd gulden

toe, hij zou nooit naar zoh voorstelling toegaao. De

stelling dat alle vermaak leedvermaak is, zou hij niet
zomaar onderschrijven. Het maaK t rel uit wie zich

over wie vrolijk maaK.

Een Yrolijke ter€inverkenning
op zoek naar humor in de bijbel ben ik vervolgens
te rdde gegaan bij erkende deskundigen op het
terrein van de humor. Laten professionele
grdppenmakers zich ook inspireren door de bijbel?
Zien zij de humor van bepaalde verhalen? Het
resultaat van dit op zich niet onprettige onderzoek is

De

humor
van de

bijbel

mager. Zo heb ik bijvoorbeeld het ver2amelde werk
van Fons Jansen doorgenomen'. Ik trof daarin

talloze grappen aan over de kerk Cde verkleinende
trap van kerker?"), haar leidslieden Cals de paus op
zijn volgende reis nu eens een gehoorapparaat
meenam in plaats van een microfoon") en gebruiken

Cpreek: doorgeknipte gedachtenwisseling'). De

bijbel blijft echter buiten schot- Bij Michel van der
Plas is het al niet veel anders.'Alleen in een tekst

van Frater Venantius (op toneel gebracht door Wim
Sonneveld) vinden we iets van een bijbels tafereel:

Zeg, kan ik er nog #n vertellen? Dat doet zo
deug4 he? Luineft. Sint-Jozef staat in zin
timmennanswe*plaaE. Hij slaat zich ongenadig op
zh eigen duim. Ae deur gaat oryn en hi hoort
zeggen: 'Heb u geroepen, vader?'

Diezelfde grap waarin, om het even afstandelijk

onder woorden te brengen, anachronistisch een

moderne vorm van Ddel gebruik van de naam des

Heren gecombineerd wordt met de historische
periode waarin Jezus van Nazaret leefde, kan ik ml
herinneren uit een film van en met Mel Brooks

waarin hlj verschillende episoden uit de
, ereldgesdriedenis naspeelt. In 66n van de

taferelen is Mel Brooks een bediende in het huis
waar Jezus en zijn discipelen het laatste avondmaal
gebruiken. Geregeld gaat er iets fout, waarbij
Brooks verschillende kachttermen gebruikt, waarop
lezus dan steeds vriendelijk reageert alsof Hij wordt
aangesproken.
ook de hilarische film Life of Brian van het team van

Monty Python's Flying Circus past in dit kader. De

mensen uit de tijd van Jezus praten hier Plat en

ordinair Engels. Dat heeft een heel komisch effect.
In feite worden hiermee de serieuze films over dit
ondeMerp op de hak genomen, omdat juist daarin
voortdurend heel plechtig wordt gedaan. Dat zie je
ook weer in de serie films over het Oude Testament
die sinds enkele jaren door de NCRV worden
uitgezonden. Ook de vaak simpele boodschap van
bijbelfilms wordt in Life of Brianop de hak genomen

door het ver overtrokken positieve lied 'Always look
on the bright side of life', gezongen door de
gekruisigden. Een hoogtepunt in de film vind ik het
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gedeelte t raarin Brian geheel tegen zijn wil, tot zijn
grote verbijstering, doo. een gro€iende menigte tot
de Messias wordt uitgeroepen. Alles wat hij hij zeqt
en doet, wordt door zijn enthousiaste volgelingen
uitgelegd als getuigend van grote wusheid en hoog
inzicht. Een schitterende p€rsiflage van joods-
christelijke uitleg'kunde'. Verplichte kost voor
theologen !

Er bestaan ook vroltke gedichten over de bijbe!. Die
trof ik aan in de bundel Lad@n mag uan God.) Ook
hier geldt dat men zich veel vaker vrolijk (en boos)
maalc over de kerk(mensen) dan over de bubel. Dat
geldt zeker ook voor Multatuli. Spottend laat hij een
gelovige rijmen:

De goddienst is een goede zaalt
En gleefr de mensn veel vermaak.

HU schreef ook het volgende gedichtje over Maria,
waarin hij de christologie op de hak neemt:

Maria moest van twee mannen tegelik bevallen
De een timmerde kasten, de ander maakte heelallen
Maar wat de boze wereld ook zei
Het kind dat ze baarde, was uan allebei.

Alexander Pola maakte woordgrapjes over Lazarus
(waarvan het eerste ook voorkomt aan het begin
van de Nededandse Tlm van de eeuw, Turks Fruit1:

O lezus, ik ben lazarus!,'
Zei ik, lam na een glas of tien...
Daarop trad Jezus nader dus
En zei: 'Dat is te zien!
5b op en wandeli zei Hi. 'Kom!,
Maar t lukte niet bizonder.
Ik lazerde terstond weer om,.
Toen sprak Hi: 'Da? g#n wonder!,

Hoe staat het,_ tenslotte, met de romans over
bijbelgedeelten?o Ook hier overheerst de ernst.
Humoristische boeken in dit genre zijn zeldzaam.
Uitzonderingen die deze regel bevestigen zijn
Jeremy Pascall, God. The Uttinate Aubbiognphy
uit 1988 (als je dit boek omdraait kun je de indere
kant van verhaal horen in Safaa fhe Hiss and Te
l4emoiA, Timothy Findtey, Not Wanted on dE
Voyage uit 1984, Jeanette Winterton, B@frng for
Eqinners, 1985, Julian Barnes, ,4 History of the
World in 10tA Clrapteg, !989 (allemaal over Noach
en de ark; blijkbaar voer voor grappenmakers), en
het veel geroemde God Knowsvan Joseph Heller uit
1984' over David-

Literatuutonderzoek
Het wordt hoog tijd om, zoals al aangekondigd,
eens te gaan neuzen in de serieuze literatuur over
dit ondeMerp. Het eerste boek waar een goed
Gereformeerde jongen aan denkt als hij in gaJt op
het eervolle verzoek om iets voor Kabats te
schrijven over de humor van de bijbel is natuurliik
het boek van Okke Jager met die titel. In de jaren
'50 was het een bestseller. Al vele jaren stond er
een exemplaar (7e druk mei 1957) ongelezen in
mijn boekenkast. Nu ik het ter hand neem ontdek ik
dat aan de titel in een iets kleinere letter nog wat is

toegevoegd: De humor van de Bibel in het
Chn$elijk leven. Een groot deel van het boek is
gewud aan dat laatste. Okke Jager houdt een vurig
pleidooi voor wat meer ontspanning en vrolukheid in
het kerkeljk leven. Pas in het tweede deel van het
boek komt hij toe aan voorbeelden van humor uit
de bijbel. Daarbij noemt hij als een sprekend
voorbeeld de manier waarop God uiteindeltjk alles
goed laat komen in de geschiedenis van -lozef.
Daarin'klatert de lach van God, Die beschiK over
het wikken en wegen van de mens' (blz. 84). Zoals
je van een woordkunstenaar als Okke Jager mag
verwachten heeft hij veel gevoel voor de
woordspelingen in de bubel. Hij wijst er echter ook
op dat er een groot verschil is tussen'de humor van
de moderne mens, die buiten Christus leeft'en de
humor van de bijbel: 'De echte humor blo€it alleen
in de grond, waar Gods Woord wortel heeft
geschoten' (blz. 105). Zo acht hij leedvermaak
vreemd aan de bubel en is hij ook heel voozichtig
met zoiets als ironie.

Het meest intrigeerde mij in
dit boek nog een opmerking
dat er een lijn loopt van Jezus
naar Woody Allen

In de wetenschappelijke literatuur bleef het
onderwerp van de humor lang onderbelicht. Er
wordt nauweluks aandacht aan besteed in de
oudere theo.logische woordenboeken en
encyclopedie€n." In 1965 promoveerde in Usland (!)
Jakob J6nsson op een proefschrift over humor en
ironie in het Nieuwe Testament. In de jaren .60 

was
men in de rest van de wereld bljjkbaar bezig met
andere, ernstiger (maar ook belangrijkere?) zaken.
Het zou twintig jaar duren voordat deze deoeliike
studie voor een breder publiek toegankelijk ierd."
J6nsson bespreeK niet alleen het Nieuwe
Testament, hij bespreeK ook de rol van de humor
in het Oude Testament (met name de ironie van de
profelen), in de rabbijnse tradities en in de religie in
het algemeen. Heerlijk zoh dissertatje, waariri alle
relevante literatuur wordt aangehaald! Je wordt er
alleen niet vrolijk van, al is dat op zich niet vreemd:
als men een mop uitlegt, wordt daar zelden om
gelachen. Het meest intrigeerde mU in dit boek nog
een op-merking in een door de (Lutherse) bisschop
van Stockholm, Krister Stendahl, geschreven
inleiding op de uitgave in 1985. Hij beweert dat er
een lijn loopt van Jezus naar Woody Allen. J6nssen
is. zoals dat een academisch onderzoeker betaamt,
wat meer gereserveerd in zijn uitsprdken. Hij
onderscheidt in het Nieuwe Testament drie vormen
van humor. 1) In de synoptische evangelien wordt
een beeld geschetst van Jezus die zoals de meeste
rabbi's gebruik maakt van ironie en humor om zijn
boodschap duidelijk te maken. 2) In het evangeiie
van Johannes vindt hij in plaats van de humor van
de historische Jezus een centrdle rol voor de
goddelijke ironie. 3) In de brieven van paulus is veel
meer plaats voor de persoonluke gevoelens van de
schrijver en dat is bepalend voor de humor. van
bUtend sarcasme tot milde zelf-ironie. Als
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voorbeelden noemt hij Rom.7:15,19; 1Kor. 1:18-

3l',3:l-2; Gal. 2:6-9; 4:y s'.LL-t2i Kol. 2:15 en de

brief aan Filemon. Het boek Handelingen neemt een

aparte plaats in. J6nssen noemt het 'entertainment
literature', waarbu de schrijver biizonder
geinteresseerd is in komische situaties. Hij ziet dit in
1:L2-t5; 5:L7'32; 8:9-24, 2640i 10:148; 12:1-19,

20-23; 14:8-18 (66n van de meest komische

verhalen); 13:50-51; 16:15-18, 35-39; 17:18-21,32-

Tt Ll:lz-L7i 79i7-7, 73-L6,234ri 2L:27'39i
22 iZ5 -29 i 23 : l- !0, L2-33.
Wie de moeite neemt al deze verhalen (en dat is

nog maar een klein gedeelte van alle in dit boek

geioemde voorbeelden) door te lezen zal

iaarschijnlijk tot de conclusie komen dat J6nssen

wel een bijzonder groot gevoel voor humor moet

hebben. Laahen ze misschien in Usland overdl om?

of is er daar wellicht zo weinig om te lachen, dat

men alles aangrijPt om ook nog eens iets leuks te

ervaren? Aan de andere kant moeten we niet bij

voorbaat de mogelijkheid uitsluiten dat er onder de

meeste modeme wisterse theologen een schrijnend

oebrek aan qevoel voor bijbelse humor bestaat'

Er is in iedei geval genoeg reden om de speurtodt
,oo eren ro6rt te zetten' In hetzelfde jaar dat

l6risson oromoveerde op zijn studie naar de humor

,in tret'tttieuwe Testament verscheen er een boek

vin Edwin M. Good over de ironie in het Oude

iirt ."ni.'d Het is in de jaren daama vrii veel

oeciteerd. want men is het er in het algemeen wel

6r"r 
""ni 

dat de bijbelschrijvers zich vrij veel van

deze stiilvorm bedienden. Volgens Good is de

aanwezigheid van ironie zelfs kenmerkend voor

Gvriioeia geloof, zoals aan de andere kant

fanatisme Ln anogantie horen blj een

*untat.o"Oig geloof. Hil noemt het ook opvallend

dat het 'communistisch geloof geen ruimte laat voor

ironie. Good vindt onder andere voorbeelden van

Liioetse ironie in de boeken Jona, lesaja, Prediker

"i ioo en in de verhalen over saul en over de

aa rtsvaders.

Wie de moeite neemt aldeze

verhalen door te lezen zal

waarschijnlijk tot de conclusie

komen dat J6nssen wel een

bijzonder groot gevoel voor

humor moet hebben

Een aardige Nederlandstalige publicntie op dit

ter."in it i"t nummer van sd?rlf over 'biibel en

t r.oi .L iit us en clown' (nr. 118, augustus1g88)'

oui O"r"t onder andere bijdragen van Henk Abma

iLaurel en HardY als inleiders op Tenach - over

i,rro, in O" bij6el), Jan Nieu"venhuis CGod: de

iait enoe oetaej en-llico ter Unden CDe lach€nde

t-oO"n. aU.. beweert dat de humor van de bijbel

.i.t 
-.ir""n 

laat vinden 'binnen de zorgvuldig

oooebouwde coltaqe die we liturgie noemen' Ande6

oeieod: zonder samenkomende gemeente en het

irii6ii uoorqet t't"ven rollenspel "werkfl het niet'
uit trei verv-olg bliiK dat hij daarmee bedoelt dat

bDbeltekst, uitleg en commentaar elkaar moeten

ai/risselen. Men zou sommige stukken ook (het

liefst door kinderen) moeten laten naspelen' Als

voorbeeld no€mt hij het verhaal van de

Gideonsbende (Richt. 7): 'biitende spot met

militarisme en geweld'. Typerend vindt hii ook dat

'machthebbers soms tetteduk te kakken worden

oeze(. zoals in Richt. 3:12-30 en in 1 Sam' 24:4'

indere voorbeelden van 'ontwapenende spot met

overheden en machten die te kiik worden gezef ziet

hii in Gen. 1:16; 33:33-35; 38 en Richt. 17-18'

Van weer wat zwaarder academisch gehalte is een

bundel oDstellen over humor in het oude Testament

,,t rg9b, mede onder redactie van AthalYa
gi"nn"..if Dit is een emstig werk met onder meer

een degeliike woord$udie door Brenner van de

woordei die in het Hebreeuws met dit onder"Yerp te

miken hebben. Daar word je niet direct vrolijk van'

Maar, zo schrijft zij elders, dat mag ie ook niet van

urueise frumor verwachten' Voorzover er biibelse

frirot i., valt hij aan en ondermDnt hij het

convlntionete en autotitaite. Wat dat betreft liikt hij

op Oi fiministisctre kitiek' '' De humor is een

waDen van mensen (vaak: vrouwen) zonder

mtitiefe macnt, om machthebbers onderuit te

["i"n. Ar"nn"r noemt hiervan talrijke voorbeelden

uit het Oude Testament; veel daarvan - opnieuw -

uit het boek Richteren.

Kan er nog gelachen worden?
i[ u"n ,[ -ervan bewust dat deze biidrage er

intuss€n niet vroliiker op is geworden Het moge

inmiddels duideliik ziin dat het wetenschappelDK

veontwoord is om de humor van de bubel in te

i"n. r.ur' of de gewone biibellezer dat ook zo

"*aatt 
...2 Het wordt dus tijd om eens een proef op

ae so, te nemen. Laten we om te beginnen het

Lt niott"r"n ter hand nemen Dat is,immers. al

een paar keer in dit verband genoemd '- Nrco ter

Linden merK in het pas verschenen derde deel van

iei vernaat gaat .., op dat de verhalen over de

richteren'ons beurtelings een lach en een traan

onuokken' (blz. 30). Wie verder leest zal e€hter niet

ian het lachen worden gemaaK' Ter Linden

probeert het niet eens. De verhalen ziin droevig' Hij

probeert ze acceptab€l te maken door ze te
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plaatsen in de situatie van de Babylonische
ballingschap. Zo begint hij het vernJ-over net
eerste gewelddadige optreden van Simson als volgt:

'Vertel nog eens van Simnni unagt er een. !a,
dat is teuki roept een anier. De kinderen

van de ballingen in gabylon witten nog een 
-

spannend verhaal horen voor het stajen gaan.
(btz. 69)

Of de kinderen van nu en hun ouders die verhalen
ook.zo leuk vinden, is maar zeer de vraag.-Uit de
T?1i9, waarop Ter Linden het navertelt Stijt<t wet
dat hij er zelf de lol niet zo van in ziet. llisscfrien dat
hij het daarom aan het stot nog 

""n, 
t"rt*iil

Zo veftelten het de battlg9? aan Babylons stromen,
met zidtbaar plezier. De kinderen viiAen iiiensf:nrgld verhaal, hun ouders putten er kracht uit(btz. s0)

ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat TerLinden een beerie oeschrokken ;;;;';; -r,lnig"
kitiek die rret eerst6 aeet vai'uit;;;; ilr, ...
fglmgakte. Hij zou te vrij, frivoot .r*.ierIiO'#"t o"
libl_r.:mfl.1 zijn omgesaan. In de tatere deten isnU mDns tnziens teruohoudender. Hij had op zijne.]9e!, fij nzil nig h u m6ristir.r,e 

-rrntlr''ili'r""r.
y.a! de verhaten over de richteren run;;n;;k;r.
Het boek Richteren bestaat uit een i.nt"i'-ouOu
volksverhalen die ziin ingekaderJ in .urilrrtig
theotog isch ra. r*"ik aai irngeet" oJi n.rjg h.,omet buitenlandse overheersers een straf is van Godop de.zonden en dat bekerins **dibd*no.'6.t i,
ll-:11_ri:! sl??p.,g, maar. ohdau,"i i."l oir."r,nemaatd. wordt kijgt het iets van .steeds welr netoude liedje'en dat heeft iets numoriJisctrl

In hoofdstuk 3 wordt ,gtgl.d over Ehud. Hij islinkhandig. Dat is opmerketfik, zeferuoJi'i"rrnouit de stam Benjamin. oie niaJm-ueiekil il;"r,'zoon van de rechterhan!,. Hei oiU-tt 
"J'il"iig t"pn .bU het binnensmokk.r.n nirlijn'*.. ro.' fjj n"tfou.illeren letten die stomme Moabieten alleen o-p de

gt_er. wgal normaat r,et ,waiiJ *e;j";il#"r.
Uiteindelijk raakte Ehud zijn zwaard toch ioq kwijt.Het bleef steken in ae Ouit ,rr-0. L"].riis'"j;; d"

Moabieten. Hij kon er niet meer bij, want die koning
was zo dik dat het zwaard helemaal in het vJt
verdween (een aardig item voor Jerry Springer). De
moord bleef lang onopgemerkt omdit die stomme
Moabitische hovelingen dachten dat hun koning ophet toilet zat en hem niet durfden te storen.
Blijkbaar besteedde de koning niet alleen veel tijd
aan het eten, maar ook aan de verwerking daarvan.
Niet alleen de buitenlanders worden "belachelijk
gemaakt, maar ook de Isradlitische helden zelf. Witte denken bijvoorbeeld van Barak (Richt. a). Zijnnaam betekent .bliksem,, maa, ajs het er opaankomt blukt deze mannetjesputter een
moederskindje. Hij durft slechts 

-ten 
strijde te

kekken. als de profetes Debora met hem mee gaat.
De beslissende stag wordt uiteindelijk ioegeOrachtdoor een andere vrouw. Deze Ja6l lokt devluchtende generaal Sisera in traar tent,'dekt hemtoe als een klein kind en lenst vervotoens een
tentpin door zijn hoofd.
Het zal niet de taatste stoere bink zijn die het levenlaat door een vrouw. HeEelfde lot overkomt
l!,I"]"k- (Richt. 9). 

.Tevergeefs proUeert-nij dezesmaad af te wissen door ziih aoor, .U, iiniljknaap
de.genadeslag te laten geven.
Abimelek was de zoon van Gideon, een bangerik diehet tor richter schopte. nOimJeil vo:nO-licnzeff Oeideate opvolger, maar slachtte r*r oulul[.rheid derest van nakomelingen.uit. De enigu oruiierenoe,
Jgtam, maakt in een rroet oro o"t,iei oie zictrde doornstruik tot koning t<iezen OuiOetijt *.t O.mensen aan Abimelek hebben. Een schooivoorbeeld
van ironie.
T:,Sh! kondigt Ter Linden de verhalen over Simsonats 'teuk' aan. Dat bes.int at ,ai A;;;i;ndisins
van de geboorte van-de tatere richteiinitit. r:1.Dat is een amusante tweeattei r*i-oi,]' p"rsonun.
Daarin blijkt de man zryn naam Manoach (die heeftte maken met het woord .rust) g"d;l'run tudoen. Zijn vrouw blijft nr.rtoo-r,'miaiis wer oe
ftalqUflu. gesprekpartner van de bode van God.z.U (en ntet zoats gebruikelijk de man) geefttenslotte ook de naam aan net niet me"i rerwacntekind.

De.rode draad in al deze min of meer humoristische
verhaten is dat de groten van hr;;o;t t;k vatten.Dat geldt voor blitentanours lrie-oi'?nircr,e
lklqFht'over de sevalten d;;s \ii. d.i"i ,. ,*.14'' en het fraaidverhiar ovei je t,iir,fili,r.n nutlot van Haman in het boek Ester), maar *t ,*reerbiedw_aardige volksgenoten, zoals voor dieprofeet Jona en de grote t oning- Dirio 

'iJiu 
.",

l.?.me qu manier *.rr6p N;t* ;;'i i#. J1r=., ,.tr.lf zeQ. In Amos 1-2 worden de hoorders op fraaiewrjze op het verkeerde oeen gezetie-;t'o,ii". .,,"omliggende volkeren een veeg uit de pan. Men kanzich .voorstellen dat Oit' instemlnend 
'''werd

aan-gehoord. Dat zat zi;n veranJeiJ"*-uni.u, o.pr9f""t vervolgens het eigen ,oit oru, aur"rtiu r.u,scheert. Een goed voorbeetd ,ii nli"ili"r*.
Testament is de manier waarop volgens Mat. 16:13_23 Petrus eerst door Jezus op een voetstuk wordtgezet (Gij zijt petrus en gp Oeze ,ots iai it' ,Ungemeente bouwen), waar hij eren taier weei haroafvalt (Ga *eg, aihte, mii,-satan, gU ,Ui ;U'*,
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aanstoof: de rots is een struikelblok geworden). Om

Petrus is nog wel vaker te lachen. ook om Paulus

trouwens. Hij bestrijdt zijn tegenstanders soms met
bijtende ironie en hij kan ook heerliik kwaad worden
(zoals in de brief aan de Galaten). Heel aardig is
vaak ook de manier waarop Jezus zljn

tegenstanders op hun nummer zet; zoals in Mat.

22i3446. De Farizeeen komen bij Jezus nadat hij

hun rivalen de Sadduceeen tot zwijgen had

gebracht. Blijkbaar denken ze dat ze Jezus nu

kunnen inpalmen, maar het eind van het liedje is

dat ook zij niets meer aan Jezus durven vragen.

Naast dit alles kun je ook nog veel plezier beleven

aan de Spreuken. Een groot aantal daarvan kunnen

dienen als illustratie van de ervaring dat wijsheid en

inzicht in de wetmatighden van het leven een

mens vreugde verschaffen (Spr. 8:22-30). De

waamemingen zijn vaak heel scherp en de

verqelijkingen gewaagd. Men zie bDvoorbeeld 6:9-

lLi t}i26; Ll:24 L9:t3; Zl:9,19; 26:13-14, 18-19'

wie er niet om kan lachen kan ze altijd nog

gebruiken om er een ander mee te prikkelen.

'Zal ik wellust hebben, nadat
ik vervallen ben, terwijl mijn

heer oud is?' Hoe zal dit
geschieden zonder viagra?

Met bubelse humor moet je wel vootz ichtig omgaan,

want het heeft vaak met leedvermaak te maken' En

dan luistert het nauw. Het kan niet de Hoeling zijn

dat men in dit leed blijft steken. Als het goed is

heeft de btjbelse lach iets bevrijdends. Zoals in het

meest bekende bijbels€ verhaal over lachen' In
Gen. 18 wordt verteld hoe de hoogbeiaarde Sara

haar lach niet kan houden als men haar vertelt dat

ze noo een kind zullen kiigen: 'Zal ik wellust

hebbei, nadat ik vervallen b€n, terwiil miin heer

oud is?; Hoe zal dit geschieden zonder viagra?, zou

men zich nu kunnen afvragen. Toch is zij drie

hoofdstukken later moeder. Haar zoon heet lzaak,

naar het Hebreeuwse woord voor'lachen'en Sara

zeqt: 'God heeft gemaak dat ik lach; ieder die het

hirt zat om mijnentwil lachen'. God kan er wel

teoen als er af en toe ongelovig geladlen wordt om

al wat Hij belooft; als er uiteindelijk ook maar

oelachen kan worden om de ongeloofliik mooie

iervulling van de belofte. Wie het laatst lacht "'

Nog 66n opmerking aan het slot' De bubel mag dan

vol humor zitten, het komt er over het algemeen

maar weinig uit. Dat heeft ook te maken met de

manier \,yaarop wij de verhalen doorvertellen'
Tiidens kerkdiensten ziin bijbellezingen vaak

sliapverwekkend. Goede voordracht is zeldzaam'

Eigenlijk zou je het aan echte toneelspelers moeten

overlaten. Sterker nog: je zou het verhaal af en toe

eens moeten naspelen. Pas dan komen de

verrdssingseffecten en komische wendingen tot hun

recht. Een voorbeeld uit eigen ervaring. 'l'ijdens een

experimentele kerkdienst in Monnickendam

soeelden we het verhaal van David en Goliath na. Ik
was Goliath. Verscholen in een heus hamas mocht

ik allerlei veMensingen de kerk in slingeren.

Heerliik. Ik kon me helemaal laten gaan. De mensen

werden er stil van. Een klein, mooi kind paKe de

slinger en legde mij met een simpel gebaar het

zwijgen op. Met donderend gerdas stortte ik ter
aarde (daar had ik goed op geoefend) in het
gangpad tussen de kerkbanken. Ik kan me niet

herinneren of ik daama nog gepreekt heb.

de auteur is drcent Oude Tesbment
en honderdvierendetigiejaa rs theolog ie

I Maarten 't Haft, Wie M veiaat heft nie6 te wezen.

De ,dnft btuis| Amsterdam: De Arbeiderspers ,.997.

Anders dan de inhoud heeft de titel (een variatie op een

regel uit Psalm 32:5 in de oude beriiming: 'Wie God

verlaat heeft srnart op srnart te weezen) lvel iets komisdl.
2 Een aardige bespiegeling van dit kwellende probleem trof

ik aan in een bundel essays van Umberto Eco, 
''latspiegels tufreft Amsierdam: Bert Eakker 1990,264-273'

tjaarin maakt hij duideliik hoe moeiliik het is om humor te

definieren. Hij wiist ook op e€fl van de definities van

Baudelaire: "Ladlen is door en door menseliiK dus duivels'

De engelen laden nie! die ziin te veel in beslag genomen

door iet probteem hoe ze zidl in een onwaarschijnliik

aantal op de punt van een naald staande moeten houden;

de duivel wei. Hii heeft alle tijd van de wereld, een hele

eeuwigheid om ziin onbehagen te qitiveren" (blz 265)'

Em v;rqelijkbare gedachte vinden we in Eco's beroemde

ro an E-na"m van de 106, als het gaat over de

verduistering van eeo gesdlrift van Ari*oteles over de

ladr. Deze verhandeling wordt besdEut'vd als een emstige

b€dreiging voor de kerlq omdat Aristoteles hierin

overtuigend zou aantoflen dat het menselijk vermogen om

te ladren het qoddeliik gezag ondermijnt.
3 Fons larsen, Wat ik zeggen wilde. ve.?3meld werk,

samengesteld en ingeleid door Kick van der veer, Baam:

Boscir & Keuning 1991.
i uioa uun de; Plas, kn je tutazerd, fun je bdonderd'

Vetzameld cabaret, Anthos 1993.
t Ladtm mag van @. k vena ndste verzen uit de

ldElioieuze-Naie, tiieengebGcht en ingeleld door C l'
iirs 6n t't.c. van rtten, Amsterdam: Eert Bakker 1997
5 Een aantal voorbeelden hiervan vindt men b€schreven in

ae boefen van Jaap Goedegebuure, N Schift
het reven, Amsterdam University Press 1993, en De

veetveruioe rok, idem 1997 .

7 Nededa;dse vertahn$ @ wet, weespi Agahon 1985'
s Ii vond dedrts bruikbare artikelen in The Interyrete/s

Dctimary of the ,ibte, deel 2 (1962), 660#2, en in The

Andgr BiAe Oictionary deel 3 (1992), 325-333'
e.l. Jdnsson, Humour and lrd1y in the New TsbmenL

ttluninad by Pamllels in Talmud and Midmsh, Leide

&i 1985.
10 R.M. Good, Irony in dE Old Testanent, Philadelphia:

The Westninster Press 1965.

ll Yehuda T. Radday, Athalya Brenner (eds.), On Hunour
and the @mic in d\e Hebrew Bible Osofsup 92)'

Sheffield: The Almond Press 1990.

12 A. Brenner, 'tlho! ahaid of ftminin Oincism? Mlog
afraid of Elibtical Humour? tE Cas of dE ObnJe tureign

Ruler in he Hebrew Bibld, lSOf 63 (1994), 38-55; m n'

blz.41.
13 Er is zelE door Lillian R. Klein een complete monografie

gewiid aan The Tiumph of lrony in the Book of.ludges
(JSOTSUp 68), shemeH: The Alrnond Press 1988
i Ze over dit soort tek$en nu Z. Weisman, Political Saure

in the Bible, Atanta: sdlolars kess 1998.
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VrU
en

blij ?

Vragen.,.
Nadat ik van 1Vm 3 december de synode-
vergaderingen van de Sow-kerken in Lunteren had
brjgewoond, heb ik een aantal kritische vragen op
papier gezet, die ik graag op de synode had willen
st€llen. Vragen over wat er volgens mU en anderen
allelnaal is misgegaan vanaf het moment dat de
kerken vorig jaar besloten dat er gefuseerd moest
worden fussen Kampen en de VU. Want er is veel
misgegaan. Ik wilde vragen naar de verschillende
ufgangsposities die de beide fusiepartners hadden,
naar 

- 
het donkerewolkkleurige vooruiEicht wai

betreft studentenaantallen in Kampen en Leiden,
naar de reden waarom voorstanders van de fusie in
Kampen de mond was gesno€rd, naar de mate van
bekendheid van de resultaten van het visitatie-
rapport van twee jaar geleden, naar de eis van
universitaire inbedding voor de nieuwe predikants_
opleidingen, naar de lange-term;n_planning van de
kerken, naar de posihe van Barendrecht eri naar de
emmer met modder van Van der Waal.
Maar.hadden deze vragen wel zin? Het besluit was
toch immers al genomen? Er was al gekozen voor
Kampen, Utrecht en Leiden.

Antwoorden...
Wie hebben hierover besloten? Denk hierbij aan eengrot:. .groep kerkelijk betrokkenen met eengemiddelde leeftijd van ongeveer 55 jaar en met
een verhouding vrouvman van i6n op tien. En
De-set dat de mensen op de synode voor hun

T"Aq" vo-ledig 
-lfhankelijk zijn van wat hen op

0e synod€ of in officiele stukken wordt verteld en
van wat hen via de media bereikt. Sommige zaken
worden daarin zwaar onderbelicht en andere breed
uitgemeten. Met als gevolg dat je als je op zoh
slnode rondloopt, merkt hoe weinig feeling er voor

foaat!9 31e1 is bU de synodetien. zJ rnJg-je
dan 

-zelfs 
tot je eigen stomme verbazing van 

-een

gereformeerd synodelid te horen .,Ja di VU *"s
gewoon weer stronteigenwijs, .t leek net Abraham
Kuyper, die deed ook al zo moeilijk".(!)

Op het nippefie gercd..,
In TROUW van 3-12-99 stond: .Onder 

de
tegenstanders van lijmen is het aantal mensen van
d_e VU misschien wel stijgend. De weepin aan de
vU tegen de bemoeizucht van de kerken met de
predikantsopleiding lijkt te groeien., Ik ,o"t ,"gg"n
dat ik.mtj mijn eigen weerzin pas na de syniie_
vergadering goed bewust was. Inderdaad, wie wil
nu door deze macht bestuurd worden?

*Hoe voer je Je nu?" is mij de raatste dagen vaak door buitenstaanders
gevraagd. En eigenlijk voel ik mij prima en ben ik vooral opgelucht. Er is
een last van mijn schouders geJallen. De tijd voor en Ujdiis de synodekende yreserijke momenten, die mij boos en veroitierl deden voelen.Uaar naast deze gevoelens en naast de angst voor de toekomst van devriie universiteit en van de kerk hebben d-e gebeurtenissen ook praatsgemaakt voor gepaste trots en nieuwe moed.

Jantine Heuvelink

Toen pas realiseerde ik me dat ik mUn VU, de
faculteit.waar ik zo trots op ben, b.jna kwijt was
geweest! Toen pas bekeek ik het van de indere
kant,.de VU was misschien juist wel op het nippefie
gered !

In het TRouwtommenbarvan 4-12-gg staat ,Was
er voor de VU 6dn reden om na honderd jaar haar
.wije opleiding nu in te wisselen voor 66n waar naar
bijna. rooms model de kerk regeert? K6nden ze dai
aan de VU eigenltjk wel willen? Dat was niet de helft
van de jas, maar de helft van het hart.,

Toen pas realiseerde ik me
dat ik mijn VU, de faculteit
waar ik zo trots op ben, bijna
kwrjt was geweest! Toen pas
bekeek ik het van de andere
kant, de VU was misschien
juist welop het nippetje
geredl

Gelukki9...

f,rr:ld: schiep voor mijzetf ook veet duideljk-

lil!:,lf ,.9 in na het optreden van de vertegen-
woorotgers van de verschillende faculteiten da:t ik
volledig terecht heb gekozen voor de studie theo-
logie.aan de VU. Hortensius stelde in zijn toespraat
enkel grondige misstanden aan de kaak, 'maii
gooide niet met modder, in tegenstelling tot,..I '

waarom moesten anderen het hebben van
moddergooien, 

.van. beledigende metaforen, van
opmerkngen uit de wandelgangen, van halve
waameden wat betreft motivatie en inzet? Na degenomen besluiten en de motivaties daarb; en
zeker na gesprekken met synodeleden actrterai neU
rK Kunnen concluderen dat de theologie in het
algem€en en de theologieopleiding aan de VU niet
zoveet hebben verloren. De punten waar de Vu
sterk in is. (hoog wetenschappeluk nlveau, brede
opzet van de studie) had z, moeten inleveren om te
t(unnen passen bij de belangen van de kerken van
v.andaag. Wil zij daar wel bijhoren, vroeg ik mij af.)
Wil ztj inderdaad door de kerken geregeerd worden?

Pijnlijk...
Het was niet (enkel) de inhoud van de discussie, die
aan openheid te wensen overliet, waar ik van giuw_
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de, maar de toon waarop. Barendrecht was
\erbusterd' en vond het allemaal 'uiterst prjnlijk'. Er
waren Vouwens meer mensen die de behoefte
voelden hun sprjt te befuigen ten overstaan van de
synodeleden en andere aanwezigen. Zo heb ik in
twee dagen tijd toct minstens 5 keer moeten
aanhoren hoeveel verdriet dit todr iedereen
(behalve de VU zelf, 'eigen schuld dikke bult) deed.
De laatste keer was het zelfs haast om te lachen.
Driemaal is scheepsrecht en vijf maal is kapseizen.
Hupsakee, daar ging weer een stulde geloof-
v{aardigheid van de kerk. Geloofd hadden we het
als de grote spijt een keer was betuigd en
daamaast de toon van de discussie malder was

9ev{eest.

Wat nu...
Heeft de kerk beseft dat de studenten aan de VU

niet alleen theologiestudenten zijn, maar ook een
deel vormen van de maar schaarse kerkgaande
jeugd van tegenwoordig? Hoe denken die jongeren

nu over de kerk? Ik had na de synode het idee dat
ik de VU had teruggekregen en tegelukertijd de kerk
had verloren. Want als dit de kerk is... Maar dat is

niet waar! Want ook wij, de mensen van de VU,
horen bij die kerk. Aad van Egmond merKe volledig
terecht op: "Dit is niet de kerkl De kerk is waar het
Woord Gods klinK". Door deze opmerking, die de
pastorale kant van Van Egmond, die zijn studenten
niet in verdwazing achter wilde laten, toonde, heb ik
weer moed gekregen. Hij had gelijk. De mensen van
de synode zijn niet degenen die bepalen waar de
kerk op zit te wachten. Dat zijn de mensen in die
kerk. Dat zijn die mensen die mij al vaker gevraagd

hebben: Ye zegt het meteen hd, als je mag preken,
dan moet je komen hoor". Ik denk dat er wel
degelijk mensen binnen (en buiten!) de kerk, meer
dan de synode inschat, op ons, theologen van de
VU, zitten te wachten!

de auteur is vierdejaarsstudente theologie
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Gebakken
humor
l.A, Montsma

Het is voor een theoloog toch even wennen om over
humor te schrijven. Dat zal wel te maken hebben met
die 'logie' over tfieos' - niet direct het tenein van de
scherts. Dat wennen geldt nog meer voor theologen
uit de vrijwel humorloze catvinistisde trddige. Ik
verwijs naar Calvijn zeli Wie een porbet van de man
beziet kijk in het gelaat van iemand die vermoedelijk
rysiek niet in staat was om e€n grap te debiteren. Zjn
traditie kent de hogere blijdschap van het geloot
maar ook dat is een bloedserieuze zaak. Die
blijdschap is nog wel even wat anders dan vrolijltrreid.
In calvijn's traditie is voor een humoristische kijk op
het leven geen plaats. Onze situatie onder de hemel
verdraagt geen leut en scherts - concentratje op de
godzaligheid, doorgaand zelfondezoek en gebed
(gebed en humor, *el je voor!), Uver en soberheid
zonder theater daar gaat het om.l
Die traditie heeft bijbelse papieren, dat moet er wel
brj gezegd worden. Ik denk aan de loodzware brieven
van het Nieuwe Testament, niet alleen die van
Paulus. Ook daar de hogere weugde van het geloof,
maar nergens de relativerende kwinklag of knipoog.
Blo€dserieus is het allemaal; er wordt in het Nieuwe
Testament niet of nauwelijks geladEn en er valt ook
weinig te lachen. Ik haast me om er aan toe te
voegen dat het in de evangelien even anders ligt.
Waarbrj ik het evangelie van Johannes er buiten laat,
want daar worden de zaken ook meteen zwaar
aangezet. Maar zeker bij Lucas is in het ondenicht
van lezus wel een zacht humoristische toets aan te
wijzen. Zoals de gelijkenissen van Jezus tonen was hij
een geboren verteller en dat ben je niet zonder
gevoel voor humor. Ik noem 66n voorbeeld: de
gelijkenis van de rijke dwaas (Luc. 12:13-21). Het
humoristisdE zit in de configuratie van drie lijnen.
Eerst is er de hoogst em*ige aanleiding: het heel
menselijke probleem van de hebzudlt. (Veel humor
bloeit op de groM van zo'n menselijk probleem.)
Vervolgens gaat de gelijkenis op de lijn van de
overdrijving verder: de rijke boer verzint de gekste
dingen om zijn bezit te bezitten. Zo lmpt de spanning
op tot zij ineens breeld: de onuading van de clou, die
de hoorders op het andere been zet. Humor als de
verrassende omkering van zaken, de relativerende

9rap.

Het veld Yan de humor
Deze inleidende opmerkingen zullen wel overkomen
als een zwaaMidtjge inzet, terwjl humor tod) een
meer lichwoetige benadering verdient omdat hlj zelf
lichb/oetig is. Ik opper deze bedenhng om er ook zelf
tegen in te gaan. 26 lichwoetig is humor niet en in elk

geval is de vrdag naar wat humor is en doet een ver
\rdn lichte.
Humor besbijK een breed en gelaagd veld. Laat ik
proberen om dat veld enigszins te belijnen.
Een klassieke typering van humor is het samengaan
van een lach en een traan. Waar die typering
\randaan komt weet ik niet, maar we zouden haar
kunnen illustreren aan de humonijke Joodse traditie.
Humor werK daar als middel om de spanning uit te
houden van het tegenstrijdige, zeg maar: de
spanning tusen enerzijds het ve*oren volk te zijn en
andeEijds het volk der verstotenen.2 Humor dus als
het tegelijk klinken van een droeve ondertoon en een
hilarisdre boventoon. Die twee kanten van de humor
kijgen we in beeld als we het veld van de humor
ovezien. Dat veld wordt begrensd door twee andere
gebieden: aan de ene kant dat van de lol, aan de
andere kant dat van de trdgiek.
Met de lol heeft de humor het vrolijke gemeen; er vatt
wat te lachen. Maar waar de lol zidt kan besdteuren
van het lad|en, is de lach van de humor een
getemperde, fijner ook Lol oversdtreeulvt de
droefteid, humor doet dat niet. Aan de andere kant
de b-agielt waarin de droefrreid tot gebrokenheid
wordt. De tragisdle mens bijgt het niet voor elkaar,
hoe en wat hij ook probeert. Hij kijg,t het niet voor
ellGar. want hij is gedoemd om ten onder te gaan
aan de destructieve machten. Echte trdgiek is
volslagen humorloos. Daarentegen ziet de humor de
mens ook in zijn zwakte en ontoereikendheid, maar in
de humor onuaadt de spanning fussen wat is en zou
moeten zijn zidr in de levensrwijze lach, vaak niet
meer dan een glimlach. Vmr wie deze diepzinnige
benadering paraat wil hebben voor een fijn
bfelgesprek heb ik als handvat nog een mooi woord
van Miskotte (die ook heel rdre dingen kon zeggen)
over de muziek van Mozart diens muziek is vrolijk
zonder dat het lol wordt, en zij is zwaarmoedig
zonder dat het trdgiek wordt.

Bloedserieus is het allemaal;
er wordt in het Nieuwe
Testament niet of nauwelijks
gelachen en er valt ook weinig
te lachen.

De humor uit zich op dit tweezijdig afgegrende veld
in zeer gevarieerde vormen. Aan de kant van het
trdgische vinden we de bittere vorm van de
galgehumor, de uiterste poging om met een zure,
maar dan todr een lach overeind te blrven. Voor
Freud, dle een boek wijdde aan grap en humor, was
galgehumor het voorbeeld van hurnor.3 l'4ilder en
minder zuur - laat slaan 'zwart - is de tragi-komische
humor zoals we die voorbeeldig gepresenteerd vinden
in films van Charlie Chaplin (gtylights). Inderdaad,
een ladr bij een traan. Naar de andere kant van het
veld wordt de humor vrolijker; de pret van de humor
kijgt de ruimte. Het menselijke tekort blijft een
ondertoon, maar het is toch eerder de achtergrond
waarop de beelden van de mens - de sloeber en de
patser, de farizeeer en de makelaar - in hun komische
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proporties $/oden geprojected. Spelenderwijs
wordt hier het komische in vioord en beeH gebracit.
/tls voorbeeld noem ik de door mii nog altijd troog
gewaardeerde fufried Bomans. En, als h€t om beeld
gaat, de ldassieke Engelse 'cornedies' \rdn Ealing
Studios (de tadykillers). Dat is humor die zidl als
kunst sdrerp ondersdreidt van vJat in de meeste
modeme 'ladrfilms' als humor tvordt g€presenteerd.
"Humor is als kunstuiting de hoog*e \orm \rdn het
komisde" (Van Dale).

De humor in praltijk
fu. zult u zeggen, het zal allernaal w€|, maar wat
sdriet ik er mee op. De kunst vdn de hurnor, oefening
baart kunst, dus: kun je humor leren? In de
Waarheidsvriefld zou ik antwoorden: nee, begint u er
niet aan, het wordt bdr nilc. In dit blad edrter zeg
ik: ia, dat tGn - tot op zekere hoogte. Het is als bij
muziek: hurnor veronderstelt gsr'oel voor humor.
Elementair is oog hebben voor de komisdre kant \rdn

de tegensfijdigheden tussen het Hoelde en
feitelijke, het gepretendeerde en werkelijke van

zaken, handelingen en gebeurtenissen. Wie daar oog
voor heeft, heeft de voorbeelden voor het op6pen.
Maar, nog steeds als bij muaek van humor geni€ten
is nog nid humor maken. Dat veronder*elt een
bepaalde creativiteit die geoefend kan worden. Voor
een deel is dat een love$ie van het oefenen van
bepaalde vaardigheden: de een tekent goed en
maal( een @rt@n, een ander speelt met het
gesproken of gesdlre\ren vroord. In beide gs/allen
kan het hurnoristisdE efiect ve*regen worden door
het gebruik van bekende *ijlmiddelen als
overstatement en under$atemenL Een verfrjnd
voorbeeld van het laatste on0een ik aan de al
genoemde Bomans, die deelnam aan een liteGire
quiz waarbij de naam geraden moest worden van een
didter \ran wie een paar didrtregels werden
voorgelezen. Bomans: "Ik aaeel; u zoudt me helpen

als u me zei of de ffiokkene nog leeft." Quiznaster:
"In een plaats in Gelderland Sat een monument en
daar ligt hij onder.' Waarop Bomans: "U ontwUK mijn
vraag."

Daarmee kom ik gelijk bij het moeilijke punt: de
geestige inval. Daar kuo je op brceden, maar'inval'
zegt het al: die heb ie niet in de hand. Ik denk aan
een voorbeeld yan de Engelse premier Lloyd Georye,
die een verkiezing*oesprdak houdt in een hem
vijandig disBid. Het rumoer is dan ook groot en op
een gegsr'en mom€nt biit een vrouw hem toe:

"Als u m'ljn man was/ deed ik
vergif in uw thee." Waarop
Lloyd George: "Als u m'rjn

-' vrouw was, dronk ik het op."

'Ready wif, rEemen de Eng€lsen daL
De gee$ige inval blffi ook het punt als ik nog een
stap verder ga in de praKijk van de humor. U zult zo
langzamerhand ook wel vermoeden waarom ik boven
dit vefiaal 'gebakken humof zette. Het gaat me

inderdaad om de tot 'baK geconcents€erde humor en
meer in t bijzonder om de vraag of en hoe je zelf een
bak kunt bakken. Ik moet eerlijk bekennen dat die
vraag me al lange tijd bezighoudt zonder dat deze
inspanning mD bt een edrt bevredigend resultaat
heeft gs/oerd. Op e€n komisde associatie of een
gekke inval komen, dat gaat nog wel, maar een bak
componeren, dat Uijft een verhaal apart. Dat laat zhh
verldaren. Een bak is nog sr'en wat anders dan een
dou waar men een inleidend verhaaltje bij bedenkt.
Bij een bak gaat het om een over 'n paar t-appen
opgebouMe spanning, welke zidl onuaadt in de clou
die zonder h€t begin geen dou is. De grap zit in het
geheel, niet alleen in het einde.
H€t geheel dus. Het tjK me sterk dat iemand een bak
in zijn geheel zomaar invalL Beter kan ik me
vmrstellen dat een bak gecorrcipieerd wordt van
adrteren naar voren, vanuit de dou dus. Dat de
volgorde van vertellen andercom is, is niet beslissend.

Maar het opbouwen \ran een bak vanuit het einde is

moeiluk. Ik heb iemand eens de gee$ige opmerking
horen maken dat hij aan de *elling \rdn ryfiagoras
alleen de onUekking had overgehouden dat hij zelf
ook een sdruine zijde had. Het is geen geringe zaak

om daar een bak vdn te maken. Ligt het niet meer
voor de hand dat het bedenken \rdn een bak vooraan
moet beginnen? Ik denk het. Uitgaan van een situatie
die al ongewoon - of zelE absurd - is of die er zich
voor leent om de doorbreking of omkering van de
normale gang van zaken uit te vergroten. (Egenlijk is
deze aanwijzing onnau,,vkeurig. Het zit niet in de
komisdr uitvergrote sifuatie, maar het gaat om de
mens in die situatie; die brengt het geeSige erin. De

doJ van een bak is ook vrijwel altijd een door of tot
de hoofdpersoon \rdn een bak gesproken woord.)
De opzet \ran een bak kan heel eenvoudig zijn,
bwoorbeeld de opzet \ranuit een dubbelzinnigheid en

daar een incongruentie van vraag en antwoord op
bouwen. Sam komt op sfaat Moos tegen. Hoe maak
je het? vraagt Sam. Dat zeg ik niet, artwoordt Moos.

Waamm niet? Dan maak jij het ook. Simpel, maar
aardig. Het maaK overigens wel wat uit dat het hier
over Sam en Moos gaaL Zj zijn in de wereld van de
bak typen' die een bepaald gedragspatroon doen
verwadten - of iuist niet. Veel bakken zijn op 'typen'
gebouwd - de pastoor, de matroos, de drinkebroer en
niet te vergeten de Belg. Sam, die Moos in een
sportryagen let rijden; daar ldopt iets niet, evenmin
als brj een Belg met een cryptogram voor zid.
Het gegeven voorbeeld is eenvoudig; men kan het
zelf bedenken. Dat ligt anders bij een ingenieuze bak
als de volgende. Iemand zegt tegen z'n vriend: Ik heb
d€ze week Das Kapital van f€rl May gelezen. Nee,
antwoordt de ander, dat is niet van Karl May, maar
van Karl Max. Adr ja, zegt de eerste, ik dacht ook al:
wat komen er todr weinig Indianen in voor.
Dit is een onunoedigende bak voor iemand die zelf
zoiets zou willen bedenken. Het begin gaat nog wel,
maar hoe dan in de verdere opbouw dat begin weer
terugkomt in de dou. dat heeft iets onnavolgbaars.

Goed, dit alles mag u v@r de komende dagen het
nodige te denken geven. En vergeet u ook dat njne
taFelgesprek niet - het zal u van pas komen.
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Maar laat ik besluiten met een bak die ik dan toch zelf
gemaaK heb. Hij haalt het niet bU de bovenstaande,
maar het is toch ook niet niks. Ik 9a uit van de
situatie dat iemand bij de hemelpoort komq dat is al
ongewoon genoeg en dat sdteelt meteen een stuk.

IL Van der Gnaf komt bij de hemelryt met en
nummer van de Waarheidsvriend onder de arm.
Het luikje gaat open en Petus zegt:
Komt u binneO maar die knnt van u komt er niet in.
Waarom niet? wagt Van der Gnaf verbad.
Antw@tdt Petus:...

En hier stop ik even. De dou vindt u elders in dit blad.
Zoek die nu niet meteen op, maar ga er ook eens
voor zitten en bedenk uw dou. De mijne is
vermoedelijk beter, maar oefening baart kun*. Ook
in uw ge\El.

Marieke Ridder begon in 1988 aan de studie
theologie. Ze studeerde in 1997 af in
kerkgeschiedenis, met als bijvak liturgiek, Nu
woont zij in Amsterdam Oost en is werlaaam
als ge€stelijk verzotger in twee huizen, Onder
het rustgevend gezang van drie vogeltjes, en
het rommelig gedraai van twee cavia's,
intervaew ik haar.

Annewieke Vr@m

Het ene huis, waar ie negentien uur per week
werkq is ieulv Uniqtm, Wat yoor huis is dat?
Nieuw Unicum is een woon- en voon ieningencenbum
voor lidlamelijk gehandicapten in Zan(tuoort. Er
wonen ongeveer honderdtadltig mensen, die zijn
gemiddeld veertig jaar oud, dus een vrij jonge groep.
Dat wil zeggen: er zitten wat zestigers. maar er ziten
ook mensen van achttim, negentien. Dat geeft wel
een bepaald karalcer aan zo'n huit zeker als je het
vergelijkt met mijn andere werkple( Boerhaave. wat
een ecit verpleeghuis is, en waar de gemiddelde
leeftijd ongeveer vijfentadrtig is.

Hoe ziet een werkdag in l{ieu}v Unic m eruit?
Dat wisselt een beetje per dag. Het begint altijd met
koffie met de maatschappelijk werkers. Dat is

belangrijk omdat ik daar ook de enige geestelijk
vezorger ben. Over het algemeen heb ik 's ochtends
een of twee aftpraken met mensen en 's middags ook
wel vijf gesprekken. Tussendoor kom je af en toe in

de gang iemand tegen en praat je ook even mee. Dat
is toch ook een vorm van pastoBat vind ik. Het gaat
om belangstelling hebben voor mensen, en dat kan
heel kort ook al het geval zijn.

de auteur is d6ent systematidn theologie

l Josepfr W. Pffije\ Humor and htire, in: The Encyclopedia
of Religion, New Yorlvl-ondoo, 1987, vol. 6, blz. 526: 'The
absence of humor and satire in chn$ianity began after the
Protestant Reformauon, whidl emphasizes sobriety, thnft,
industsy, and ambitions at tlle oeerEe of lawhter, o(cess,
play, and burlesque." Met \r'erwijnng naar Harvey Cox, Ire
ftast of tuls, 1959. Voor eeo nuancering zie: Jan Brecunier
en Herman Roodenburg (rd.), HNto ri&ns Hunpr van &
oudl@id tot hdEn, Baam, AnEterdam, 199, blz. 19

" Bastien, a.e., blz. 527
3 Sgmund Freud, fu WIE und sine kziehung zum
Unb&6bn / Ds Hunor, FisdEr V. Frdnkfurt am Main
19q2, blz. 253-258 Eefl kort nEar irEtructef artikel over
humor is te virden in de Grote WP, 8 (de€t 11)

Marieke Ridder,
geestelijk verzorger

Verder probeer ik in de instelling duideluk te maken
wie ik ben, en wie ik kan zijn voor iemand, zowel naar
de bewoners toe als naar het personeel, in de hoop
dat ik zoveel mogelijk op de plekken kom waar ik
moet zijn. Mensen nemen hier relatjef veel initatief.
In een verpleeghuis zal het nooit gebeuren dat
iemand zomaar voor de deur staat, en dat gebeurt in
Nieuw Unicum wel. Dus daar voel ik me soms een
soort dorpdominee, ik voel me dan wel niet altijd zo
de dominee daar, maar wd zo van 'o ja, die is daar
voot'.

Wat zeg je dan als ie duidelijk probe€rt te
maken wie ie b€nt?
Ik heb een folder gemaakt. Die begint met een paar
fictieve citaten: 'Waarom is mij dit overkomen?'; 'Ik
weet niet meer zo goed wat ik met mijn gel@f aan
moet, nu'; 'Ik zie het allemaal niet meer zo zitten'; Ik
wil gewoon eens met iemand praten die ik kan
vertrouwen'. Met deze keten wil ik duidelijk maken
waarvoor mensen bij mijn terecht kunnen. Want je
hebt altUd een hele hoop vooroordelen of drempels te
overwinnen. Ik geloof dat ik zetf ook niet zomaar op
een geestelijk venorger afstappen. Dan denk ik: 'als
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het maar niet 26 iemand is, daar wil ik helemaal niet
mee praten'.

Ho€ leg ie het contact met de bewoneE?
Ik zeg: 'ik zou me graag even vmrstellen als dat
mag, (ik weet niet of het uifl(omt), ik ben Marieke

Ridder, de geestelijk vezorge/. Het is me maar twee
keer overkomen dat iemand meteen zoiets had van
'nou, dat is niet aan mij besteed'. Anderen vonden

het allicht prettig om even kennis te maken.

In het begin vond ik dat het moeiliikste, hoor, die

kennismakingsgesprekken met wildvreemden. Dat je

echt niet weet wie er tegenover je zal zitten. De

onzekerheid zit hem dan gewoon al op lichamelijk

vlak: kan iemand praten? Je weet niet of ie
vervotgens de goede toon vindt en de goeie keuzes

maaK in jouw vftUen. le weet ook niet of er een

volsbeKe athei* zit, of iemand die reihcamatie als

hoop ziet voor de toekomst, of dat daar een

pinkstergelovige zit, dat kan ook. Dus je weet niet of
je Uetei ats de dominee binnen kunt komen of

misschien toch beter als meer de algemene

hulpverlener, wat ook een rol is die in het geestelijk

vetzorgerschap zit.

Het is maar een enkele keer
als ik eens een gereformeerde
tegenkom. Dan heb ik ook
echt iets van 'kijk nou wat
me gebeult'.

Is het een nadeel dat ie niet altiid gewoon de

dominee kan ziin?
Ik vind het juist het groot voordeel van mijn werk

boven gemeentepredikant zijn dat ie zo'n breedte aan

mensen tegenkomt. Is het contact er eenmaal, dan

vind ik het helemaal niet moeilljk om zoveel mogeliik

ten dienste te staan van een ander ziin opvattingen,

geloof, of aarzelingen.
Mensen mogen wel van mij weten waar ik sta, dat

schept ook wel een soort duideliikheid. Bijvoorbeeld

reincamate, ik geloof daar niet zo in. Als mensen aan

mii vragen 'hoe zie jij dat?' dan kan ik op een

gegeven moment wel zeggen van ' ik zie meer in een

ander geloof. Maar ik weet dat de meningen

verschillen, wij weten natuurlijk geen van allen

uiteindelrk hoe het is. lvaar voor mij is het net iets

anders'. Maar dat moet natuurlijk heel vootzichug en

alleen als mensen het echt willen weten.

Wat heb je voor dit werk aan ie studie gehad?

Ik ben een kerkhistorica, studeerde af op B€nnink

Janssonius en het negentiende-eeuwse kerklied. Dat

lijK niets te maken te hebben met wat ik doe Maar

het lied: daar hou ik van, hartstikke belangrijk, zeker

in Boerhaave, waar ik verschrikkelijk veel moet

zingen. Een historisdre interesse helpt om die oudere
mensen van het begin van de eeuw te begrijpen.
Maar zowiezo heb ik bij kerkgeschiedenis geleerd om
heel zorgvuldig om te gaan wat mensen zeggen. En

niet te snel conclusies te sekken of snel te oordelen.

Dat is toch een soort ethiek van de
gesdriedschrijving. Ik heb geprobeerd zo'n man,

Bennink Janssonius, recht te doen. Hij kan zich niet
meer verdedigen, dus ik kan hem helemaal

belachelijk maken. Maar als je zo iemand in zijn tld
bekijK dan kun je toch begrip hebben voor iemands

keuzes. Dat qeldt denk ik ook in het pastocat. Ook

bU mensen die heel anders in elkaar zitten, dan ik
probeer ik toch te vatten waarom ziin leven of haar

leven zo is gelopen en niet anders.

Wat voor leyensb€sdtouwingen tref je aan?
B€ide huizen zijn een doorsnee van de samenleving,

dus de dlristenen ljn over het algemeen katholiek.

Het is maar een enkele keer als ik eens een

gereformeerde tegenkom. Dan heb ik ook echt iets

van ' kijk nou wat me gebeurf.

Wat zijn de belangriikste verschillen tussen de
twee instellingen?
Boerhaave is een verpleeghuis voor 300 bewoners'

Daarvan is de helft dementerend. Ik werk op drie

afdelingen voor demente bejaarden, de zware groep

kan ie wel zeggen En ik werk op een revalidatie-

afdeling voor mensen die een hersenbloeding hebben

gehad. De groepen zijn al anders. In Nieuw Unicum

iiln het mensen die al helemaal uit-gerevalideerd zijn

en alleen maar achteruit gaan. In Boerhaave dat is

een heel andere groep mensen. Mensen die over het

algemeen tot een jaar of zeven geleden een gewoon

leven hebben qehad.

Ben ie ook aangenomen als geesteliik
Yerzorger voor de Yeflorgers?
Ik zie het niet als mijn primaire taak. Wel dat ik
samen met hen moet zorgen dat het voor de

patienten god is. In Boerhaave is wel eens een

vezorger naar me toe gekomen, dat werd een heel

uitgebieid gesprek, en soms in de wandelgangen'

Natuurlijk vragen zij soms ook waarom mo€t dat nou

zo, dat gun je todl niemand.

wat zeg je dan?
Vaak denk ik: je hebt gewoon gelijk. Ik begriip het

zelf ook niet. Ik ben niet iemand van de stellige

antwoorden. Hoe het dan zit. Dat $/eet ik soms ook

niet, nee. Er zijn natuurlijk dingen die gebeuren die zo

onrechwaardig zun, sommige mensen kijgen gewoon

teveel op hun bordje, en dan denk ik ook van, dat
moeten we later maar eens vragen of dat nou niet

anders had gekund. En andezijds denk ik ook wel

weer, bij een heleboel dingen die gebeuren volgens

mU, helpt het geloof om daar doorheen te komen,

maar kun je God daar denk ik niet altijd op aan

spreken, dat het van Hem nou zo moet. l'laar er zijn

veel mensen die geloven van 'God zal er wel een

bedoeling mee hebben', en die dat toch heel

troostend vinden. Nou, daar blijf ik ook vanaf.

Wat vind je leuk of moeilijk aan jouw werk?
Leuk zijn de contacten met al die mensen, en dat ze

zo verschillend zijn. En dat je merkt dat het mensen
goed doet dat ze met je gesproken hebben, dat is

heel bevredigend. Het moeilijkste van het werk is dat
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het soms toch confronterend is als het jonge mensen
zijn. Je merid goed hoe kwetsbaar het leven is. Dat
heb je met oude mensen ook al, maar zeker komt dat
di{iterbij als het mensen van je eigen leeftijd betreft.

Wat doe je pr€cies op Boerhaaye?
Veel minder contact op afspcak. Met dementerenden
is een afspGak niet aan de orde. Daar zit ik veel meer
op de afdelingen. Soms ga ik bij iemand zitten,
probeer ik contact te kijgen, vaak is dat al het
meeste wat je kunt bewerkstelligen. Berber Overdijk
heeft daar een mooie scriptie over geschreven aan de
VU. Je probeert mensen even een goed gevoel te
geven. Door iemands hand vast te houden. Of
sommige mensen zijn heel ver heen en die willen het
liefste geknuffeld worden. Voor anderen probeer je
zoveel mogeluk naar hun achtergrond te gaan en dan
liedjes zingen hd. 'Johannes de Hel ken ik
tegenwoordig. Het begon angstig maar daar word je
wel vrijer in. Maria lidjes, ' maria mild en machtigl en' wes gegr@C o stene'.
Muziek is de ingang. Dat wil zeggen dat je je wel
moet verdiepen in de liederen van die tijd. En dan kn
ik soms denken dat zou ik zetf nooit zingen, maar dat
is niet aan de orde. Ik heb ook een keer toen was er
een mevrouw die was behoorlijk dement maar ze

l(on nog wel goed praten. Ze was heel expliciet niet
kerkelijl! maar wel een van de oprichters van de
SDAP, als ik er naar vroeg leefde ze op en begon ze
erover tevertellen. Toen dacht ik nu moet ik natuurlrjk
gaan oefenen. Toen heb ik in Nieuw Unicum, daar
werken veel werknemers van de sociale academie
vroeger een LP met strijdliederen geleend. Toe heb ik
die op een bandje gezet, met de tekst erbij, en ben ik
gaan oefenen. Maar toen ging ze dood, en dat is heel
Jammer, maar anders had ik het gedaan.

Heb je nou niet het gevoel dat je jezelf
helemaal weg moet cijferen op je wer!
buvoorbeeld doordat je je constant moet
verdedigen?
Ja, dat is ook wel een beetje zo. Maar het is niet altijd
zo. Et zijn natuurlijk altijd mensen die ook wa[
geloofsbeleving betreft wel behoorlijk op een
golflengte zitten met mij. En dat merk je ook, in
jezelf, dat er iets meer twee richtingverkeei is, voor je
eEen gevoel, het is makkelUker. En je hebt die
kerkdiensten, die vieringen, en daarin ben ik wel
helemaal mezelf. Anders zou ik het niet kunnen.

Heb jij het idee dat jij, je hebt e€rst 18 jaar
school gedaan, daarna 9 jaar studie, dat je een
goed geestelijk yerzorger kan zijn?
Ik ben nu dertig, en ik ben op mijn achtentwintigste
begonnen. Dat roept de meest grdppige reacties op,
vooral bU de dementerenden. Dan stel ik me voor -ik
vind het heel erg moeilijk om dominee Ridder te
zeggen van mezelt dus dan maak ik ervan ik ben
Marieke Ridder en ik ben hier de dominee. want die
dementerende bejaarden begrijpen zowiezo niet wat
een geestelijk verzorger is. 'O', heeft een dame een
keer met grote ogen gezegd, 'bent u de dominee?!'
Echt met een blik van 'dat kan niet kloppen'. Dan zeg

ik 'ja, ik ben misschien wel een andere dominee dan
u veMacht, mevrouw'. Jaja, dat vond ze toch wel een
beetje vreemd. Maar het is ook heel opmerkelijk om
te merken dat mensen je to€h als dominee zien en
erkennen. Dat heeft met meer dan je leeftjd te
maken.

Nu moet ik maar een beetje
keurig lopen ofto, geen rare
dingen doen in die gangen'.

Zie je jezelf als dominee?
Dat ligt er een beetje aan. Als het christelijke mensen
zun, of kerkelijke mensen, dan beschouwen ze mij als
predikant. Ik voel mij ook predikant, maar dan valt
het op zijn plaats. Niet attijd heeft mijn predikant-zrjn
een functie. Soms wel, soms in negatieve vorm,
mensen die dan eerst een hele tirade beginnen, en
als ik dan mee blijk te vallen dan heb je al heel wat
gewonnen natuurlijk. Als ik in Boerhaave over de
gang loop, en daar moest ik in het begin erg aan
wennen, begr@ten ze me met 'dag dominee,. Ik
denk dan 'o dat ben ik. Nu moet ik maar een beetje
keurig lopen ofzo. geen rare dingen doen in die
gangen'.

Zou jij het een goeie zaak vinden als bij Religieen Levensbeschouwing ook de afstudeer-
richung geestelijk verzorger zou komen?
Ik ben er niet helemaal uit. Er zijn in beide huizen
mensen die echt graag een predikant willen spreken.
Sommige katholieken ook. Je bent herkenbaar,
mensen kunnen soms makkelijker hun vertrouwen
9eve1 99n.lou, of zich afzetten tegen je, het schept
een duidelukheid. Als je geesteltjk vezorgers gaat
t(njgen die dat niet hebben, heb je de kans dat het
heel erg zwevende figuren bluven, waar die
duidelijkheid aan ontbreeK, wat mensen missdtien
vervelend vinden. En die kerkdiensten, daar is nog
steeds behoefte aan. Ik mag voorgaan, en het
avondmaal bedienen, en ondersch;t niet hoe
belangrijk dat is aangezien de meeste christenen
katholiek zijn. Andezijds: een humanistjsche
geestelijk verzorger kan dat nu ook al niet. Dus ik kan
mij indenken dat als je een goede opleiding hebt
gehad op het gebied van religie en
levensbeschouwing dat je dan ook een goede
geestelrk verzorger kan zijn, mits er een heel goeie
en prdktisdle kopopleiding op zit.

Zit je nog bii de aduiggruep homotheologen
in de kedl?
Dat wordt nu andeB in SOW verband, maar daar blijf
ik nog wel even in actief. We proberen erdan bij te
drdgen dat het klimaat in de kerken beter wordt voor
homosexuele mannen en wouwen, hopelijk met het
gevolg dat het klimaat ook milder wordt voor
homosexuele predikanten. En dat gaat stapje voor
stapje, heel langzaam.

Hoe prober€n jullie dat?
Bemiddeling, indien nodig. en we schrijven af en toen
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ergens een artikel. Ook hebben we een brodrure die

mensen kunnen opvGgen bij voorieen Leuden.
Daarin kunnen ze lezen over homosexualiteit in de

kerken. We waren adviesorgaan aan de

gereformeerde synode. De synodehsluiten zin
;lEmaal wel gunstig, maar nu de pGktijk nog, en die

is weerbarstig.

Psalm 23, de Heer is mijn
herder. D6 psalm.

Een groot voordeel in die huizen is, dat ze dat verder

niet interesseert. De problemen die je als lesbische

predikante meesEl in een gemeente ondervindt

wanneer je beroepen witt worden, heb ie in de huizen

helemaal niet. Het stond wel in mijn CV, maar dat

maakt ze helemaal niks uit. En dat is wel heel prettig,

dan denk ik 'kon dat in de kerk ook maar, hd, dat ze

kijken naar wie je bent hoe je werK, hoe je visie is, in

plaats van zich blind te sbren op iets uit je
persoonlijk leven'.

Teruo naar ie wed( als ge€steliik verzorger, is

er nu-een biibetverhaat dat ie favoriet is, die ie
vaak oebruiK?
psatm-Zl, Oe Heer is mijn herder. D€ psalm' En zeker

bii uiwaarten ook al qa je door een dal van diepe

auistemis'. Dat is wat bli familie van dementerende

mensen direct voelbaar is. Door een dal van

wegrdken, van veNagen, van niet-meer-ziin wie je

bent. En verder wissett het van persoon tot persoon

Het thema van deze Kabats is humor. weet iii
nog e€n go€ie anekdote van jouw werk?
Er iijn wei situaties dat ik denk 'dat mij dit nu toch

ove*omY. Biryoorbeeld een bewoner in Nieuw

Unicum, die als gevolg van een ongeluk psydlisch

een beetje verdnderd is. Die wilde een aEprdak met

mij. Stoere jongen: blote vrouwen op zijn kamer,

Feyenoord posters en zo, hij was vroeger ook een

fanatieke supporter, edlt van de f-side. ZUn vrdag

was: hij blowde, en nou had hlj had de EO gezien, en

hii had opgebeld, en lezus beloofd dat hii zou

ophouden met blowen. Maar ja, dat had hij

enthousiast veteE aan zijn afdelingsmanager en die

had gezegd 'om nou in een keer te stoppen, dat

missdrien wel tflat overdreven'. En nu wou hii van mij

weten wat 'ie nou moest doen. En dan zie ik mezelf
edt zitten en denk ik 'wat heb ik onEettend

bijzonder werK.
wat heb je gezegd?
Ik dadrt: 'wat nu?'Hij wou ook nog dil€ct stoppen

met roken. Ik heb toch wel gezegd dat ik dacht dat
het al heel goed zou zijn als hij het oprecht zou
proberen.

is het gelukt?
Nee, na een paar weken is hij weer begonnen. Nog

*eeds als ik hem zie denk ik 'die komt wel eens een

keer, om weer te vragen hoe het moef.
Ja, ik moet heel vaak een beetje lachen, je moet de
lol van situaties in blijven zien. Die dementerenden

zijn ook vaak zo vrolijk. Oja, dat was ook zoiets. Had

ik een verhaal bij een groep dementerenden over de

goede herder. Dat is een heel bekend verhaal, dus

dat is heel goed om te gebruiken. Ik had ook een

plaaue mee om uit te delen, dat was David met een

schaipje op ziin rug. En dan vraag ik 'wat zou dat

nou zijn?' 'O', zegit een mevrouw, 'wat een lief

hondie is daf. ' Nee', zegt de ander 'dat is toci iets

anders, een geitje'. Nou, uiteindelijk kwamen we toch

op een schaap, een lammetje. 'O', zegt een

mewouw, en begint te zingen: ' lammeqe lammetje

lammetjeldat is een of ander oud kinderliedje Die

hele geipreksgroep door: ik vertelde een verhaal en

ik hoefde maar een woord te noemen of er kwam een

liedje op. En dat ging de hele bjd door, de anderen

zongen dan weer mee, en ik kende het dan helemaal

nia. Dan moet ik ook zo lachen want dan denk lk

'wat is het toch heerluk werk'. En zo zwaait zo'n

uurtje alle kanten oP.

Ook een keer kwam ik een demente mevrouw bii de

uitgang tegen, die naar haar moeder ging' Maar ze

wai ai vuienacntig, en ik behandelde dat op de

standaard manier, ik zei dus 'zou u niet even blijven

nm. voor het eten'. Maar ze zei 'nee, mijn moeder

veilacht me'. Toen zei ik nou, ik heb uw moeder

net nog aan de telefoon gehad, en die zei dat het

goed was'. 'O nee', zei zet en ze keek me met

[eldere ogen aan, ' mijn moeder heeft helemaal geen

tetefoon'.lk sdloot in de tach en zei 'Ik ben door de

mand gevalten he? U bent mlj te slim af. 'la', zei ze'

Maar zi wilde dan todr nog wel even blijven voor het

eten.

de auteur is vierdejaag studente Relqie en

Levensfudtouwing
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U- Satife en fetigie. Frasmenten van Heinrich HeineY'V
\--./ -lohan Vos

'Satire en religie' is een hadElijk onderwerp. Wat voor
oe een ufing van een bijzonder soort spiritualiteit is, is
voor de ander pure blasfemie. Heinridt Heine drulc
het zo uie "Van het verhevene naar het ridicrle is het
maar 6{n stap, madame!1 Maar het leven is ten
diepste zo fataal serieus dat het niet te verdragen zou
zijn zonder zo'n combinatie van het pathetisle met
het komische. Dat weten onze dichteB ... ztj hebben
het allemaal afgekeken van de grote oerdichtlr, die in
zijn wereldtragedie in duizend aKes de humor oD de
spits weet te drijven, zoals we dagelijk zien."2
Heine beschouwde zidlzelf als de Duitse fuistofanes.
Maar h, wist dat htj niet in de sd)aduw kon staan van
de hemelse Ari$ofanes, de auteur van het heelal.
T€en hjj jarenlang, bijna geheel verlamd en gekweld
door alle denkbare zieKes, in zijn 'makassengrdF lag,

.Test hij toegelelr dat zijn eigen 9ee*igste-uitinge-n
van sarcasme slechts armzalige spottemijen warei in
vergeluking met de wrede grappen en de bijtende
hoon die de Meester over hem uiStortte. Op
deemoedige toon permitteerde htj zidl wel een
bescheiden kitische lGntekening btj deze hemelse
humor: zes jaar steeds maar dezelfde grdp vond htj
eedijk gezegd wel een beetje afgezaagdworden; erg
origineel zou hij dit soort humor ook ni* willei
noemen daar de hemelse Aristofanes dezelfde
grappen ook wel eens bij een andere gelegenheid
g_ebruikte en zo plagiaat van zichzelf pleegJe.3 

-
'Tot stichtelijk vermaeck ende teennghe, ieef ik in het
vervolg een vertaling van drie fragmenten van Heine
over oNerse aspecten van de religie.

Protestantisrne, katholicisrne en jodendom{
De auteur gaat op fuz@k bij de nadties &rinophom
di Gum@lino. Als hi aankomg /@ de narkies iq in
en zrkamet geknield vor en madonnabeeld ei een
gr@t orcifrx. Zjn Mende, @n loterij@llecteur die
zin jods naam Hi#t twr de z*erheid txh maar
heeft veranderd in Hpzinth, tqtt uit dat de markjes
elke awnd twe uur zo in 7eM d@ftrcnTt De
auteur waagt of Hyazinth @k Wn Mt@fre hefr
adter hen te knElen. Die behoefte btijkt niet zo
geweuig gr@t te zijn:

"Ik heb \raak tegen de heer Gumpel gezegd:'Uwe
Excellenue is een rijk man; U kunt katholiek zijn
zoveel U wilu U kunt Uw verstand geheel in katholieke
rook laten hullen; U kunt daarbij zo dom worden als
een katholieke klok; maar U hebt tod te eten. Ik ben
edter een zakenman en ik moet mijn zeven zintuigen
bijelkaar houden om iets te verdienen.' ... Maar als ik
eerlijk ben, moet ik ook zeggen dat ik geen plezier
beleef aan de katholieke religie en als verstandig
mens moet U rne daarin gelijk geven. Ik snap niet hoe
mensen daar ieE aan kunnen vinden: het is een
religie alsof onze lieve Heer - God bewaar me! - net

gestorven is, en het ruiK daarbu naar wierook als bij
een begrafenisplecitigheid, en daarbij dreunt dan ooi
nog zo'n droevige begrdfenismuziek dat men er
melandpliek van wordt; ik bedoel maar: dat is geen
religie voor een man uit Hamburg.,,

"Maar mijnheer Hyazinth, wat vindt U dan van de
p..t*tr" religie?" "Die is mij weer te rauoneel,
Hen. Doktor, en als er in de prote*antse kerk geen
orgel zou zun, dan was zij helemaal geen religie.
Onder ons gezegd, deze religie berokkent-geen entiele
sdrade - ze is zo zuiver als een glas water - maar ze
helpt ook niets. Ik heb het met haar geprobeerd en
dat kostte me al vier mark en veertien schilling.,,
' Hoezo da! mrjnheer Hyazinth?" ',Kijk, Herr dottor, tt
dacit: dat is een zeer verlichte religie, er is geen
p]a9ts voor exaltatie en voor wonderen. Alleen, een
l 
l9,.l F"tj" exattaue moet ze toch hebben en een

heel klein wondertje moet ze todl kunnen doen, wil
ze zich als een fatsoenlijke religie presenteren.

Als er in de protestantse kerk
geen orgel zou zij\ dan was
zij helemaal geen religie

Maar wie zou zo'n wonder moeten doen, dacht iK
toen ik ooit in Hamburg een protestanEe kerk
bezocht, u weet wel, zo'n hele kale, met alleen maar
bruine banken en wite muren, en aan de muren
alleen maar zo'n zwart bordje waarop een half dozun
witte getallen staan. Maar misschien, dacht ik, neem
je deze religie niet serieus genoeg, misschien iunnen
gebllen net zo goed een wonder doen als een beeld
van de Moeder Gods, of een bot van haar man, de
heilige Josef, en om te weten wat er nu precies van
waar was ging ik dircct naar Altona en gebruiKe de
nummers van dat bord in de loterij aldaar: op de
ambe zette ik acht sdtilling, op de teme zes, en op de
quatem twee schilling.s Maar ik vezeker U bij mijn
eer, op geen enkel van die protestantse nummers viel
een prijs. Toen wist ik wat ik ervan moest denken;
toen dacht ik: blijf uit de buurt van een religie die
helemaal nieb kan, waarbu nog niet eens een ambe
geboKen wordt. Ik zal wel gek zijn op deze religie
waarop ik al vier mark en veertien schilling gezet en
verloren heb, ook nog mijn hele gelukzaligheid te
zetten !"

"Maar aan de oudjoodse religie hebt U dan toch zeker
wel meer, of niet?" "Hen DoKor, hou op met die
oudjoodse religie: die wens ik zelft mijn ergste vuand
niet toe. Die brengt alleen maar schade en schande.
Ik zeg U: dat is helemaal geen religie, dat is alleen
maar ongeluk..."
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De dood van God
In het v@n@aande @rijfr Heine hd einde van
het Deisne in AliHaN als gewlg mn de gestelijke
revolutie die d@r het we* van Immanuel Kant is
bwrygabndt Zoals Aj de rcwlfiie in Fnnkijk het
koningdap als h@ksten mn de oude iab ode
En val kwam, zo in DuiHand het Defsne als
hoe@n ran het oude gtdelfik rqin e. Maar w15r
de aueur uitv@ru daamp ingaa| la$ hA en pauze
in:

"... Een weemde huivering. een mysterieuze debit
*aat ons vandaag niet toe verder te sdlrijven. Onze
borst is vol van onEeting en medeluden: het is de
oude Jehova zelf die zidr op de dood voorbereidt. Wij
hebben hem zo goed gekend vanaf zjjn wieg in

Egypte, toen hij onder goddelUke kalveren,
krokodillen, heilige bollen, ibissen en katten werd
opgevoed. Wij hebben gezien, hoe hij deze
speelkameraden ran zijn hndheid en de obelisken en
sfinxen \an het nuldal in zijn geboorteland \raarwel zei

en in Paledina, bij een arm herderwollde, een klein
fu-koninlde werd. We zagen later hoe hij met de
Assyrisd-Bab/lonisde besdraving in aanGking l(wam
en zijn al te menselijke hart*odten aflegde, hoe hlj
niet meer uitsluitend toorn en wraak spuwde,
tenminste niet meer brj het min$e of geringSe
wissewasje \ranuit de hemel begon te donderen. We

zagen hem emigreren naar Ro.ng de hoofd#d, waar
hij aFzag \ran alle nat onah v@rmdelen en de

hemelse gelijkheid van alle volken prodameerde, en
met zulke mooie ftasen oppoGitie vosde tegen de
oude Jupiter en 26 lang intigeerde tot hij aan de
macht hnam en \ranaf het Capitool de stad en de

wereld - urbem et orbem - regeerde. Wij zagen hoe

hij zidr steeds meer verge€stelijkte, hoe hij stilEqes in
zidrzelf kon huilen, hoe hij een liefderijke vader werd,
een algemene mensenwiend, een universele
weldoener, een filanuoop - het kon hem bdl allemaal
niet helpen.
Hoor je h€t belletje rinkelen? Knie[ neer: men brengt
de sakramenten voor een steryende God."7

Het lied Yan de ong€weende tranens
Heine bgint dit gdeelte wn z1n 'Rei*bilde/ net
en zinsrylitg op en nebndolidt lonelduk'
waain de aubur de h@fdml qelde en waarin alle
danes huiuen; allen &h dame huilde niet, gen
enkele taan. "Dat was juit & Ninb wn het du& de
eigenlike abfiofe.' tue ire taan laat de auteur
niet los. k Sabn flui hem tW s@s en lid
uan deze niet gehuiue laan in het @r, "efl fabal
lid met een nq fabbe melodie - adL alleen in de
hel h@ft nen dee meldie " Daamp laat de aubur
deze uitweiding over hernel en hel wlw.

"Hoe men in de hemel leeft, mevrouw, kunt U zidr
wel voorstellen, temeer omdat U gebouwd bent.
Daar amuseert men zidr uit$ekend, men heeft er
alle soorten genoegens, men leeft er in louter lust
en plezier, zo ongeveer als God in Frankijk. Men
eet er van 's morgens vro€g tot's avonds laat en de
keuken is er zo goed als dle van Fagel; de gebraden
ganzen vliegen rond met susschaaltjes in de

snavel, en voelen zich gevleid wanne€r men hen
opeet; taarten glanzend van de boter groeien in het
wild als zonnenbloemen, overal stromen beken met
bouillon en champagne/ overal staan bomen
waaGan servetten wappercn; men eet en veegt zijn
mond af en men eet weer zonder last van zijn maag
te kijgen; men zingt psalmen, of men stoeit en flirt
met de lieve zachte engeltjes, of men gaat
wandelen op de groene hallelujaweide; de
witgolvende kleren zitten gew@n lekker, en niets
verstoort er het gevoel van zaligheid, geen pijn,
geen onbehagen, ja zelfs wanneer iemand een
ander toor'allig op de eksterogen trapt en 'Pardon!'
roept, glimlacht men stralend en zonder van zijn
apropos te raken: jouw trap op mijn tenen, broeder,
doet geen pijn. integendeel: mijn hart ervaart
daardoor juist des te meer de zoete hemelse
zaligheid. Maar van de hel, mevrouw, hebt U geen
idee. Van alle duivels kent U mlsschien alleen de
kieinste, het beelzebubje Amor, die aardige croupier
van de hel, en zelfs deze kent U alleen maar uit de
'Don Juan'. In Uw ogen kan voor deze bedrieger van
vmuwen, dat sledrte voorbeeld, de hel al niet heet
genoeg zijn, hoewel onze onvolprezen theaterdirecties
zoveel vlammenspektakel, wunegen, kruit en
colofunium ont$eken als de eer*e de beste go€de

drristen voor de hel zou wensen. Ondertussen ziet het
er in de hel veel erger uit dan onze theaterdircclies
weten - anders zouden ze ook niet zoveel sledtte
stukken laten opvoeren! In de hel is het helsheet en
toen ik er eens in de hondsdagen was, vond ik h€t er
niet om uit te houden. U hebt geen idee van de hel,

mevrouw. We kijgen daarvandaan ook maar heel

weinig officieh beridrten. Dat de arme zielen daar

beneden de hele dag alle sledrte preken zouden
moeten lezen die hierboven gedruK worden - dat is

la*erprdat. Z6 erg is het niet in de hel. Zulke geraffi-

neerd€ l$ellingen zal Satan nooit vezinnen!

Van alle duivels kent U

misschien alleen de kleinste,
het be€lzebubje Amor, die
aardige croupier van de hel,
en zelfs deze kent U alleen
maar uit de'Don Juan'.

Daarentegen is het beeld dat Dante schildert iets te
mild, over het geheel te po€tisd'. Voor mij zag de hel
eruit als een grote burgelijke keuken met een
oneindig lang fumuis waarop drie rijen meblen
pannen stonden; daarin zaten de verdoemden en
werden gebraden. In de ene rij zaten de chn*elijke
zondaren en - of je het gelooft of niet - hun aanbl
was bepaald niet gering, en de duivels pookten h€t
wur onder hen met een op\rallende ijver op. In de
andere rii zaten de joden die aan #n stuk door
sdrreeuMen en door de duivels soms exb-d geplaagd
werden. Zo zag het er wel erg potsierlijk uit toen een
dikke hijgende pandjesbaas over de al te grote hitte
ldaagde en een duiveltje enkele emmeB koud water
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over zijn hoofd goot met de opmerking dat hij zo kon
leren dat de doop een ware verfrissende weldaad
was. In de derde rij zaten de heidenen die, evenals de
joden, de zaligheid niet deeladttig worden en eeuwig
moeten branden. Ik hoorde hoe iemand Van hm,
onder wie juist een potige duivel nieuwe kolen had
gelegd, nogal ontstemd vanuit de pan riep: ,Spaar 

me
een beetje! ik was Sokrates, de wijste van de ster-
velingen, ik heb waarheid en geredtgheid
onderwezen en mijn leven opgeofferd voor de deugd.,
Maar de potige domme duivel liet zidl niet afleiden en
bromde: 'Adl wat, alle heidenen moeten branden en
vanwe€e een enkeling maken wij hier geen uiton_
dering.' Ik vezeker U mewouw, het was een abchu-
welijke hitte, en een sdlreeuwen, steunen, kreunen,
Kermen, Jamrneren, jeremieren - en dwars door al
deze verschrikkelijke tonen heen kon men die htale
melodie van het lied van de ongeweende tranen
horen."

Inl€iding
Het poed voor huisue*- en schoolloopbaan-
begeleiding is een samenwerkingsverband tussen de
instelling voor oeugd)hulpvedening Stidting Woon_
huis, en Moskee Nour te Gouda. Het poect iindt drie
keer per week plaats in de moskee, tussen drie en zes
uur t middags. Er ziin aparte gr@pen voor de
Jongens en de meisjes. Hun leeftijd varieert van elf tot
ongeveer achttjen jaar. Ik heb zelf *age gelopen btj
de meiSesgroep, waaMdn ongeveer zeventig meisjes
lid zijn.

T@n ik y@r het eti de moske binnenging vielen
mi twe dingen op: het @tute bpijt op di uter en
de dt@nenl@#n. "O jai dad,t il| "de uloer is hier
natuudik heilig, dus ik zdl mijn dwnen maar uit
doen". Oe man die ni had binnengetaten gtimtadte
wiendelijk njdens de mndleidtng d@r de m6ktr
wilde ik min iddn d7 even fuvedigtd zien en k
urry dus aan 6le man waarom in de moskf de
mensn hun dt@nen uidoen. ',Tja| zei de man, "Er
ligt hier ovenl ulerfulekking en door onze dDenen
uit te d@n houden we het hier en ME stl@n.
We hoeven dan wat minder uaak te stoEuigen. .
Dat was alles. Ik had nq vel te teren...

In de periode van januari 199g tot en metjuni 1999
liep Annemarie Rodenburg, studente ieligie &
Levensbeschouwing, stage bij een project- voor
huisar-erkbegeleiding en schoolloopbaanbegeleiding
aan allocfiton€ jongeren. Op deze manier vulde ziJ
de.stage in, die verplicht is bij de afstudeerrichtin;
Beleid en Religieuze Minderheden. Zj vertelt ovei
haar werleaamheden en betevenissen.

de a!.teur is d@ent N.T.

I Citaat van Napoleon
' Reisebilder II. Ideen: Das Buch Le crand )(I; Semuiche
sdrriften (=SS), hg. V. K. Briegleb (Uttstein
Werkausgaben), FrankturvM 1981, 3, 2A2
' Gandnisse; SS 3, 499
'Reisebilder IIVII: Die Eader van Lucca D(t 553,427429
5 'Ambe', 'teme', 'quatem': resp. geheel van twee, drie en
vier nummeG die men tegelijkertiid neemt en die er bij
#n trekkinq uitkomen.
6 Religion und phitosophie in DeuEchland II; SS 5, S90-
591
7 Heine doelt op het gebrujk dat wanneer een priester in
vol omaat, begeleid door een misdienaar, het heilig oliesel
aan een stervende ging brengen, de katholleke
voorbijgangeE bij het rinkelen van de bet knietden.! Reisebilder II. Ideen: Das Buch Le Grand I; SS 3,2,18-
250

Werleaamheden
Mijn werk bij het project bestond voomamelijk uit het
begeleiden van de meiges bU hun huisv\,erk. Bij
afi,vezigheid van de codrdinatrice nam ik die bak ovei
(dat was in het sdlootjaar 97/98). Ook heb ik
meegewerK bij het organiseren van allerlei activi-
teiten. Ik noem enkele voorbeelden.
- Het organiseren en begeleiden van feesten en
uiEbpjes (onder andere het suikerfeest, Feest ter
afsluiting van het jaar en een uitstapje naar een
museum in Bebie). Ook heb ik buvoorbeeld open
dagen bezocht van sdlolen, samen met enkele meis-
Jes.

Het erste suiker@ dat ik mtrmaakte was een hele
belevenis. De meisjes spraken dagen van tevoren al
over de k@kjes die zi zouden meebrengen, de
festklding en de nuziek Ook zouden en aanbl
meisjes een optden d@n. njdens het fest kreeg ik
en pndtig v@rfuld te zien tmn hoe de meisjes in
twre culturen leven. k meisjes kwamen binnen in
hun gewone kleren en gingen zidt eerst omklden.

aduo
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In pndtige Marol*dan* juden en met de mooide
sieaden kwamen zi de zaal w@r in om te dansn
op Anbidte muziek Na een uur w de en aanbl
meisjes danxn op we*rx ppmuziek, dus die
muziek wed o@ezet De zaal &umde plo&linq
leq omdat alle neisj* zid wer gingen veddden.
In spikerbrek en shittje kwanEn zi veryolgens
binnen en dangten verder. Zo ging dat de hele
middag d@r. 5@s wi lden de meiq:es van
klding, affBnkelik wn het eott muziek dat wed
gdnaid. En op afel sbnden de Marol*aane
koekj$ en de Gouds froopwafels gebtdedAk
naast ell<aar-

- Het organiseren van groeps!,sprekken en
themamiddagen (onder andere toen een joumalis
de meisjes kwam intervieuren en toen er bezoek
h,vam van Stidrting Welzijn Gouda). De

groeps!,esprekken ontstonden vaak spontaan.

Onderwerpen hadden bijvoorbeeld te maken met de

situatie op sdrool of thuis of met de Islam Cleven in

twee culturen).
- Het bijwonen van vergaderingen met de

mede erkeE van het project, overleg plegen,

veBlagen maken, bellen naar ouders en sdtolen,
enzov@rts. Ook heb ik een dag meegelopen met
mensen van een hulpverleningsinstelling in

Rotterdam (uitwisseling).
- Het opzetten van een krantje: samen met de

meiSes zijn in 1998 de eer*e *appen ondemomen
om een 'sdroolkranf te maken met de meiies. Er

zijn vergaderingen geweest, er is een naam

verzonnen en er is contact gelegd met de drukker.
Op dit moment liggen de activiteiten *jl vanwege

een gebrek aan begeleiders en vrijwilligers.
- Obse aties uNoeren, informele gesprekken met
meiies en medewerkers voeren, gesprekken met de

voorzitter van de moskee voeren, meiSes

interviewen, literdtuur hduderen, verslagen

sdrriJven; dit alles in het kader \ran mijn onderzoek.

f|dens de tuge heb ik gel@d dat het hel
leerzaam kan zin als je je ab Ndedand* aanpast
aan de Maroldaans cultuur in plaab van andergm.
Ik vond hd ook heel leuk: dt@nen uit in de
nosl<ee (dat gefr touwens trn hel huislik 9e-
vel) Marokkane the dinken, gepaste klding
aan in de moskee (glen AoE armen of Enen, gen
hel frakl<e kldinO, de neisj,.r bgroebn met vier
ku n op de wangen, Marcklaans woordjes en

@rcetingen leren, dadels en eep ebn in de
Rdmadan (na zonsnderyang), we*en met
Marokkaane @llqa's enzovoorb. Het zin alledei
kleine dingen, maar door mij op deze manier aan te
pasn wed ik al hel sel del van de grcep en wn
de gemendap

Opzet en methode Yan onderzoek
Het eerste deel van mijn ondeeoek bestond uit een
verkenning. Oe methode hiervoor was participerende

obsenratie. Al kijkend en luisterend naar de meisjes
kwamen allerlei indrukken op mij af. Ik maakte
veBlagen van de middagen en andere activiteiten en
*elde veel wuen aan de meisirs en aan de
begeleiders. Daama ben ik begonnen met de
fo.mulering van een ondeaoeksvraag. De

vraagstelling en mk de 'focus' van mijn ondeaoek
zijn meerdere keren aangepast. Inmiddels ben ik

bezig met de voorberekJingen van mijn scriptie, die
ook gewiid zal zijn aan dit project.
De waagstelling luk t op dit moment als volgt.
1. welk beeld hebben de Marokkaanse mei5es die
deelnemen aan het projed voor huisuJerkbegeleiding
en sdoolloopbaanbegeleiding in Moskee Nour in

Gouda van hun toekomst ?

2. In hoevene speelt Islam een rol bij de keuzes die
zij ten aanzien \ran die toekomst maken ?

Ik ben nog bezig met de voorbercidingen voor mijn
sc,iptie en weet dus nog niet of deze vraagstelling de

definitieve zal zijn. Een vraag die ik ook erg
belangrijk vind is in hoeverre en op wat voor manier
het project in moskee Nour het leven en denken van

de rneiges beihvloedt Enkele van mijn vragen zijn

dan ook: Kun ie zeggen dat het poject
'emanciperend' werkt voor de meisjes? worden zij er
zelf*andiger \rdn? Zjn zij meer toekomstgeridt dan

meisjes die het proje€t ni€t bezoeken? En kan, door

middel van het Foject, ook de Islam 'emanciperend'
werken? Is de term 'emancipatie' of 'empowermenf
eigenljk wel \ran toepassing op de situatie van de

meisles? Op deze en andere vElgen ga ik proberen

een antw@rd te vinden.

Ik heb ervaren hoe leuk en
leezaam het is om je aan te
passen
cultuur

aan de Marokkaanse
in Nederland.

Relevantie voor de strdie
ik ben van mening dat de activiteiten van Stidting
Woonhuis en Moskee Nour geheel in het kader \rdn

miin studie passen. Het is een intetcultureel project;

Marokkaanse en Nederlandse medewerkers en

wijviilligers \,verken samen en leren op die manier

veel \ran elkaar. Ik heb veel van de Marokkaanse

crltuur en van de Islam geleerd. Ik ben me ook

beurust gerflorden van allerlei didl6s en

vmroordelen. Ik heb gezien hoe in de praKijk wordt
gewerK aan een manier waarop verschillende

mensen met versdlillende religieuze achtergrond

kunnen samenleven. Ik heb ervaren hoe leuk en

leezaam het is om je aan te passen aan de
Maroldcanse cuifuur in Nederland.

fi.ldens nin sbge hoode ik van en @llqa het
wlgtende te aal: Een Marckl<aans wder ging naar
de dt@l van zijn jongste zoon om daar met en
lenar te pnten. Hi nam zijn oudste z@n me om
eventuel te verblen wat de leaar zei. k leraar
nam hd wootd: "Uw joryde zoon hefr vel moeite
om md te komen dit jaar. Hi m@t er edt voor
vdtbn om owr te gaan naar de twede klas. " k
oudie z@n vetbalfu dit t@r zijn vader. Aan het
eind yan het gespel< nam de man a@Eid en ging
nEt zin oudde z@n naar huis. Daar gaf hi zijn
jongste z@n en pak nmmel: "l4ijn zoon, je t!@t
bdt dat je niet moet @ten op diool"

Behalve kennis opdoen van de Marokkaanse
cultuur en de Islam, heb ik ook geleerd een visie te
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ontwikkelen op datgene wat ik leerde. En om een
koppeling te maken naar de literatuur. Ik heb
kunnen zien hoe religie in het persoonluk en het
maatschappeluk leven van mensen functioneert.
De stage sloot aan bij de kennis die ik in de eerste
jaren van mijn studie had opgedaan. Wat ik had
geleerd bij vakken als 'Islam', 'Religies in een
pluralistische cultuur','Religieuze antropologie,,
'Godsdienstsociologie en -pedagogiek,,Cultuur- en
identiteitworming' en'Etniseringstheorieen' zag ik
nu in de praktijk. Ik was bijvoorbeeld bekend met
de geschiedenis en de vijf zuiten van de Islam:
bidden, vasten, aalmoezen geven, de geloofs-
belijdenis en de reis naar Mekka. Ik had verder
veel geleerd over minderheden in Nederland en het
omgaan met de etnis€he identjteit. Ik was met dr.
Minnema al eens op bezoek geweest in een
moskee en door de papers die ik voor zijn vakken
had geschreven was ik goed voorbereid op het
schrijven van mijn scriptie. Ik kon de stage verder
koppelen aan werkstukken voor andere vakken van
mijn studie en ook de vakken 'Methodologie' en

oe Koan ats pEtrddox
Humor lijkt in het Zen-boeddhisme ver te zoeken.
Men zit te mediter€n zonder op of om te kijken, is
altid geconcentreerd en oordeelt niet -Hier 

is
toch niets humoristisdl aan? Ook de k6an is
onderdeel van de Zen-prattijk. Deze korte
dialogen zijn venassend grappig: Is hier dan tocrt
een vorm van humor te vinden? Of valt er
helemaal niets te lachen? Lees de beschouwing
hieronder en oordeel zelf (of is dat nu juist weei
niet de bedoeling?). De rdacbe.

Stelt U zidt voor: Ergens in Japan bevandt zich een
boeddhistisd Zen-klooster. We zijn daar getuige
van een dialoog fussen een Zen-Meester en een
Zen-Leerling. Een korte dialoog, kort maar kachtig.
De Meester vraagt: "Door met beide handen te
klappen wordt een geluid gehoord; wat is het geluid
rran 66n hand?" De Leerling kijK zrjn Meestei aan,
neemt een conecte houding aan, en steK, zonder
een woord, 6€n hand naar voren.
Dat is alles. We waren gefuige van en sanzent @n
onderhoud tussen een Meester en een Leerling, en
van een k6an, een snelle uitwisseling van vlttag en
antwoord, een flitsende dialoog, soms een kort
verhaal, een ingekorte anecdote over een
ontrnoeting fussen een Zen-Meester en een Leerling
of e€n potentieb Leerling. Zoals bijvoorbeeld het
tweegesprek fussen de beroemde Meester
Bodhidharma en de Chinese keizer Wu van de
Liang-dynastie (502-557), dat verhaatd en
becommentarieerd wordt in het eerste hoofdstuk
van een geschrift getileld Pi-yen lu, Kroniek van de
Grene furgwand, 66n van de belangrijkste
vezamelingen van oude k6an en commentaar
daarop, daterend uit de vroege 11e eeuw,

'Methoden en technieken van onderzoek'kwamen
bij mijn stage van pas. Ik heb ook het werken met
de meisjes op zich als leercaam ervaren. Er wordt
een beroep gedaan op allerlei kwaliteiten: leiding
geven, flexibel zijn, creatieve oplossingen kunnen
verzinnen, geduldig zijn enzovoorts. Eerder in mijn
studie heb ik een stage op een middelbare school
gedaan en deze stdge sloot ook daar goed op aan.
Inmiddels heb ik zelfs b€sloten een leraren-
opleiding te gaan doen. Het werken met jongeren
bevalt mtj goed.

Al met al heb ik een erg leuke en leezame tijd
gehad in Gouda. Ik kijk er met plezier op terug.
Ook wat mijn doctoraalscriptie betreft ben ik door
de stage een heel eind op weg gekomen.

de auteur is zesdejaa5studente Religie & Levens-
trxhouwing

of: Het schijnprobleem
is het echte probleem

Lourens Minnema

opgetekend en toegelidt door Meester Hsueh-tou,
Iater uitgebreid met commentaren van ytian-wu.i
De keizer vraagt aan een hem onbekende monnik
met uitstraling - die later Bodhidharma blijkt te zijn,
de patriarch die volgens de legende het boeddhisme
vrn India naar China importeerde: .'Hoe 

is de Heilige
Absolute Waarheid?" Als Bodhidharma din
antwoordt: "Weidse leegte en niets heilig!" vcagt
de keizer: "Wie is he! die hier v6r ons sbat?. Het
antwoordt luidt vervolgens: "Ik weet het niet.,, Een
antwoord waarmee de keizer nog minder uit de
voeten kan dan met het eerste antwoord. Later
komt de keizer in een tweegesprek met Meester
Chih op deze ontmoeting terug. Meester Chih wil
weten of de keizer wel wist wie hij tegenover zich
had. konisch genoeg is het nu de keizer zelf die
antwoordt: "lk weet het niet." In zijn commentaar
op deze an€cdote merK yoan-Wu op, dat keizer Wu
nota bene de k6an van Bodhidharma letterlijk heeft
overgenomen. maar dat daar de overeenkomst
ophoudt en dat de twee uitspraken niets met elkaar
te maken hebben.
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Koan: raadsel, humor, paradox?
K6an zijn raadselt parddoxen. onbegrijpeluke,
absurde tlveegesprekken, serke staaltjes van
samenspraak vol tegenspraken. Het Japanse woord
k6an, in hdt Qinefs kung a4 betekent 'publieke
zaaK of 'casus', en heeft mrspronkelijk juridisde
conn@ties. Meedal heeft d€ k&n en monddvorm,
d.w.z. de vorm van een vraag-en-antwoord, waarbij
het antwoord ook een gebaar of keet kan zijn. Voor
het eerst ge*andaardiseerd dmr de Chinese Meester
Ta-hui (Japans: oaie S6k6, 1089-1163) werden ze al

uitgewisseld tussen Meesters en Leerlingen vdn de
T'ang{yna*ie (618-907) en vroege Sungiyna$ie
(96G1127). Dat geldt niet voor de k&n waarmee we
begonnen: de k6an van Het Geluid van de Ene Hand

is afl(omstig van de Japanse Zen-MeesGr Hakuin
(1685-1768), een tijdgenoot dus van Johann

Sebastian Badr (1685-1750). Hoeveel versdilt het
luisteren naar een Badl-concert \ran het lui$eren
naar het geluid van #n hand? He€ft Hakuin een

typisch Ooders gehoor? Maar missdlien heeft Hakuin

een typisdr OoSers g-"I'tcf,]l y@r humor, en had hij. in
plaats van te zeggen: "Luister naar het geluid van hd
klappen van 66n hand!", ook kunnen zeggen: 'Luister
naar het geluid van het klappercn \En #n tand!?
Wie meent dat hier inderdaad sprake is van humor
kan nog lelijk met de mond vol tanden komen te
sban zodra hij moet uiueggen wat hij aanvoelt. Wat
is tsouwens humor? Volgens J. Pahel heeft humor
qua stuctuur te maken met de gelijktijdigheid van

incongruiteit en congru'teit, vdn ongerijmdheid en

rijm, \rdn onverenigbaarheid en vereniging. In de plot

van een glilp wordt de ongerijmdheid zowel

gehandhaafd als opgelo6L Een voorbeeld: 'Heb je het

nieuw*e wonder al gehoord, dat de paus heeft
gedaan? Hij heeft een hm.ne blind gemaakt!"

Hoeveel verschilt het luisteren
naar een Bach-conceft van
het luisteren naar het geluid

van 66n hand? Heeft Hakuin

een typisch Oosters gehoor?

Oe verwadrte ontkpping HiiK ts/ens een knoop. De

plot, die de oplossing breflgt recre€ert tevens het
probleem. Mijns inziens is het niet de oplossing, maar

deze recreatie van het probleem, die bewijdend

werK. V@r zover de grdp begint met een spanning,

die ertoe uitdaagt om een een odossing te vinden,

komt humor overeen md he|.. nadst, de puzel.'
Maar als de k6an een raadsel is, voor welk probleem

wil het dan de oplossing? Of is er helemaal geen

pmbleem? Is het raadsel van de k6an soms een

Fndox, *n sdijnbare teg€nspraak? Humor,

madsels en paradoxen komen m.i. daarin overeen,

dat zij Uiik geven - om met S. Drcsden4 te spreken -

van "de geliiKiilbe aan\'Yezigheid van in zeker

opzidt tegensbijdige 'elementen' die elkaar niet

alleen veronderstellen maar ook mogelijk maken en in

elkaar vervloeien." De versdlillen hebben te maken

met de context en met het soort spanning waamee

deze innerluke tegenshiidigheden gepaard gaan.

Humor is het psychisdr en cognitief vermogen om de
innerlijke tegensfijdigheid in een constelhtie te
signaleren of seabef te introduceren en om aan de
daardoor opgeroepen spanning plezier te beleven.5
Het is de milde spot van ironische humor, de
agressieve minachting van sarcastische humor, de
dodelijke scherpte van zwarte humor, maar bovenal
de lachlust van herkenning van het menselijk tekoc
die wordt opgeweK. Raadsels en parddoxen zijn
voorbeelden van spanningwolle constellaties vol
innerlijke tegenstrijdigheden. Voor wat het verschil

fussen rdadsels en paradoxen b€treft, hoewel para-

doxen raadseladrtig overkomen en raadsels para-
doxaal, hebben ze niet dezelfde context. Raadsels

zijn voomamelijk instrumenteel, ze leiden ergens
heen. en ze zijn bedoeld om in scdne te zettten

Cperformanceoriented), terwijl paradoxen verwor-
teld zijn in de werkelijkheid zelf Ceen parddoxaal

verschijnsel") of in de taal Ceen parddoxale

uitspcak"), d.w.z. venrrorteld in de discrepantie
tussen werkelijkheid en de ervaring daarvan, of in
de discrepantie tussen ervaring en de uitdrukking
daarvan. Raadsels zijn er om op te lossen,
paradoxen om te doorleven, aldus M. Yusa.6

Humor is het psychisch en
cognitief vermogen om de
innerlijke tegenstrijdigheid in

een constellatie te signaleren
of creatief te introduceren en

om aan de daardoor
opgeroepen spanning plezier

te beleven.T

Het paradoxale Yan e€n koan
Wat is nu het paradoxale van een k6an? Het

anhvoord op die vraag ligt niet in Japan of China,

maar in India. Bodhidharma moet op zijn schreden

terugkeren. Maar voordat hU dat kan doen moet er
eerst een antwoord komen op de vraag: Hoeveel

sdrijn heb je nodig voor een schunbare tegen-
spraak? Hoeveel portie schUn en hoeveel portie

werkelijkheid? Deze vraag legde ik in de wandel-
gangen voor aan de logica-filosoof W.R. de Jong,

die spontaan ten antwoord gaf: "Een parddox is een

utsprdak (of een verschijnsel), die op het eerste
gezicht een zodanige tegenspraak inhoudt, dat men

de uitspraak moet afwuzen als men uitsluitend

daarop afgaat, tenYijl men er moeite voor moet

doen om aan te tonen, dat de uitspraak op een

dieper niveau geen tegenspraak behelst; aan de

oppervlaKe moet voldoende verleiding bestaan om

de uitspraak in eerste instantie te verwerpen als

innerliik teqenstrijdig, en in de diepte moet voldoen-

de vedeiding beslaan om de uitspraak te ontra-
felen." Daarmee was de link gelegd tussen schijn en

verleiding, en kon ik Bodhidharma volgen. Want wat

is verleiding - boeddhistisch gesproken - anders dan

een mengvat vol onwetendheid en begeerte? Een

vat vol tegenstrijdigheden, inderdaad, maar niet
gewoon 'schijnbare' tegenstrudigheden. De
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schuntegenstrijdigheden zijn reCel. Niet: Het zijn
bepaalt het bewusEijn, of omgekeerd, maar: De
schrjn bepaatt het bewustzijn 6n het zijn. Het
schijnprobleem is het echte probleem, Waarom?
De schiin in het oude India
In sommige heilige gesciriften uit het oude India
heerst de ovetuiging. dat de hele zintuiglijke wereld
z6lf een schijnwerkelijldrcid @eyA is, een product
ofovel \ran de magische kracht \rdn de goden en
yogi's, ofu/el van de onwetendheid van de mensen,
die de 'grote illusie' werkelijke bestaanworm en
logische geldigheid verschaft.s Doch de idee van de
menselijke onwetendheid als een scheppende kradtt,
wat wil dat precies zeggen? Laten we ons een geest
of een bewu*ijnstoestand voorstellen, waarin geen
gedachte of mentaal beeld voorkomt. Zulk een
geestestoestand is als een lege oceaan,
ongedifferentieerd, zonder onderscfieidingen/ zonder
afzondedijke beelden, vormen, classificaties, doelen
of bedoelingen. Zodrd ecfter een gedachte opdoemt,
ontstaat er een silhoueq kijgt het gedffierentieerde
@ntouren, neemt het vormen aan, kan het worden
onderscheiden. Nu is in het Indische wereldbeeld dit
ondersdteidingwermogen binnen de geest niet
passief, maar actief! Het onderscheidingwermogen is
een ondersdEidend vermogen, het denken
prcduceert zelf zijn ondersdEidingen, het intellect
neemt niet alleen onderscheidingen widr, maar
introduc#rt ze waar ze oorspronkei5k niet zijn, want
oorspronkelijk is er alleen de niet-actieve geest-in-
rust. Ten opzichte van de geest-in-rust is elke
gedachte per definitie een activiteit, een daad
(larman), en een gedachtengang is een
prcductieproces dat deze activiteit reproduceert en
dus in stand houdt. Deze activiteit prcduceert niet
alleen onze zintuigluke wereld van veelvormigheid,
docl weK en voedt ook onze begeerte naar dii vele
begerensvJaardige vormen, vertroebelt ons
bewustijn en U'ansformeert de menseluke kennis in
een onwetendheid die de begeerte aanwakkert. Zou
het de mens lukken om die begeerte uit te schakelen,
dan zou hij ook niet langer lijden aan het existentieb
onbehagen van het nooit-beu€digd-zijn (dukkha). De
mens zou dan volgens de Boeddha niet tanger lijden
aan het besban.

E6n benadering om de begeerte stil te leggen is
gelegen in het wegnemen van de eigen
onwetendheid. De diepst gewortelde onwetendhiid
geldt.edtter niet de sdlun van de zintuiglijke wereld,
die doozien moet worden als niet meer dan een
zinsbegoocheling, maar de eigen persoon. Zolang een
mens denkt dat hij iemand of ieb is, te
onderscheiden van anderen, een ondeelbaar individu
met een eigen contour, dooziet hij niet dat de
menselijke persoon niet meer is dan een losse
samenhang van factoren bijeengehouden door een
zelfbeeld, door e€n mentale voorstelling van zichzelf,
oftewel door zijn eigen inbeeldingskracht, zijn eigen
oeatje, zijn eigen onwetendheid, door zijn eigen
behoefte aan houvast. Zou de mens z5n eilen
persoon analytisdt ontbinden in hctoren, dan zou er
niets overblijven om te begeren.
Een andere benadering, maar wel in het verlengde
hiervan, richtte zich op het ontrnantelen van 

-het

denkproces zelf. Zolang een mens denkt, denkt hij

aan iets, denkt hij over iets na, bedenkt hij iets en ieE
anders. Steeds is er het onderscheid tussen de denker
en de gedachte, is de ene gedadtte de andere niet.
Denken bestaat bij de gGte van het onderscheid
tussen subject en object, en fussen het ene object en
het andere. ZdE de gedachte aan nietdenken is een
gedachte. De rede verbindt de denker aan de
gedachte en markeert de verbinding fussen de ene
gedachte en de andere, legt een verband tussen het
ene versdtijnsel en het andere. In het klappen met
beide handen is het geluid de begrijpetijke uitkomst
van de pendelbeweging tussen twee (of meer)
factoren. Het geluid is te verkiaren danlaij het
onderscireidingsvermogen van de rede. Maar zolang
het mogelijk is om heen en weer te pendelen en om
onderscheid te maken, is het ook mogelijk om het
#n te prefeteren boven het ander en aan de
begeerte een object van begeerte te veEciaffen.
Verbindingen scheppen een band, leggen aan
banden. Hoe kan de mens dit medEnisme
doorbreken en zijn eigen onderscheidingwermogen
stilleggen?

De weg uit de schijn in de Zen
Het Zen-boeddhisme heeft zidt daarop toegelegd.
Niet door cognitief-analybsche psydtologie of
dialectische filosofie te bedrijven, maar integendeel
door praldjsdle meditate en conversatie. Edn van de
belangrijlcte kenmerken van Zen is een anti-
intellectualistische houding. De dwaalwegen en
uitwegen van het redenerend denken moeten worden
ontmaskerd en vervangen door de onmiddellijkheid
van een intuitief inzidt. Hoe verrdderluk de dwaal-
wegen zijn en hoe talrijk de uitwegen, dat merK men
bijvoorbeeld zodra men gaat zitten mediteren om zijn
gedachten te bepalen bij een punt. De gedachten
dwalen al snel at of ze proberen uitvluchten te
vinden voor de pijnlijke bijwerkingen van het
aanhoudende zitten in meditatiehouding. Hoe langer
men blijft zitten, hoe meer men zichzelf in de weg
gaat zitten. Men zit zichzelf te dicht op de huid, wordt
geconfronteerd met zichzelf. Hoe meer men zidlzelf
hier ziet zitten, des te minder ziet men zidlzelf zitten.
Men begint aan zichzelf te twijfelen. Uit de stoom
van zijn gedachten valt steeds minder op te maken
wie men is en wat men is. Alles hangt volgens het
Zen-boeddhisme met alles samen, is van elkaar
ahankelijk, is vergankelulf leeg, en voorbijgaand.
Daarin onderscheidingen aan te brengen en met taal
te benoemen is zinloos en verdacht. De woorden zijn
immers net zo leeg als de werkelijkheden die de mens
daarmee wil begrijpen en vasthouden. De Leerling,
die uit deze overwegingen wordt weggeroepen voor
een.onderhoud met zijn Meester, begint te begrijpen,
dat hD geen greep heeft op zichzelf, laat staan op de
ongrijpbare bron van zijn bestaan waaruit hij van
nature sdtijnt te putten. Die oorspronkelijke natuur
komt hem voor als een spiegelend wateroppervlak
halverwege een waterput. Elke keer als de Leerling
erin kijkt, weerspiegelt het wateroppervlak het gezichi
van de Leerling. Hoe kan hrj zo ooit de bodem ian de
waterput zelf zien, de bron van zijn bestaan, de
zuivere Boeddha-nafuur? Hoe kan het wateroppervlak
transpardnt worden tot op de bodem? Zolang hij kijkt,
kijkt hrj in een spiegel als in raadseten. paJwjnneei
zijn geest vnj zal zijn van emoties en voorstellingen,
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gezuived en opgehelderd, rdl de uiteindelijke diepte
yan de werkelijkheid zelf kunn€n versdtijnen en zidr
tonen zoals deze \6n nafure is. Maar zover is het nog
ni€t Eerst moet de Leerling voor het aangezidt van
de Meester \€rsdrijnen. De Meesfter legt hem een
k6an van Hui-neng (En6, 638-713) voor: "Niet
denkend aan wat goed is, niet denkend aan wat
Maad is, enkel dit moment, wat is Lrw oorspronkeluk
gezidt voordat Uw moeder en vader werden
geboren?4 De Meester wil geen Zen-filosofische
uiteenzeting over 'het @rspronkelijk gezid:t als
metafoor voor de diepste nafuur van alle wezens',
ook al weet de Leeding intussen, dat het daarover
gaaL De Meester wil, dat hij dit gezicht laat zien, als
concreet bewijs dat hij daadwerkeluk het inzidrt in de
waarheid omtent de werkelijkfieid heeft. Het
probleem van deze Leerling is niet, dat hij er niets van
begnjpt maar juist dat hU het al te goed begrepen
heeft. Zijn begrip belemmert hem om tot inzicht te
komen.

D€ b€tekenis Yan de koan
T. IzuEulo wij* erop, dat de k6an niet zonder meer
irrationeel of betekenisloos is. Geconstueerd op basis

van vroegere nond6's $Jd:en k6an uit het
betekeniweld van deze anecdotes, die prima

toegankelijk zijn voor het boeddhi$isdt gesdoolde
intellect. Elke k6an heeft daardoor twee
betekenislagen. Voor zover een k6an teruggaat op
een betekeniwolle uiting of anecdote, heeft een k6an

een solide filosofisdre basis, die niet alleen inzidteliik
is, maar ook inzichteluk te mdken. Het raadsel slaat
ergens op, en men kan beredeneren waar het
filosofische probleem zit. Het probleem \ralt uit te
leggen. Het heeft te maken met de discrepantie

tussen werkeliikheid en sdlijn, tussen intuitie en rcde,
tuasen onmiddellijkheid en indirecfieid, tussen

ongedifferentieerdheid en ditrerentie. Juist omdat het

raadsel op een inzidtelijk probleem slaat, appelleert

het aan het probleemoplossend vemogen \ran het
intellect. Een k6an is een uitdaging aan het intellect'

De juiste vrdag suggereert, dat er ook zoieB bedaat
als 'het juiste antwoord'.
Op de vraag "Wat is het geluid van een hand?" is het
juiste antwoord precies dat gebaar, dat besdlreven
werd: De Leerling sfeK, zonder een woord,6dn
hand naar voren. En todl wj* de Meeder dit
antwoord herhaaldelijk van de haM. Waarom?

Blijkbaar is het ene antwoord het andere niet. Dat

bleek ook, toen keizer Wu letterlijk hetrelfde

antwoord "Ik wed het ni€t" gaf als Bodhidharma.

Yuan-wu vond de beide antwoorden een wereld \ran

verschil. Intellectueel gezien waren beide antwoorden

iuist, odstentieel gezien niet te vergeluken. Oat
-brengt 

ons bij de tweede betekenidaag ran <le k6an,

die niet appelleert aan het intellect, maar aan de

persoonlijke existenue van de mens als zodanig. Elke

keer wanneer een Leerling zidl niet met heel zijn

wezen, als lidlaam en geest inhat m€t de k6an en

niet het volle gewidt van zijn Pslchosomat sche

totaliteit in de waagschaal legt, zal de Mee$er zijn

antwoord afrvijzen. De Leerling moet reageren zonder

een spoor vdn aaneling. Wat wil dat zeggen: geen

moment aarzelen, maar spontaan reageren? Het is

handelen zonder bedenhngen, zonder bugedadten,

want dat zijn dwanggedadfen.rr Dat is iets heel

aMers dan handelen zonder g€dadlten, blindelings
handelen, het verstand uitsdrakelen. Het gaat juist
om eyteem aandadfig handelen, om absolute
alertEid, om volsbekte tegenwoordigheid van geesL
Het gaat niet om concentratie op #n punt, maar om
een alzijdige, verhoogde staat van paGatheid. Het is

bovendien een vorm van primair reageren, maar dan
wel het tegenor'ergedelde yan impulsief handelen.r2
Impul$ef handelen is gebonden aan emoties, die niet
als zodanig onderkend en doordadrt zijn. Spontaan
handelen daarentegen is fimair reageren in de
meest oorspronkelijke zin van het woord: De

handeling laten op\^rellen uit die laag van het bestaan
waar de gee* nog 'ongeboren' is, de geestestoestand
zuiver, vrij van ernoties, bedenksels en bedenkingen.

Hoe meer men zichzelf hier
ziet zitten, des te minder ziet
men zichzelf zitten.

Eke keer wanneer een Leerling aazelt voordat hij
antwoord geeft, getuigt hij nog van een
differentierend bewusEijn, dat ondersdreid aanbrengt
fussen de vraag en het antwoord, tussen het juiste en
het onjuiste antwoord, maar vooral tussen het
antwoord en zijn eigen persoon. Pas als de Leerling
zelf als persoon 66n grote bal spanning en
vertwijfeling wordt, k6n er een doorbraak tot stand

komefl die zo spontaan is, dat deze van binnenuit de
persoon openbreeK. HU hoeft niet meer iets of
iemand te zijn, laat staan iets of iemand anders dan

hij is. HU is nu niet meer zozeer zidtzelf, hU is

eenvoudig wat hij is. Hij is er gewoonweg, en dat is

hij totaal, zonder eraan va* te houden, een

vootijgaande suoom, doorzidttig als een heldere

bergbeek spontaan als een opwellende bron. waar
dat gebeurt is de persoon in een toedand, die ligt
voor de sdeiding tussen $bject en object, tussen

werkelijkheid en sdrijn, tussen ongedifferentieerdheid
en differentie, tussen heldere intuitje en troebel

intellect. Er zit niets meer tussen de Leegte, die de

Absolute Werkelijkheid uiteindelijk is, en het concrete
bewustzijn en M3n \ran deze Leerling. De toe$and
waarin de persoon dan verkeert getuigt volgens het
Zen-boeddhisrne van een onmiddellijkheid waarin de

sdEiding tussen ziin en bewufijn, tussen

werkelijkheid en geed is weggevallen. De Leeding is

zelf in de waterput gevallen. Hij kijK er niet meer

naar, hrj beweegt zidt erin. zjn perspectivisdle

posfie, \rdn waaruit hij alles zag en dus vertekende, is

zoek. Eindelijk kan de Werkelukheid zich tonen zoals

ze is, zonder te worden vertekend. In het opgehel-

derde verlidungsbe$rustzijn is de geest b-dnsparant

tot op de Memloze diepte van het oplichtende Lege

Zjn. Deze geeste*oesland is dus zo$rel een

bo/vufiijnstoesland als een zijnstoestand. De

verlid)ung speelt zidt niet enkel af in het bewusEijn

van de persoon, ziin hele Man staat emaar. De

Absolute Werkelijldeid is ingeslagen als een

bliksemflits die alles verlicht en verteert. De

exi*entieel getroffen persoon is de plaats waar dat

gebeurt, waar het Zuivere Zjn tot uiung komt, waar

het Ongearticr.rleerde Zin bezig is zich te

articuleren .13
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Een dergelijke doorbraak heeft alleen een kans als de
spanning hoog genoeg is opgevoerd. Het cruciale
belang van de psychologisde context zal duidelijk
zijn. "0oor met twee handen te klappen wordt een
geluid hoorbaar. Wat is het geluid \ran ftn hand?.
Van de novice wordt venvadt, dat hii zich lang op
deze k6an conentreert. Het kan soms wel drie jaar
duren, voordat hij tot het juiste antwoord komt.r. De
Meester, die absoluut gezag geniet en als patriarchale
vaderfiguur de Leerling kan maken en breken, zal alle
onjui*e antwoorden an^/Uzen, maar hij kan de
Leerling op verschilhnde manieren een handje
helpen. Als de reflecterende Leeding bryoodeeld
komt aanzetten met het antwoord "de helff (d.w.z.
de helft van het geluid \6n twee handen), dan kan de
Meester hem uiueggen, dat ztjn denken duali*isdl is,
omdat het vasthoudt aan de notie .twee,.

Hoe kan hij het geluid horen
van een Ongeafticuleerde,
Onhoorbare Werkelijkheid? Dit
is geen humor meer, dit is
bittere ernst.

De Meester kan ook concreter te werk gaan en
zeggen: "Denk eens aan het tonen van je
beinkaartje" (d.w.z. #n hand wordt urtgesbeld),
maar dat heeft als ri$co, dat de Leerling gaat zoeken
naar de jui$e vorm, zonder de betekenis ervan (zidt)
te realisercn. Gaanderareg mo€t de reflectie op de
kdan edter plaatsmaken voor de existentidle
toedigening ervan. De Leeding moet geobsedeerd
raken door het geluid \ran de ene hand. Hij begrijpt
intussen, filosofisdt gesproken, dat het geluid van de
ene hand staat voor de Oorspronkelijke Werkelijkheid
van het Zuivere Zin, z@ls zidt dat spontaan
articuleert door in een onbewaakt ogenblik gewoon te
zijn wat het is. Maar daarmee hoort de Leerling het
geluftl nog niet. Steeds opnieuw stelt de Meesteihem
d..?clfde vraag. Steeds groter wordt de psydtisde
cfisis. Hoe kan hij het geluid horen ran een
Ongearticuleerde, Onhoorbare Werkelijkheid? Dit is
geeniumor meer, dit is bittere em*. Hoe kan hij ooit
het Ongeartiqjleerde betrappen op artjculatie? De
oplossing \rdn het Gadsel ligt niet buiten hem. De
oplossing ltgt in de vereenzefuiging met het rdadsel.
De enige uitweg is, dat. hij het Gadsel niet oplo$,
maar de paradox dmd#ft met llchaam en ziel, met
alle vez€ls \an zijn bestaan. Hij is zelf die paradox! En
dat zal hij zidt pas ten volle realiseren als hij die
paradox realiseert in zijn eig€n ler'en. Met zijn hele
bestaan $ort hij zidt in het zwaard van de k6an die
hij. zelf.is. N. 

-Tydemanrs 
scfirijft: .'De 

oplossing van
het 

.probleem ligt niet buiten dit moment waari; je je
lu..H.r4. De oplossing van je problemen ligrt'niet

lgten. )e. levenl. e'rgens aMers, in een ander 
-leven,

maar in het volledig eMdren van dit leven. Je moet
leren je door een ovenveldigende werkelijkheid te
laten ....overweldigen, door een meeslepende
werkelijlheid te laten meeslepen, door een
veranderende werkeltjkheid te laten veranderen, door
een lijdende werkelljkheid te laten lijden en door een
vemkkelijke werkelijkheid te laten vem.rkken." De

mens realiseert (zidr) thans ten volle wat het is om er
gewoonweg te zijn. Zjn Ik lost op in het niets. NieE
dan weidse leegte. Hier geldt een observatie van J.
Crookr6: "Het Ik kn zichzelf niet verliezen, het gaat
soms verioren." Opgelo* in het niets.
Men zou op basis van deze constatering kunnen
instemmen met Oook's omsdrrijvingrT van k6an als
"paradoxale vragen, die niet kunnen worden
beantwoord, maar die wel kunnen worden opgelost."
Doch ik geef de voorkeur aan een iets andere
omsdrrijving, die expliciet rekening houdt met het
verschil tussen raadsels en paradoxen. K6an zijn dan
rdadseladrtige vragen, die niet kunnen worden
beantwoord, maar die wel kunnen worden opgelost,
namelijk door de vorm aan te nemen van een
existenueE parddox: de paradox dat niet de Meester
maar een oorspronkeluk besef van authentiek .er

eenvoudigweg zijn'zich meester maakt \rdn heel de
psychosomatisdle gesteldheid \ran de Leerling. In het
ogenblik van de doorbraak wordt het intellectuele
raadsel ingewisseld voor de existentiele paradox die
dit concrete bestaan is. En dit conoete bestaan
manifesteert sponban de zijnsiwijze \ran ieders
oorspronkelijke natuur: de aanleg om een Boeddha te
zijn, een zuivere of'ongeboren, gee6t.
Op deze wijze bekradltigt de waaradltige
bestaanservaring rnet niets anders dan zichzelf de
spirifuele kracht en waarheid van de Boeddha-natuur.
De authen6citeit yan deze aangrijpende
bestaanservaring heeft de hoogste autoriteit, een
hogere nog dan het gezag van een Meester of van
een Boeddha-woord. Geen andere handtekening
bezegett deze oorspronkelijke zijnswijze dan het
spontane gebaar van de uitgesekte ene hand.

Dit is uiteindelijk de echte
paradox: Dat de oplossing zelf
onoplosbaar is, en niettemin
de oplossing.

Toch is de eigenlijke pandox hier geen logische of
zel6 

_ 

maar psydologische. dodr een ontologixhe
paradox. Geen sdtijnbarc tegenspraak inhererit aan
de taal of aan de stemmen in de menselijke ziel, maar
een innerlijke tegensfijdigheid inherent aan de
versdtijnende Werkelijkheid. Immers, de Absolute
Werkelijkheid relativeert ldlzelf door zich te
realiseren als deze belichaamde en bezielde geest.
Deze.existenti€€l openbrekende persoon wordt zelf de
verschuningworm van de daarin verschijnende
Weidse Leegte. Het Onhoorbare Geluid wofo hier
hoorbaar. Dat klinkt paradoxaal, maar is het dat ook?
Gaat het.hier om een schijnbare tegenstelling, of is de
tegenstelling edtt? Wordt de sdrijn Zoor de
yefd'l|lgng" Werketukheid opgehevin of juist tbekrdchtigd? De oplossing vooi het intellectuele
raadsel. bleek een existenti€le paradox; de paradoi
namelijk, dat een mens zidl realiseert, dat een
radicale doorleving van zijn eigen bestaan neerkomt
o! 'er €envoudigweg zun,, en dat de doorbraak van
die zelftealisatie samenvalt met de doorbraak van de
Absolute Werkelijkheid die zidt daarin realiseert. Maaris deze paradox op zijn beurt oplosbaar? Dit is
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uiteindelijk de edte paradox: Dat de oplossing zelf onodoGbaar is, en niefremin de odossing. De oplossing is immers
een innerlijke tegensbijdigheir, maar een innedijke tegenstiirigtEid waaruit de s0ijd geweken is. Dit ldinld niet
alleen paEdo)cal, dit is parado)cal!
Tot doL Sdt U zirfr noor: Ergens in Nederland geeft de Nederlandse Badt Vereniging 's avonds een
uivoering. Bijna a@lopen. Straks het daverende applaus. Deze muziek en dcJze zi€,l z\n op elkaar afgedemd, zijn
\rcor elkaar Hernd. En dan is het pl€tseling *il. Voordat h€t applaus kan losbarsten, is het gehoor als door de
Uifsem getsotren, \€rdmfd, verlamd, ni€t in $aat bt applaudiseren, laat staan ffi retrecteren over het juiste
mornent waarop men behoort te applaudiseren. Alle zintuigen San op sderp, aller gee$ is alert Hier is sprake van
volsuelce tegenwoordigheil \rdn geest. Lojter Han& deze *jlte. Er gebeurt ieb, maar wat? Voor het eerst
vana\rond, vlak v@r het uitgestelde applaus, in dit onbe!,vaalde ogenblik werd Het{eluid-Van-Badr hoorbaar. Zen
heeft zoh abEoluut gehoor. Zolang men aan lui*eren dadt kon men het niet horen. Zeker, lui*eren naar een BadF
concert is heel wat. Maar wat is Het€eluid-Van-Badl? Ook het geluid van een davercM applaus is heel wat. Maar
wat is Het4eluid-Van-Het-Applaudiseren-Met-E6n-Hand?

de auteu is funt R&L
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oe clou van Mohtsma:

"U zult todl moeten gaan inzien dat het hier bij ons gaat om de

redtvaardiging van de zondaar, niet die van de zorde."

(OverigEns een vondst \rdn Bonhoeffer in Nadfolge.)
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De regenboog
teken van hoop

Na een onrustige nacht, waarin ik in mijn dromen
nog zoh zeven miljoen pietenpetjes in elkaar heb
geknutseld, fietste ik tegen de storm in, met al die
petjes. naar de VRUE univeBiteit. Oaar zat de
SOCIALE-ruimte al vol met Vu-gevoelige studenten.
In no-time was iedereen omgetoverd tot zwarte
piet. We hebben dat toch ergens in ons, denk ik,
want we zagen er heel natuudUk uit. Voordat we
met de lift naar beneden gingen, keken we nog 66n
keer naar buiten, waar de grote stad aan onze
voeten lag. Als een teken van God (in ieder geval
interpreteerden wij dat zo) stond er een regenboog
aan de hemel, die de dreigende lucht opvrolijkte.
Dat gaf ons hoop en vol veruouwen stapten we de
bus in. Ik was van plan in de bus verschillende
mensen te interviewen om de stemmingen te peilen.
Maar dat was niet nodig, want de stemming was
eenduidig (wie zei ook al weer van niet?): we, raren
ervan overtuigd dat de synode een grote fout zou
begaan als ze nu ook 'haa/ universiteit in de marge
van de samenleving zou plaatsen. Want Waar is
het bed voor een T(h)uk? en Amsterdam die
grote stad, hoeyeel dominees levert dat (wel
niet)? en willen ze nu Rand of stad? De andere
mogelijkheid: Kampen lrtrecht Leiden. Kortom, we
voelden ons sterk en reden met onze broodjes uit de
mensa richting Lunteren. De bossen van Lunteren
naderend, hield onze decaan nog een peptalk
waard@r we blij voor de deur van de 'Blijde Wereft,
uitstapten. Onze vreugde werd al snel getemperd,
want we konden nog niet naar binnen. We moesten
nog even in de kou blijven staan. Het leek ons niet
gepast de grote grijze mannenmassa te overvallen in
onze zwarte.pietengedaante. Ze hadden tenslotte
net over de belijdenis van B€lhar gesproken en we
weten ondertus$n dat ze niet zo snel om kunnen
schakelen. We wilden hen op geen enkele manier
het idee geven dat wij inderdaad een stelletje
heidense barbaren waren, dus we gedroegen ons
zeer gepast.

Ach, wij zijn gewend als
broeders en zusters met
elkaar om te gaan, in de
synode spreken ze elkaar

De svnode van 2 december 1999, cen historisdte
dag. De gevoelens zijn nog yens. Een neutraal artikelI zal dlt dus niet worden, onbevooroordeeld al
helemaal nieL Maal het Xjkt erop alsof dat we dat
tegenwoordig niet me€r na ho€ven te streven. Dat
leer ik tenminste van mirn krant en mijn kert en zij
hebben toch een voorbeeldfunctie in miJn leven. Om
mijn frustra6es hier niet de boventoon te laten
yoeren, verstop ik ze achter een verclag van de dag.

Annemiek Spronk

Zelfs toen we de zaal uitgezet werden: Studenten
volgen de discussie in de hal (via luidsprekers). Zelfs
toen we hoorden dat de groen-gepette-Groningers
de opdracht hadden gekegen niet met ons te
praten. Zelfs toen we zagen dat de geeFgeiaste-
Kampenaren onze posters doorscheurden. Ach, wij
zijn gewend als broeders en zusters met elkaar om
te gaan, in de synode spreken ze elkaar alleen zo
aan...

Toen alle broeders en zusters gingen dineren,
vertelde de vootz itter dat de VU voor eigen catering
had gezorgd. Je weet wel, die broodjes van de
Mensa die we nog snel geregeld L?dden, omdat de
keuken te klein was om ook de Vu-studenten eten
te geven.

We hoopten dat de sprekers na het diner voor wat
meer VUur zouden zorgen, maar helaas. Er was
blukbaar geen ruimte voor een debat. De sprekers
waren tam en als er op een vorige opmerking werd
ingegaan werden ze teruggefloten door de
voorzitter.

Alleen opmerkingen ter
opheldering of beledigende
insinuaties richting Noomen
of de VU in het algemeen
werden geduld.

Verder sprak men prekerage woorden op een rijtje
zonder de waarheid te raken.
Het merendeel van de synodeleden zat wat in de
k?nt te lezen of zich te ergeren aan klebende pers
of applaudisserende studenten. Dat deden we
nameliik toen wij ook een keer genoemd werden.
Misschien werd het spannend bij de stemming? We
hoopten het en gingen de zaal in. Verstoord keek
iedereen op en schudde zijn hoofd. De voorzitter
sprak ons toe. Hij begreep dat we erbij wilden zijn,
het ging tenslotte over onze toekomst (dus hij wisi
het wel?). Alsof we kleine kinderen waren,
waarschuwde h, ons dat we wel moesten begrijpen
dat dit een serieuze zaak was (dat wisten we'nog
niet!) en we onze emoties dus niet kenbaar mochtei
maken. Aan de synodeleden vertelde hU nog 66n
keer dat de hervormden de rode briefjes haddin, de

alleen zo aan...
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gereformeerden de blauwe en de lutherdnen de
gele. Ook moesten ze de briefjes goed vlak houden,
andeB konden ze niet goed tellen. Langzaam
werden de synodeleden wakker en begonnen te
bladeren in hun stukken. Elk amendement,
tegenvoorstel en elke motie moest tenslotte
veMorpen worden. Dat had Barendrecht hen zojuist
verteld. Maar wie had ook al weer wat geschreven?
Gelukkig kwamen ze nog net op tijd met de go€de
briefjes en kon het tellen beginnen. Men zei wel dat
het verbisteren4 dramatid| en zeer pinlijk was,
maar uiteindeluk werd er todl gekozen voor
Kampen Ufecht Leiden. Maar ja, wat maak het

lohan Vos

Hoe dat werkt? Gewoon als 'helder we@n', dat
tegenwoordig steeds meer mensen ten deel lijkt te
vallen: alle duistemis, alle tt ,ijfel, elke kritisdr vraag
verdwijnt en maaK plaats voor het stralende lidrt van
de onaanbstbare zekerheid. Ik was er altijd wat
jaloers oO maar nu viel ook mij deze genade ten deel.
lezus zei dat het tjd werd voor een sen9tionele
onuekking. In de kranten kon men welisrraar de
laatste jaren regelmatig koppen lezen over de
ontdekking van doormenten uit het vroegste
drri*endom, maar de ene ontdekker na de andere
werd in de wetensdappelijke literatuur als dErlatan
onunaskerd. Nu, ter geleg€nheid \ran zrjn
tweeduizendste verjaardag - naar zijn menselijke
natuur dan -, wilde hrj een cadeau geven aan de
mensheid. Alleen de hemelse wereld wist waar de
6drfe documenten lagen. Ik moest gaan naar de
plaats die hij mij wijzen zou. C€luKig modrt ik wel
een staf. een reiszak en brood meenemen. In dat
opzicht was hrj minder sueng geworden. Zdft zo'n
ho€dje als je altild op die dia's van archeologen ziet
modlt ik kopen. Terstond begaf ik mij naar de
aangegeven plaats - helaas, de naam mag ik niet
noemen, dan moet u zelf de Cu6us in Wonderen
maar aanschaffen U 125,*) - en ik begon te graven:

zand, za(fr en nog eens zand, 40 dagen lang. De
Satan begon al twijfel in mijn hart te zaaien, zoals Zij
dat bij u op dit moment waarsdrijnlijk ook doet. Maar
toen, ik kon mijn ogen niet geloven: een kruik met
een praldsdr geheel gave papyrus. Het bleek te gaan

om een brief van een tegen*ander van Paulut een

eigenlUk ook ult, water is water en theolqie is
thalqie, zo sprak men.

Ook wij konden na enkele tranen, (nee, g66n
krokodillen!) toosten op een goede afloop, want #n
ding is zeker. het is maar go€d dat wi niet onder de
macht van deze kerk studeren! Wij kunnen $ots zijn
op onze univeBiteit, met haar brede wetenschap-
pelijke opleiding, waarvan we kunnen zeggen dat zij
niet in de marge van de samenleving staat, maar
midden in de wereld.

de auteur is vietdejaas theolqie

Was
Onderd.,@

Intussen heb ook ik de door Jezus peneoonlijk aan Helen Schuc-
man doorgegeven 'Cursus in Wonder€n'aangeschaft. Eerst was
het wel even wennen: oefenen, mediteren, en nahrurlijk de
twijfel. Ik ben bang dat U mij nu al niet serieus neemq maar ik
vertel het toch maar: tot majn eigen verrassing begon de cursus al
na enkele weken te werken, Ook ik krceg een 'doorgeving'van
Jezus.

I

Paulus
een

sofist?
zekere Simon, gesdlreven aan funion, een gelovige in
Efese, met een uiterst felle reactie op de brief van
Paulus aan de Romeinen, heet van de naald.
Wetensdrappelijke experts, die ik terstond heb
geraadpleegd, duiten de mogelijkheid dat het om een
autograaf gaat niet uit, maar 100 procent zekerheid
konden zij m€ niet geven. Ik zal U niet langer in het
ongewisse laten. De Engelse vertaling met uNoerig
@mrnentaar versdrijnt in het eerste nummer van de
volgende jaargang van de Joumal for Creative
Th@loqy, maar ik heb bedongen dat Kabab de
wereld-primeur \ran de tekst zelf kijgrt. Ter
verduidelijkjng heb ik enkele voetnoten toegevoegd.
Ook de fussenkoples sammen \ran mij.

ik heb bedongen dat Kabats
de wereld-primeur van de
tekst zelf krijgt.

O ja, Jezus gaf mij wel de opdradt de in deze brief
tot uitdrukking gebrddte opvatting te vuur en te
zwaard te bestrijden. Zelf was hij het met de inhoud
in het geheel niet eens. Voor degenen die het
interesseert kan ik daarom meedelen dat ik besloten
heb het in de studiegids aangegeven thema voor mijn
doctoGalcollege in het derde quadrimester te sdrrdp-
pen en daarvoor in de plaats de vraag: 'Was Paulus
ftn efi aan de orde te stellen. Jezus kn op mij
rekenen !
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The letter of Simon to Amion

InNudion
Simon, servant of fu and disciple of Jesus Christ to
Amion, my dear friend: Grdce to you and peace ftom
God our Father and the Lord Jesus Christ
I'm grateful to fu when I remember you in my
prayers, because I hear of the work of hith and the
labor of love God is manife$ing through you. I prdy
that the $aring of your faith and love may become
more effective when you perceive all the tsuth that is
revealed in Scripture and ln the 9o6pel of Jesus Christ.
I urge you, my beloved brother. to remain in Ephesus.
so that you may instruct certain people not to teach
any differmt docuine and not to occupy themselves
with distorted interpretations of Sdipture and a
perverted Gospel of Chnst Some people have
deviated from the truth and tumed to sophisticated
talk, desinng to be teachers of the Gospel, withod
under*anding the things about whidl they make
assertions.

A bl* Gosryl
Crnceming the matters about which you wrote. I
read the letter of this se{alled apoGde to the saints in
Rome. Once more I am astonished that so many
people are deserting the one who revealed himself
through Moses, the prophets and our Lord Jesus
Christ, and are tuming to a self-invented gospel of a
lalse apo$el who is twisting Soipture, blaspheming
God, preaciing another Jesus and another gospel,
who is slandering the elected people of God and who
is bewitdring you with dark and sophistic
argumentations.

Twiding kripture
Beware of the evil r,'JorkeB! Beware of those who are
twi$ing Scripture to their own destruction! In the
same way as in his letter to the Galatians, this so-
called apode in his letter to the Romans is distorting
the whole history of our Ether Abraham :

This is what he says:
'tor ttle promise that he r,vould inherit ule world did not
come to Abraham or to his dCcendents through trle law
but hrough the righteousness of faith.'

This, however, is what Soipture says to Isaac:
'l will make your oftpring as numerous as UE sbrs ftom
heaven, and will give to your o@ring all these lards; and
all tle nations of ttle earh stEll gEin blessing for
themselves flrough your otrsprirE
because Abmham obeyed my voice and kept my dErge,
my commandrnenb, my stahJtes, and nry la!,/s.'!

Where does Scripure make any distinction between
Abraham's hith and his works? Where does Scripture
make such a distinction at all? Let no one deceive you
witi empty words. Let no one deceive you with
human inventions that have no other aim than
misleading the Gentiles who have no knowledge.
The letter to the Romans is full of empty words and
self-invented distinctions, but the author goes so far
as to make a split even within the one Word of God.
According to him the words:

'You shall keep my staMes and my ordinances;

by doing so one $all live '?

are written by Moses and concem the righteousness
that comes ftom law. But the words:

'surely, this commandrnent tlrat I am comrnanding you today
is not too hard for you,
nor is it too far away ...
No, the word is very near to you;

it is in your mouth and in your heart for yoo to observe' l
should in this imposters' view be spoken by a person

called 'the Righteousness that comes from faith'and
refer to the Gospel of ChrisL In S(,iphjre, however,
both words are spoken by fie same fu through his
same servant Moses and both words refer to the
same law and the same Gospel of Christ. This
imposter however seems to suppose that there are
quanels wihin Scripture. What I mean is that each
text says:

' I belong to Mosed,
or 'l belong to Righteousness that comes ftom Faith',
or: 'I'm UE voice of the lalv of world,
or: 'I'm trle voice of the lalv of ftith'.

Is God divided? Is he double-tongued and double
minded? This is what Wisdom says:

' Let thy speedr be one
be not called double.tongu€d'. 4

And this is what Jesus says:
'If a kingdom is dMded again$ itselt that kngdom cannot
sand.
And if a Word is divided against iEelf that Word cannot
sland'.5

lust as in his letter to the Galatians, in this letter there
is hardly one interpretation of Scrifiure fiat is not this
Else aposte's own invention and a gross distortion of
tie Hoty Word of God. You, however, my beloved
broffter, remember the word of the apostle Peter that
no word of Scdpture is a matter of one's own
interpretation, because no word of Scripture ever
came by human will, but men and women moved by
the Holy Spirit spoke from fu. Spiritual things cannot
be understood by the people of the flesh, but only by
those who are spiritual. because they are spiritually
discemed.

gesphening God
Beware of the evil workers! Beware of those who are
blaspheming God! If this so-called aposue first
blasphemed God by telling you that fie holy law was
not given directy by God himself as a manifestation of
his righteousness on earth but was instiMed by
angels in order to provoke transgressions. he is now
tsying to fool the believers in Rome with a similar
idea. This is what he says:

'The law came in steal0rily that the tsespass miqht
ingease'.

He presents the law given by God in his Holiness and
his Glory to his servant Moses on Mount Sinai as if it
were a hlse brother sneaking into the world in which
it had no proper business. He who himself came
stealthily into the circle of the apostes, he is not
afiaid to slander the Holy One and his holy
commandments.

28>



Just as in the letter to the Gahtians he now again
presents the law as a weak and powerless agent, only
capable of bringing sin, wrath and death. According to
this person neither Gentiles nor Jews can really fulfill
the law.
But this is what the psalmists say in many $,/ays about
the law of life:

I will never forget your precepts,
for by them you have given rne life.

Wifi whole rry heart I keep your precepts

I fulfill )our commandrnents.
My soril keeps yoir deoees.
I keep your flecepts and decree. 6

Scdpture tells us of numerous righteous men that
they walked with fu. that they were blameless and

upright, that they fullfilled his commandmenB and
kept his desees. Did not the disciples of chri$ tell us

that Zedlariah and Elisabeur, the parents of John th€
Baptist, were righteous before fu, living blamelessly

according to all the commandrnents and regulations
of the Lord?7 And does not thls former persecUtor of

the church tell anybody who wants to hear it that he

himsetf was ' blameless as to righteousness under the
law'.8 Either he is lying. when he is boa*ing of this, or

he is a liar in his letter to the Romans. Both cannot be

true.

Preading another Jats and alother Gryel
Beware of the evil workers! Beware of those who are
pread)ing another Chri* and another Gospel! This is

what this self-made aposde says:
'l know aM am persJaded in the lrrd JesJs that nothing
is undean in itsef; but it is undean for anyooe wtro thinks

it undeln'
and: ' EveryE ng is ind€ed dean ...'

This, however, is what Jegls says:
.For 

fury I tell you, until heaven ard earth pass away, not

one letter, not one stsoke of a leter, will pN from the law

until all is accorndi$ed. Therefore, wtEs/er breaks one of
the least of these comnEndrnents, and teadEs otrlers to
do the sarne, will be called least in the kingdorn of lEaven

This is what the impo*er says:
'To ooe lvho widoln wq*s nu95 him t{ho jt6tifi€s the
ungodly, sudl faith is red(oned as righEot$esd

This, however, is what.lesus says:
'llot everyone who sa,/s to rne, 'Lord, Lod', will enter trE
kingdom of heaven, but dtly the @e who dB the will ol
nry Fath6 in lEava.'

Jesus as tie true prophet foretold that in Ule last time

these people would try to desfioy the congregation of
the saints. These are his words:

'And rnarry false pmpheE will arise and lead many astray.

ffd because of the increase of lawlessness, U€ love of
nEny will grov, cold'.

We are living in the last 6me. Therefore, my dear

friend, flee from lawlessness! Flee from a false

Gospell

Slanden'ng the elefu Nde of @
Beware of the evil workers! Beware of those rflho are

not a$ramed of slandering the elected people of God!
As if the rneasure of his sins was not already filled,
this false apod€ is presenung to the sainb who are in
Rome a picture of the Jews as a people who steal,
commit adultery, rob temples and break the la'fl.
Sure, even among our people there are transgressors,
but most of us are so thoroughty grounded in the
commandments ftom the first dawn of intelligence
fiat we have them, as it were, engraved on our
souls.e This so€alled apo*el knows this very well. He

can even acknowledge it within the same letter - it
has many contradictions -, but even then he tries to
transform it into something negauve. This is what he

says:
'I can te$ify that ttEy ha\,/e a zeal for God, h.t it is /lol
eolightdEd. F(r, rf,]tq ignorant of the righteousness Olat

cornes from fu and seeking to establi$ their own, ,,e/
harc ndslbnifu b Msrigh@t/9?e5j.

But this is what the Psalmist says:
'see, I have longed for ),oJr precepts;

in tour righ@,/gte5s$ive rne life.'
The commandrnent of UE Lord is dear,
mtightaningtte eYe.to

And this is what a Jew who was well-known for his

zeal for fu writes himself:
'But 6 for rne, tfle judgrnent conceming me bekrEs to
God. In his hand is the perfection of my way ard the
uprighEEss of my heaft 6l his nghtutElss he $all blot
ottt my transgressioo. For from the fountain of his

ltrflrnedg€ lE hs tdM his light..
The human cannot esbbli$ his nghEousness ...

di in his right@Lel€ss God deanses rne of Ule impurity

of tlrc human ,..'rr

This setf-made apostel knows God's deoee that
danderers, liars, inventors of evil and blasphemers will

not inherit the kingdom of fu. He that teadles
ofiers, will he not teaci himsetP While he preadles

against tying, does he lie? He that forbids slander,

does he slander? He that abhors blasphemy, does he

dishonor God? tur, as it is witten, 'The name of God

is blaspherned among the Gentiles because of him.'

He, howsr'er, is $ill filling up the measure of his sins.

Da* aN sophiiic aryumenbtions
But this measure is not yet complete. For his sorcerer

is also bewitding you witi dark and sophistic

argumentations. s€ripture says to Abraham that his

drildren tyill not inherit the land before tre iniquity of
$e Amorites is complete.r2 In a book of an

Alexandrian philosopher it says that 'Amorites' in
Hebrew means 'talkersr3, and that God's Word is

speaking here about imposters, flatterers and those

who are seardring after verbal artinces, who know

well how to dleat and midead. OErdcteristic of these

kind of'talkers', says the Alexandrian philosopher, is

Urat trley practice a lack of deamess. which in speech

is profound da*ness, and darkness is the fellow-

worker of thieves. The true word of God however is

transparent and true. 'The sins of the Amorites' are

the sophistical arguments hat this blse aposte in his

letters to the Romans uses to keep up the appearence

hat he is upholding the law. Using darkness and
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\rdgueness or what the Romans call obsuribshetl6
to hide that he is misleading the brethem in Rome
about his real point of view. On the one hand he is
deady overthrowing the law, by not allowing the
Genbles to be circumcised and to keep the laws about
clean and undean as God commanded Abraham and
Mos€s. On the other hand he bies to keep up the
appeaGnce that he is upholding the law. Speakjng
about the larfl, this sophist is extremdy confusing:
- He can make positive and negative statements
about the law as sudt. On the one hand he says that
the law brings wrath and that the law came in
stealthily that the trespass miqht increase. On the
other hand he can say that the law is spiritual, holy
and good. How can a law that is spiritual ' come in
stealthily that trespass might increase'? A spiritual law
is given openly by daylight. Only powers of darkness
slip in or come in stealthily.
- At the same time, he is speaking about two laws or -
who knows what he means? - splitting up the one law
into two forms. We read about 'the law of faith' and
' the law of works', about 'the law of ffle Spirit of life'
and 'the law of sin and of death'. Neither Scripture
nor Jesus nor the bue apostes ever spoke of a similar
division within tie law. This is a sophi*ical inventjon
of the false aposde by whidt he on the one hand tsies
to maintain his deceptive teaching that the law is
abolished and on the other hand tries to flatter the
Romans into thinking that he is upholding the law. In
the letter to the Galatians he did not yet use this bict,
because there he did not need the money of the
Jewish belwe6. This is the typical behaviour of a
flatterer. The flatterer, moulding and adapting himself
to suit another, is not simple, not one, but variable
and many in one, and like water that is pourcd into
one receptade after another, he is constandy on the
move ftom place to place. and dEnges his shape to
fit his receiver. His case is the same as that of the
chameleon.r4 This is exacuy what this person always
does: to the Jews he becomes a Jew and to the
lawless people he becomes a lawless one, Eying to
please them all.
- Much more obscurdnti* than thls is the fact that this
niFicker and juggler wih words uses the word 'law'
with all kinds of meanings the word never before had.
He seems to call all kinds of anthropological functions
a 'law'. We read about 'the law of his mind', 'the
law of sin in his members', 'another law in his
members' and a 'law' that seems to be identical with
his schizothymia or his inner division. At first he
denies that law is sin. But then in his argumentation
he calls his sinfull, fleshty and divided peBonality a
law, thus dosely associating 'law,and 'sin,. By this
manipulation with words at the end the law of whid)
he first said that it 'is not sin' suddenly appears as a'law of sin and death'. This is exacty what sophists
and imposters do: they muddy the meanings of
words. In the Greek language there is a clear
distinction beh^,een 'law' at the one side and the
human ' mind', his 'flesh', his inner schizothymia and
the resulting 'sin' at the other. But this pettifogqer
and quibbler muddles and muddies the meaning of
words, mixing them. diluting them and splitting them
up in order to bewitch the audience.

- And last but not least he speaks of 'the law'lvhen
in reality he means no more than a part of the law.
When he maintains that he is upholding 'the law' and
that the ' just requirement of the law' is fulfilled in
believeB, he means in reality not the law as God gave
it by his seMdnt Moses, but only that part of the law
that is acceptable for the Gentiles. In this resped the
author of the letter is willfully cheating his audience,
again by obscuring and muddying the meaning of
words,

This obscurbs in language indicates what the source
of these teachings is about. When God spoke to
Moses, he did it 'face to face. cleady. not in riddles'.r5

God is light and in him is no darloess at all. The
father of lies however lives in darkness and is
spreading darkness all over the world. About h,s
children David said: 'Let their eyes be darkened so
that they cannot see'.r6 Once you also were da*ness,
but now in the Lord you are light. Live as a dlild of
light for the fruit of light is found in all that is clear
and perspicuous. Try to find out what pleases the
Lord, and not what pleases human beings. Take no
part in the unfruitful wo*s of darkness, but instead
oeose them as we do. For it is shamefull even to
mention what such people do secredy; but everything
exposed by the light becomes visible, for everything
that becomes visible is light.
The peace of the Lord be with you and with all of you
who are in Christ.

t Gen. 26,4-5.
2 Lev. 18,5.
r Deut. 30, U-20.
4 sir. 5,10.14.
5 A similar word appears in Mk. 3,2+26. The autDr seems
to have a different tradition of that word; the poGsibility that
he adapted the word to fit in his argumentation is not to to
be exduded. S€e my forthcoming artide: 'truod. or
"House". Tradition or Redadion!, in Fcilicus Let@s Reiew
3 (2001).
6 h. 119, G9.93.166-168.

'cp. tc. t,6.
8 cp. Phit. 3,6.
e 

Josephus us€s a similar oeression; cp. hnha Apionenll,
L78.
ro Ps. 19,8; 119,40.

" IQs 11, 2-3. 1G1s.
12 

Gen 15,16.
13 The Hebrew 'mr means 'b blk'; this passage might refer
b Philo, @Jis BUm diinarum he6, 302-3M.
14 At E s point tE auulor seerns b use a smilar t adition
about ffatterers as Plutardl does half a century later; cp.
Mor. 52SD.
t5 Num. 128.
tu Ps. 69,24.
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Pepermunten,
een gezonde vefrissing!

Tegenover ons zit een vriendelijke, wat oudere man.
Volgens de folder die htj ons geeft is hij so-plusser.
"Het is niet onwaar, maar de 5 moet eigenlijk al een 6

zUn." Uit de folder worden we wat wijzer over de

opzet van het cabarehrogramma. Het doel van

Smedema is om vrolijl! maar soms ook heel serieus in

te gaan op zaken die kerk en samenleving rdken. Het
progftimma is voordl geschiK voor gemeenteavonden.
gemeentezondagen, ontspannende ontmoetings-

avonden voor we*ers in de kerk en buvoorbeeld een

altematieve kerkdienst. "We treden voordl op in SoW-

gemeenten. maar tegenwoordig ook steeds meer in
katholieke kingen. We zijn nog nooit gevraagd door
Christelijk Gereformeerden of VrijgemaaK Gerefor-

meerden. Ik vraag ons publiek wel eens: misschien

kunt u onze folder ook eens in de bus doen bij uw
vrijgemaaKe buren. Dat zijn toch de mensen die ons

het hardst nodig hebben."

"Is het Cabaret wel christelijk?"
vroeg iemand. "Ja hoor, het is
cabaret met een C", zei ik.
"Dan is het goed!" zei de
ander.

"Ik vind het leuk als mensen op een aardige manier

kunnen reageren op wat er in de wereld gebeurt. Wim

Kan bijvoorbeeld, of Paul van Vliet, seth Gaaikema,

Freek de longe en Youp van t Hek. Alleen zljn de

laatste twee niet helemaal mijn stijl. Ze hebben

steengoede grappen, maar komen met hun taal-
gebruik onnodig grof uit de hoek. Fons Jansen springit

er voor mij uit, hoewel ik me niet op &n lijn met hem

wil plaatsen. Hii nchtte zich speciaal op het

katholicisme in de zestiger jaren en schudde mensen

wakker. Na het Tweede Vaticaanse Concilie modlt je

anders over geloof gaan denken en dat deed hij dan

ook. Jansen was katholiek, maar ook relativerend. Dat

ging zo ver dat hij zich steeds meer aflGerde en

uiteindet5k een agnost is geworden. Maar toch: wat

Fons lans€n heeft gedaan voor de kaholieken, dat
was er niet voor protestanten. Daarom ben ik eens

gaan kUken wat er voor leuke dingen gebeuren in een

ierkdienst. Na de kerkdienst noteerde ik r at ideeen.

Zo schreef ik verschillende boekjes vol met alle

mogelijke aantekeningen' Toen ik ongeveer 15 jaar

geleden deze dingen bij elkaar geschreven had, moest

Het as yriidagmorgen in Hilversum (in Amsterdam
huwens ook op dat moment). We hebben een
afspraak met Johan Smedema. Samen met Pianist
Peter Hartman vormt hU het cabaretduo
'Pepermunten' dat door het hele land oPtreedt. We
zullen elkaar ontmoeten bij een brasserie in het
cenEum van Hilversum. Koffie en gebak op kosten
van de faculteit: dat b€gint al goed.

er maar eens iemand naar komen luisteren. Ik nodigde
wat kennissen en vrienden uit en dat werd een groot
succes. Binnen korte Ujd stonden we op een
gemeenteavond in De Bitt. Dat was best even wennen,
want dan sta je opeens voor vreemde mensen.

Sinddien zijn de aanvragen steeds meer toegenomen.
We moeten het vooral hebben van mondelinge
reclame. Nu treden we soms twee keer per week op.
Een cabaret-opleiding heb ik nooit gahad, maar ik heb

wel 30 jaar in het onderwijs gewerK. Voor de klas

staan is ook een soort theater. Wat dat betreft ben ik
eigenlijk autodidact."

'Pepermunten', waarom die naam?
"Met ons cabareFrogrdmma willen we 'een kerkelijke

verfrissing' brengen. Serieuze gedachten op een

vrolijke manier gebracht. Het gaat b, ons wel ergens

over. Hoewel ik geen scherpslijper ben die alles aan de

kaak delt, b€n ik zeker wel kitisch als het over

onrechwaardigheid gaat."

tloe yerloopt de samenwerking met Peter
Hartman?
"Ik schnjf de teksten zelf. Meestal reik ik hem een

melodie aan waar hii verder aan componeert' Het is
namelijk nogal moeiliik om een tekst te schrijven

zonder dat je een melodie in je hoofd hebt. Peter

speelt vaak op de piano, maar als er ergens geen

piano is, neemt hij zljn keyboard mee. Toen ik Peter

ontrnoette, klikte het meteen. Inmiddlels is hii al 15

jaar mijn begeleider en dat gaat Perfect."

Kunt u iets vertellen over wat 'geloof voor u
betekent?
"Het is heel b€langrijk om op een gezonde manier met
geloof om te gaan. Nooit anderen uitsluiten, veroor-

delen of verketteren. Ik eryerde me dus aan Andries

Knevel toen hii onlangs Nico ter Linden aan tafel had

in 'Het elfde uur'. Knevel was p3s tevreden als Ter

Ljnden heuelfde zou geloven als hii zelf. De EO heeft

een bijna onverdraagzame manier om het geloof ter
sprdke te brengen.
In het cabaret wil ik naar voren brengen dat we de

waarheid niet in pacht hebben en op een vrolijke

manier relativeren. Als ik merk dat mensen een

ongezonde manier van geloven hebben, dan maak ik

dair een liedje over. Het zou mooi zijn als er een kerk

zou zijn waarvan de mensen dachten: goh, het is leuk

om diar bij te horen. zo'n kerk noem ik 'DAK'; de

altematievs kerk. Mensen hebben bij 'kerk meestal
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een dubbel gevoel: soms zitten ze in de kerk en
denken 'wat doe ik hier? Het is zo saai en niet
inspirerend.' Maar aan de andere kant vinden mensen
de kerk erg belangrijk en zouden ze haar niet kunnen
missen. Mensen blijven vragen houden: waar kom ik
vandaan, waar ga ik heen? Daarnaast is het sociale
contact in de kerk belangrijk. Je kunt er met elkaar
van gedachten wisselen. Ieder mens heeft toch deze
vragen en behoeften? Het is niet noodzakelijk dat er
gelachen wordt in de kerk, maar de kerk zou
laagdrempeliger m@ten zijn, vrolijk en relativerend."

Een stel, beiden werken,
zij theoloog, hij flaiothenpeut met praktijk aan huis.
fuven de deur staat de tekst:
Dat alle knie zidt buige.

Kerk en geloof zijn twee aparte dingen. Is het
makkelijker om de kerk als instituut aan te
pakken dan het percoonlijk geloof van mensen?
"Dat is zo, maar ik wil beide kanten behandelen. We
hebben een liedje dat daar een goed voorbeeld van is:
'Ps(almacht)'. Ik vraag de mensen: denkt u dat er
almacht is? (Dat is een geloofskwestie. Ik weet het
niet zeker). Ik zeg dan: 'ik weet niet of er almacht is,
maar wel dat er psalmS is.' Ik doe eerst net of ik zeg:
'lieve mensen, altUd is er nog Gods almacht.' Dan gaan
er mensen klappen, maar het liedje is nog niet af, er
komt nog een couplet en dat geeft een wending naar
psalm 8 toe. Het langdurige denken over een naam
voor de SoW-kerken is ook leuke stof voor cabaret.
Wat dacht je van 'APK'? Algemene Protestantse Kerk?
Ik kom wel eens met de primeur: heeft u al gehoord
wat de nieuwe naam gaat worden? Ik wel:
'Verenigde Vrijzinnig-Reformatorisch Gereformeerd-
Lutherse Samen op Weg Kerk der Heruorming binnen
de Gtholica in het Koninkrijk der Nederlanden...,

Hoe ziet jullie programma eruit?
"We hebben een aantal vaste nummers en voegen
geleidelijk aan nieuwe toe. E6n onderdeel van het
programma is altijd gewijd aan de situatie in de
gemeente waar we optreden. We veaamelen dan
eerst informatie over die gemeente uit bijvoorbeeld
het plaatstelijk kerkblad. Met die informatie kunnen we
dan gaan spelen. Als we een avondvullend programma
maken, hebben we ongeveer 12 nummers. Het hangt
er vanaf wat voor soort avond het is. Als we eens
optreden voor de NCVB, de vrouwenbond, laten we ze
soms Oudhollandse liedjes zingen met een aangepaste
tekst. Zo zijn ze niet oubollig, maar bevatten een
boodschap en een clou. Op een kerkelijke avond
pakken we het weer heel anders aan.',

Mag ik nog een appeltaart met slagroom?
"We hebben een liedje over seksualiteit, 'ABC van het
leven'. Tegenwoordig is seksualiteit in. Een liedje is
dan wel op zijn plaats. Het ABC begint met Aids en
eindigt met Zekerheid: wat je ook van seks mag
denken, wie verwekt wordt, dient hartelijk welkom te

/=--d

zijn. Onderwerpen die we niet schuwen zijn
bijvoorbeeld de paus met zijn condoomverbod en de
potentiepil. Onlangs hadden we een optreden op Texel
voor katholiek publiek. Een vrouw kwam na afloop
naar me toe en zei dat ze het ABC het allermooiste
vondl"
Een lied dat al een tijdje mee gaat, is 'Zeker'. Het gaat
over de predikant en de gemeente, hoe zeker ze zijn.
De predikant overlijdt op een gegeven moment en in
de krant staat: 'Overleden in de zekerheid van het
geloof. Ik denk dat je ook onzeker kunt geloven. Je
hebt een vermoeden, een vertrouwen. Dit liedje
kunnen we niet bij iedere gelegenheid spelen. Soms
komt het wel eens voor dat gemeenteleden op een
gemeenteavond verschrikt omkijken of de predikant
nog wel |eeft..."

Hoe komt u aan materiaal?
"We leften sterk op wat er gebeurt in kerk en
samenleving en willen daarom reageren. Soms komt
er in de pauze of na afloop iemand naar me toe met
de vraag: kunt u hier iets mee? Vaak is het oubollig of
helemaal niet grappig, maar soms ook wel. Je moet
wel oppassen voor plagiaat. Ik had eens bedacht om
de leus 'Verenigt de naties' te verbinden met Kurt
Waldheim toen ik ontdekte dat Fons Jansen precies
dezelfde grap had geschreven in een column. Die grap
heb ik toen geschrapt. Het is overigens moeilijk om
tegenwoordig de mensen nog iets verrassends te
geven. Ze zijn al zoveel gewend.',

Heeft u nog een wijze tip voor toekomstige
predikanten?
"Poe, dat moeilijk." Na een tijdje weet Smedema het:
"Laat mensen gezond gelovenl"

Earbara de Groot en Afton van Harten,
de auteurs zijn vijfde- en vierdejaan theotogie

a=
=I
t-m'dFs,
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Het

Huis
Over-

hoop

Sinds 1996 ben ik bezig met Richteren 19. Eerst heb

ik een we*stuk gemaalc voor het verplidte vak

Inleiding Feministische Theologie (afgerond 1997)'

Maar omdat ik nog steeds vragen te over heb, wijd ik

me weer aan nidr1. t9 voor een buvak tuministische

Theologie. Dat tYerkstuk e 87 pagina's heb in de

zo*er ran 1999 ingeleverd. In dit artikel zal ik over

beide werkstukken iets vertellen.

Een levieq een bijvrouw, 66n gruwel?
In het kort zal ik de inhoud weergeven van Ridteren

19 om een indruk te geven. Als leidrdad gebruik ik de

vertaling van het NBG uit 1951.

Het verhaal heb ik leren kennen naar aanleiding van de door dr' Julie
Hopkins gehouden inleidende colleges Feministische Theologies

Richteren i9. oe ttgc'st-vertaling geeft als titel voor deze pericoop *De

schanddaad in Gibea" mee. Na lezing van dit verhaal weet ik even niet
waar ik het zoeken moet De eerste vragen dringen zich bii me op:

W"".]rt staat dit hetzij moreeFgepeperde heEii defensief-appellerende
verhaal in de Hebreeuwse canon? wat is de bedoeling van het verhaal?

wat zou ik met dit rclaas aan mo€ten Yangen als ik hier ooit een preek

ovei zou houden?

bijvrouw genomen uit Bethlehem (gelegen in Juda, ten

zuiden van BenFmin)' Edter zij wordt hem on$ouw

en zij gaat terug naar haar \rddet in B€ffllehem alwaar

zij vier maanden verblijft.
Di man wil haar terug hebben en met zijn knecht en

met een span ezels gaat hii op w€9 naar Befilehem om

haar hart te vermurwen. Aldaar wordt hij gasMij

onthaald door zijn sdEonvader. Door het langdung

aandringen van de sdroonvader wordt het bezoelde

opgereK tot 5 dagen'

Op de weg terug naar Efraim blljven de leviet, de

Oiivrouw, Ai knedt en h€t span ezels ovemadlten in

citp, o'nroat de zon is ondergegaan; Jebus (d€ oude

naam voor Jeruzalem) zou een andere keus kunnen

ziin, maar volgens de leviet wonen daar geen

tsraeti"t"n; waarsdlijnltjk zullen daar wel andere regels

wat bebeft de ga*wijheid gelden.

Een oude man - ook een weemdeling aftomstig uit

Etraim - ziet hen en vraagt hen: 'Waar gaat u heen en

waar komt u vandaan?" Hii nodigt hen uit en gunt hen

ziin huis tot plaats \ran ovemadltng' Wanneer zii

eenmaal binnen zijn en zich laven aan het eten en

drinkm, wordt hel huis van de oude man omsingeld

door nieBnutten (zonen van Belhl; onvedaten) Zij

*itt"n tn"t de m-an die als gast in het huis zit

oemeensdpo hebben. De oude gastheer vindt dat

6een qoed Dlan' Hij stelt zijn dochter en de bijvrouw

*n Oi g"tt als vervanging voor: "Doe er maar mee

wat iullie willen. wat goed is in jullie ogen!" De mannen

monen. De leviet, edter, grijpt zijn biiwouw vast en

brenqt haar naar buiten. De vrouw wordt ve*radlt en

Lsp& en dat gaat de gehele nadlt tot het aanbreken

\ran de dag door, de zon komt op' De nietsnutten

*uren haai weg en zij yalt uiteindeluk neer voor het

huis waar haar heer te gast is. Haar handen rusten op

de dremPel.
De zon is opgegaan en de heer maaK zidl gereed om

A*t t" t"ii"i'' q het opendoen van de deur. ziet hij

haar liggen: "Sta oP! Laten wij vertrekken!" De, vrouw

blijft roerloos ziften. Hij legt haar op een ezel' ryanneer
hii aankomt in het gebergte \ran Efi-aii'n en zijn huis

trlnnengaat, sniidt hij het lichaam in 12 stukken en

*,rurt ieze naai de *ammen van Israel "En ieder die

dit zag, zeide: Zo iets is nooit gebeurd noch gezien van

Oe di6 af, dat de Isrdelieten uit het land Egypte

fokkei, toi op deze dag. Overlegt het, beraadt u en

spreekt! " (Richt. 19,30)
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Het verhaal handelt over een man, een leviet, die

woont in h* gebergte \rdn Efraim, een land dat

noordelitk ligt ian Benjamin. Hij verblrjft daar als

vreemdeling. Op een gegeven moment heeft hij een



Anatyse: ontlouw door honger?
Tnee momenten in dit verhaal heKen mijn
aandacht: de nacht in Gibea waar de vrouw is
overgeleverd door haar heer aan nietsnutten die met
haar doen wat goed is in hun ogen. De gevolgen voor
de vrouw ztjn - uiteindetijk dodelijk. Het tweede
moment is de versnijding van de vrouw In 12 brokken
door haar man, een leviet.

Met dit verhaal ben ik aan de gang gegaan: eerst een

Igrkvertating gemaakt en toen i[ bezig was het
tekstkdtisch-apparaat (in het vervolg: io) in de
uitgave van Kittel (anders dan Biblia Hebraica
SMtgartensia) te bekijken, viet mij een belangrijk
punt op. ln de Masoretjsche Tekst komen we 

-h&
woord i't)r tegen: de buvrouw is ontrouw jegens haar
man, de leviet en gaat terug naar Bethlehem waar zij
vandaan komt.
In de woordenboeken van Koehler/Baumgartner en
Gesenius wordt dit verbum (n:r t) vjrtaald als
noereren, ontucht bedrijven. In de cultische zin kan
drt verb_um worden opgevat als de afgoden achtema
lopen. In de Kittel€ditie is een tka-leewariant tevinden. In plaats van n)t wordt als variant
aangeboden: lyr I (Septuaginta: 6pvioo4), boos zijn.
uan zouden we kunnen lezen: "de bijvrouw werd
boos en ging van hem weo..
In de net genoemde woor?enboeken is er naast lyt I
een tweede betekenis te vinden: daarmee komt een
voor mij interessant detail naar voren. Dit verbum kan

::1a.a-19 l,grdel. ats mager ztn or honge;n, ;r
somDer. uiEien. Naar mijn mening ligt hier;e wortel
van de Doosheid van de vrouw.

Wanneer ik vertaal yl werd hem ontrouw- danworot de sltuatje voor mij moeilijker te duiden. In
oeut. 

.22, 22-27 staat dat een overspelige vrouw de
oooostraf door steniging verdient. De man moet haar
verstoten. In het verhaal van Richt. 19 gaat ae manjuist. zijn bijwouw achtema om tot hiar hart te
spreken. Hij wil het weer qoed maken met triir. en

:111T:-_ 
d" man eenmaat gaswril aoor z[n

s€n@nvader wordt onthaald, is er geen sprake vjnenge rancune. Waarom is de vrouw boos geworden

:-n.g:aL 
zrl.Ieg? Ik heb sterk het vermoeden dat de

revlet zlnttjvrouw slecht vezorgt: zij lijdt honger.
ff ]!rft loor deze honger geeft zrj zichzetf ian de
nanoetsreizigers die over de belangrijke Aoorwegen
9:al'.voor de handet met het zuidin ,an net linJ
!1*?L"l .Egypte. Uiteindetuk saat zij terug naai
bemEhem (on) n)r) lettertijk: Brood_liuis. t[efliOt
:Td-:!daar Seen sprake zal zijn van honger en dorst.
lJe. reden van haar boosheid wordt naar mijn indruk
.9.3e]!iteerd .in. 

de uitvoerige beschrilving' van hJvlroaagse verblijf brj de vader van de wouw. Oiioezoel wo9t gekenmerk, naast de heersende
IL,ur909, door voedset en drank. Atsof de
DuDerschnJver ons wilt attenderen op de impliciete
gedachte dat de vrouw dddr ln Srood_Huis zich d';
:::_y." 

u'9|, maanden en vijf dagen flink tegoed heeft
Kunnen doen aan de traktaties van de vader. De(egen$e ing wat betreft de situatie in Efraim enbernEhem is hier schrijnend getekend Ooor de
verteller.

De ondervoeding in Efraim en de overdadigheid in
Bethlehem (en Gibea bij de gastheer) zijn voor mij
indicaues om de aantekening in het tka van Kittei
serieus in overweging te nemen dus in plaats van nlr
te lezen: tyr II.

Meerdere schandalige schanddaden?
Ik maak hier een keuze voor de verdere
begripworming omtrent het verhaal in Richteren 19:
de vrouw is slachtoffer geworden van haar man, in
casu een leviet, die haar in zijn eigen woning
verwaarloost door haar te weinig eten en drinken t6
verschaffen. Zij pleegt (daarom) ontrouw. De basis
voor deze. ontrouw is de honger en de dorst. Zij zoekt
het bij de ander: d@r het aanbieden van haar
lichaam aan doorgaande handelsreizigers in ruil voor
eten en drinken. Maar blijkbaar is dat geen
voldoening gevende optie: zij gaat uiteindelijk ioch
weg, terug naar haar ouderlijk huis.
Oe reis van de vrouw is voor mij een belangrijk
voorbeeld van bewuste durf. 25, een bilvrouli of
conc.ubine (voor dte tijd had zij een lage posite in tret
oagel.lks teven), gaat alleen terug door het
onherbergzame gebied van Efraim en Binjamin waai
de_sociale regels niet meer zo gelden om b6 h;;;
vader haar oude thuis teruq te vinden.

P: l:"l"j rpu"l! een dublbete, bij mij argwaan en
Dooshetd opwekkende rol: eerst laat zijn viouw hem
onverschillig en gaat hij pas na vier maanden naar
:!l .schooltvjqer: Tijdens de terugreis tijkt het er
naast.op dat de leviet terugvalt in zijn oude maniervan Even en lijkt hij opnieuw zich niet tepeKommeren om ziin bijvrouw. Zij overnachten in

-u.lT.: .!n ils hst gl daar op aankomt, dan kiest hij
voor zDn eigen ,hebben 

en houwen, en stuurt hij zij;
bijvrouw de dood in.
Zo_is voor mij duideltjk.geworden dat er niet sprake isvan een schanddaad, maar van meerdere: de
verwaarlozing van de vrouw, net rectrt op gasviilneiO

::l glgr *.ordt. overueden, de schandatige engruweruke toetakelingen die de vrouw moet
:.loerg.aal- eJt 

. 
de uiteindelijke versnUding van de

vrouw in 12 stukken.

ik zag tot mijn ontsteltenis dat
er meer verhalen in de heilige
canon voorkomen waarbu ik
mijn wenkbrauwen moet
fronsen

De ee6t€ kennjsmaking met het verhaal is gemaaK:
net verhaal. staat voor mij bol van emouoneel_
ra0onete hobbels waar struikelen daarover troef 6.
,f5$!eqiO Aaagt, maar er zijn immer vragen te over.
l* ytl09.inogl meer weten van het boek Richteren enrn net DDzonder natuurlijk het negentiende hoofdstuk
y:l]^ler_corpus, V€rder witde ik over de schutting
t(UKen en ik 

.zag tot mijn ontsteltenis dat er meci
vernaten tn de heilige canon voorkomen waarbij ikmijn wenkbrauwen moet fronsen. VoorbeelOen Ole ikyL..n*r"l zrn Gen. 16 en 21 over Hagar, een
sravrn van Sard en Abraham atsoot ti Saml ti: Je
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verkrachting van Tamar door haar broer Amnon, zoon

van koning David nota bene (!)

Van lulie Hopkins kiig ik de gelegenheid om me meer

en dieDer met het boek Richteren bezig te gaan

trouderi. u1n zoeKocht heb ik vastgelegd in een

*e*stut: iet Huis Overhoop' Een feministisch-

theotogishe vethandeling over Beth in Richteren

(1e).

Richtercn 19: E6n brok ontkenning?
wai.ii ooraft bij de verdere bestudering van dt
verhaal'in Richt. 19, is dat het om onRenningen

oii.it. H* is frappant om te zien dat het aantal

in-[enningen toeneemt naarmate we het nachteliike'

fantasie'tartende drama bereiken'

De eerste ontkenning die we tegenkomen is te vinden

in *is f , "...to"n erleen koning in Israel was '" De

boJt n., is er 66n met een dubbel karakter:

iffutt "t"i 
en moreel-appellerend gebruikt om een

Leoiafoe orertuiqing uit te dragen, als er geen koning

;.i;;;" het qib;uren dat Aan de andere kant is

"l 
*n o"or"tiit-r"t ospectef aspect te vinden: een

Jriiino'ran een waar gebeurde gebeurtenis in.een

ir"ir i"irJ"., dat wil ;eggen in de premonarchale

|ni lJroi."J 
"" 

als oproep voor het volk van Israel

ii r.*ii'a te respecteren als moreel orientatiepunt'

o" r"G"-no" onU<enning komen we tegen bD het

i"-rtrlk'r.n de leviei en ziin bijvrouw vanuit

i"tt'f"t'"rn, "Maar de man wilde niet blijven

overnachten...". De man wijst de u'ltnodiging van zrln

il;;;.;;; ar. Nu neemt de rrequentie

onif"nninq"n in snel tempo toe: vers 12 zijn er twee

i"it"""i"o"" te lezen: 
i'Maar z|n heer (de leviet'

n:rni antioorUOe hem: Wij zullen niet afslaan naar

een vreemde stad waar geen Israelieten v{onen'

,n""r'r"il"i-u"r.r"n tot Gibea"' De man' nu'hee/

."'^."m0. maaft een inschattings{out' In vers 15 is er

il;;; ii[io, *t r,nn"n zessen: niet-i€mand)

il;;,j bG; Jie de vreemdelinsen sastvrii 'nil

."""r"r. f" """ 18 wordt dit nog eens bev€stgd

i["i o" r"ri"t zelf: " nu is er niemand die mii

,n*n*rt naar zijn huis " In vers 19 komt er een

;;i"k;;;;;; 6';aar deze is'positier Hoeld De

ilri"l riuf s*n gebrek want zii hebben eten en

;;;il:-oG de 
-oude man hoeft niet ziin eisen

"**i'of.rt te openen' Maar de oude man

#ili.xt ."s eens in vers 20 om niet buiten te

;;;;;;hi";. t".raal in het huis van de sastheer

Irlino"r"n ;r.nn"n van Belial" het huis' Hier zit een

i;;il;U 
";ui"""ins 

in besloten' De NBG's1-

'liiliiii' n*n- het" expliciet gemaan door de

;ii;;i.k1"g )N')r ')r )urN te vertalen als

nietswaardiqen, een groep mannen met een lage

;;" -""d. 
en eeri monal die stuitend is' De

ffi"[t* h6b"" h{aad in de zin, ze willen de gast

;;;]*";- a";."n in de biibelse zin (v1')' De

o"sttleer qeUruikt in zijn repliek drie ontkenningen:

ft;;; ;il uroeoersi ooet toch se€n kw99d; 
.nY

i'i-il"i".ii a*e schandel1ke dwaasheid niet

l*aan" (udrs 23). Deze krachtige ontken-nlngen

il""0"" i"'r,i" ogin gerelativeerd door het feit dat

;;';il mi'n tit tiootoje rel segrul\t bli q:
ainuieOing van zowel zijn maagdeliike dochter als 0e

seksueel ervaren vrouw van de voor de

niets,waardigen onbekende gast: . . verkracht haar en

O'o" r"t tuit wat goed (niet-slecht?, RJVA) is in

iullie ogen. In 24b volgt weer een ontkenning: '

deze scfranddaad moeten zii niet begaan'

tqiar Oe nietsa,aaraigen willen niet luisteren (vers

zit. oe teui* is hier degene die zijn vrouw vastpaK

"n't'iir. 
nu.t buiten (of: niet-binnen, uit-rl"iQ

Oi"n+. O" Belialieten kunnen hun gang gaan, ook 
-al

is hei niet Oe man waar zij om gevraagd hebben'. In

vers 28 komen we de volgende ontkenning op het

s r. oe vrouw heeft na een gruwelijke en de

uklinOetilt voor haar fatale, dodeliike (of: niet-
leven) nacht de drempel bereiK van het huis waar zU

IrJ naar Uuiten werd gebracht. ze valt neer met de

ninJ op oe orempel. De man wil gaan en stuit bii het

o*n"n ,"n de deur op zijn vrouw Zonder enig

oi"intle emotie qebiedt hD haar' "Maar er kwam

i."n'ant"oorO".-Ot*el: niemand of niet-iemand

intrvootOoe, alleen haar lichaam antwoordt! oe

;;tttt;; 'negaueven' vinden we in de veeen 29

"^ 
io. o" IsraeiEten ontvangen van de leviet de 12

stu*en lictraam en zij spreken hun verontwaardiging

uii: "Zo iets is nooit gebeurd noch gezien "'

Zo is het verhaal rond: er is geen koning in Israel en

*{ "ii, 
is geschied, is nog nooit gebeurd noch

""ri"i in n"t ittOu land. Het verhaal is in miin ogen

:;1;k ;;tk;.;i"! voor de (waardisheid van de)

vraoen bliiven nog steeds bij mij: wie speelt hier nu

eerirot in tret vertraal? Wat is de historische conteKi

Weite sociate positie hebben de actanten? Hoe zagen

i.-i"uiJ". van Efraim, Beniamin (Gibea) en Juda

ige6tehem) er toendertijd eruit? Wat is de bedoellng

H";;i;ri, *;i;il de verteller en/of redadeur(s)

ermee bereiken?

Coherenue of tegenhanger?
il;;.'li;pki". stEue voor om het boek van de

irJ"ir"not" litentuumetenschapper-Ii:ke Ball
';a:i-;;;-asswmebv' 

The Potitics of coherence in

lii-e*i or nago (ciricago 1989) te lezen' In haar
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boek wit Bal een aantal zaken belichten. De studie die
zij presenteert gaat over het leven en sterven van
wouwen in het boek Richteren. Vrouwen moeten het
leven laten wegens de daden van de mannen: Jefta,s
dochter zal sterven door de gelofte van haar vader(Richt. 11), Samsons draaierige gedrag dat
uiteindelijk de dood betekent van zijn eerste
aanstaande vrouw (Richt. 14) en, zoals we al gezien

l':bfgJt, het schandatige gedmg van de teviet foenszun buvrouw,
Bal. wijst ons verder op het punt, dat de verhalen jn
Rrciteren 

-zo 
geschreven zijn, dat zij pretenderen

historiografisch te zijn, maar dat het vooral
ideologische 

. 
(theologische) motieven zijn geweest

van de btjbelschrijvers en _redacteuis -die 
de

hrstonografie beihvloed hebben. Anders gezegd: er is
ee-n bepaalde coherentie (Bat:'concept ;f idieologyJ
w-aar te nemen. De polfieke coherentie van tret U#4
of .liever de deuteronomistische reOaAeu4sl, 

-ii
geridt op de verovering van het door God d6fde
Land. Zo zien verscheidene commentatoren als G.F.
Moore. en R. Boling het boek Richteren als een
vemaat over de reis van IsraEl via het Transjordaanse
richting het'midden, van het land en ae coif.ontaue
met de vreemde votken die (nog) in het h; d;;.
zo vertelt het verhaal over de botsingen tussen Israel
en. de vreemde volken die voor Isradl vreerOe goO";
nalopen en vreemde gebruiken kennen.
Door deze,'opgelegde coherentie, (Bal: ..a politics of
:elTn:e", p.s-6) kunnen zekere verhajflijnen of
rragmenten, niet meer volledig aan bod komen. Zijgerdken in de marge van het verhaal, zij worden stomgefiaakt door de dominerende j", ,;-;;
bUbelverteller en/of -redacteurs. f6n van ale
'verhaallijnen, is het leven en sterven van vrouwen:

l::l o-:-r: :* ond€rbetichtins btoot te ste en, zqn zrj
oDna niet meer zichtbaar op de 'foto van het verhaai
(ergen woorden, R)vA).

Met een."countercoherence. wil Mieke Bal, naar mijn
indruk, de foto opnieuw schieten, maar dan met meerrcnr gencht op de onderbelichte gedeeltes. Deregennanger-coherentie, is een middel om de
stomgemaakte gebeurtenissen en ac€nten weer te
laren :preke! en ook om te laten zien dat deze
voorvallen zijn gerelateerd aan andere die i;st;i;
:TI:]l_"n, rtor. maken! De gebeurtenissen en/ofactanten die anderen stom maken, maken deel uitvan- een werkelijkheid waar gewelddadigheid invoofl(omt die geslachtsgebonden is _ dat mannenvrouwen doden, komt vaker voor dan andersom!
ueze gewelddadigheid is minder verbonden met depoxueke,omstandigheden in de djd van het optrede;
oer rechters dan met de revolutionaire veranderinoenop ma.atschappetrjk vtak, namelijk fret institirinuwettrk - hiermee samenhangend de relaties(ussen mannen en vrouwen (onder andere ook vadersen_ dochters), s€xualiteit, voorplanting enverwantschap.
Zo zegt Mieke Bll op pug. 5 van het genoemde boekner, votgende:. "That social revolution (ln tret
l:l!en. over huwetijk, ruvA) auring wrriirr Ere
?roperty oyer women shifts from her fatlter,the.-'na-tural, owner, to the husband, tieartitrarily chosen, .cuttural, otvn"i, 

-'i"

represented with more acuteness than the
political chaos." (vet van mij, RJVA).
In het vervolg van haar onderzoek zal Bal met grote
precisie en kundigheid deze stelling verdedigen.
Woorden als 'patrilokaal, (in het ciiaat: "nat-ural
owner'), en lirilokaal, Ccultural ownef in het citaat)
komen veel voor in het ondezoek van Mieke Bal. En
ook zal de ondezoeker met een frisse benadering van
het woord 'huis' (rr) de sociale omsfdndighede; vande verschillende personen die in Richteren
voorkomen, beschrijven. Het woord .huis. heeft in het
betoog van Bal twee belangruke betetenissen: hei
huis op zich 

_(een dak op vier muren en een deur,
bijvoorbeeld Richt.. 1212; t',t2 en Hagg?ii L,2.4i
atsook een aanduiding voor verwantschap en
tumiliariteit (bijvoorbeeld Noach en zijn huis in Gen.
7,1 en het huis van Gideon Richt. 8,27r.
W9! betreft het verhaal in Richt. 19 ii Bal uitermate
kritisch: het verhaal is niet 1-2_3 te verklaren dooi
diepgravende exegese en driedubbele U"strOeri"gvan een woordje. Zelfs nauwkeurig historiscfi
onderzoek kan geen sluitende verklarin! g"r"n. O"
l<ans 'f.groot, 

volgens Bal, dat de onde-z-oeker eeri
oepaaEe dwang, een ,coherentie,, 

aan de tekst
:ll_"sjj 

o_I,:",j" beetd te gebruike;, oe roto iioi-
andere ptekken onbelicht gelaten. Bal stelt een
Tegenhanger-coherentie, voor en doet een gooi naarde officiEle lezing: de 'poliueke co-herenUE
Laa6tgenoemde coherentie is te duiden met de
gedachte dat er een chaos is in h* land, oniit ergeen koning is in Israel en Oat ieOer Ooet wai foea isin zfn ogen (Richt. 17,6; t1,t; tg,t;21,25).
Maar deze coherentie, dit .concept of ideoiogy", is ereen van de ,minachting, 

voor de levens-vjn de
vrouw€n alsook voor hun lichamen, maar ook 66nvan.de wil der mannen om vrouwen in alles te
overheersen. En deze minachting en deze wii zDngeen gevotg van de politieke chabs, maar jrfiist je
ootzaaH

Patrilokaal of virilokaal of duolokaal?
Door middel van een toespitsing op de bijvrouw van
oe.tevi*., de .p egeg, probeert Bal een ,tegentrangei_
coherentle'uit het verhaal van Richt. 19 teZestilleien.
Maar wat is nu @n pildfts1?
Bal slaat het woordenboei van Koehler/Baumgartner
open. Als vertaling van het Hebreeuwse woord u)>)9

l:yT ,]I "wife, in-the otder kind of maniage in
yn,.r, . q9. wife sbys in her faAe/s hiusC,
(oenao,rul(king van mij, RvA). Het huweluk waar degeEerden van het woordenboek over spreken is een
zogenoemd duolokaal h uwetiik

]n yrousq tijden was hef gebruik, wanneer een

T:del m.et 
9e gochter van zijn baas trouwde, dat degerouwde dochter in het huis van traar vaOir OiJw€nen, med-e.vanwege het feit dat een herder geen

vaste 
^verblufplaats 

had en ,gewoon.woonae 
in"een

fll-.Yp-_onl$"lr.tige tjjdstippen zocht de man zr.lnvrouw op bU zijn schoonvader. Vandaar de term
duolokaal- Deze term focaliseert op Oe status van-Oe
man en nEt op het huweliik zelf-
Zo kan het huwelijk (en daar gaat Bal vanuit) van de

l.^r]":_:1, de, bijvrouw een patritokaat 'hiie-tij*
genoemd worden: de vrouw is nog steeds in demacht van haar vader en die macht ii groter dan Ji
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van haar (eigen) man. Daarbij komt nog dat deze

macht gesitueerd is in het ,u/svan de vader. Blijkbaar
was het een gebruik in Bethlehem dat de dochter aan

het huis van haar vader verbonden zou blijven. Bij

een patrilokaal huwelijk behoort de man bU de tamilie

Cclan) van de vrouw, teM0l bij een virilokaal

huweliik de vrouw in de familie van de man terecht
komt. De macht van de Yader is bU de

laatstgenoemde huweluksvorm het geringst. Hier zien

we dus een belangruke verandering in posibe van de

vader en de man en dat is ook precies de "social

revolution" waar Bal over sprak.

In Richt. 19,2 is de bijvrouw subject van de verbale

zin. zoals ik reeds boven betoogd heb, verwaadoost

de Ieviet haar en heeft z, het sledt daar in het
gebergte van Efraim. Zij is 'maa/ een tweede vrouw

6n vanwege de honger pleegt zii ontrouw om aan

voedsel te komen.
Echter Bal heeft een andere duiding van de ontrouw

van deze vrouw: de ontroutY pleegt ze niet jegens

haar man, maar iqens haar vader' Zij is uit het

huis van haar in B€thlehem vertrokken naar Efraim en

heeft haar vader (tevens eigenaar van ziin dodlter)
achtergelaten. Zj beledigt hem op deze manier. ai is

ontrouw aan het 'principe' van het pauilokab

huwelijk. Ze had bij haar vader moeten blijven wonen

en niat zomaar weg mogen gaan. Zj is 'dus'

ongehoozaam.
DJ brlvrouw is naamloos in het verhaal. En daar zii

een patrilokale vrouw is die 'B€th-leciem' heeft

verlaten en verkeert in verscheidene huizen in het

verhaal, geeft Bal haar een naam: Beth (Hebreeuws:

l:; truisl. in het huis staat zij onder de macht van

haar vader en buiten het huis wordt zij opgeofferd' In

het verhaal tflordt ons duidelijk gemaaK dat de vrouw

oevanoen zit tussen twee sYstemen en twee mannen:

Ir is iorake van een dissymmetrische situatie'
Uiteind;ijk zal de vrouw er het slachtoffer van

worden. Maar toch heb ik vrdgen bij de redenatie van

Bal: waarom zou de vrouw van de leviet terugkeren

naar haar vader als zij eerst (bewust) gekozen heeft

voor haar man uit Efraim en daarom bij haar vader

weggaat uit Bethlehem? Is zij van zins de sociale

revolutie een handje te helpen? En waarom zou zU

alleen naat |:.€l?i- man gaan en weer a//ee' terug naar

haar vader? Wanneer ik de kaart bezie van Israel uit

ale tild, wetende dat de situatie van wetteloosheid

steedl niiDender en erger wordt, dan luK het mij stug

dat zii w&r zomaar teruggaat. Of heeft het te maken

met wroeging jegens haar 'ondeugd' dat zU weer

(alleen) teruggaat?
Voozictrtig gezegd bespeur ik een poging tot

coherentid biiMieke Bal in de zin van \Nat een kracht

en een durf heeft deze dame!'. Zeker als ik bij Bal lees

dat de bijvrouw het initiatief neemt om het patrilokale

huwelijk om te zetten naar een virilokale variant (zie

haar boek p.9O), dan vind ik dat Bal een te grote slap

zet. Het zou kunnen zijn dat de conobine inderdaad

het idee heeft om zich te onttrekken aan het

piirirof,"i" huweliik, maar ik zou het zelf niet 26

scherp willen stellen.

De vrouw (ver)wordt tot een
tijdelijk bezit, bestemd tot
misbruik van de nietsnutten.
Duidelijk zal worden dat zij
haar leven nemen, het zonder
schaamte zullen inPikken.

Weldenkende, boze nietsnutten?
De vrouw gaat terug en de leviet gaat haar achterna

om tot haar hart te spreken. Hij wordt gaswrij

onthaald door de vader van de jonge vrouw.
In Gibea (Benjamin) wordt het gezelschap (wederom)

gaswrij opgenomen door een andere vreemdeling uit

Enrdim. Maar de Belialieten weten dat er gasten ziin

en vGgen om de man nader te leren kennen. zoals

Bal suggereert weten de mannen kenneliik ook dat de

man niet alleen is gekomen en laten zij om twee
redenen de vrouw met ru*. Zii vrdgen naar de man,

de gast om gemeenschap met hem te hebben; ten

eerste omdat de vrouw het b€zit is van de man, daar

blijft men van af, en ten tweede omdal zii de man die

de juiste regels omtrent patrilokaal huwelijk en

seksualiteit aan zijn laars lapt, een lesje willen leren'

zijn manier van doen en denken die schadelijk is voor

Oe sociate orde moet afgestraft worden. (Zie Bal,

p.s2)
Met deze redenatie van Bal heb ik moeite: ten eerste

zijn de Belialieten (nietsnutten) zich wel erg bewust

,in 's mans denkwijzen en vind ik het eerlijk gezegd

een beetje gezocht van Bal dat deze nietsnutten 26

zouden redeneren. Ten tweede wordt de geografische

geladenheid (Bethlehem: respect voor de gewoonten;

Efraim: respect wordt steeds kleiner; Benjamin: geen

respect meeo gerelativeerd. Gibea is een plek waar

6k doorgeslagen gedegenereerden wonen en zu

pakken wit zij grijpen kunnen en doen wat in hun

ogen goed is om te doen.
De ffLimitiscne gastheer die als vreemdeling woont

in Gibea en gezien zijn afkomst uit een gebied komt

dat nog niaar weinig respect heeft voor de

o"*oon6n, ziet het vezoek van de nietsnutten als

&n sctrendinq van het gebod tot gaswrijheid Als

substituut vooi de gast biedt hij, de patrilokale vader,

iijn maagd{ochtei aan alsook de post-maagdelijke

vrouw van de leviet, de virilokale man'

Maar de nietsnutten die patrilokaliteit hoog in het

vaandel hebben, interesseren zich daar niet voor, zij

luisteren niet. Maar uit lafheid of uit angst of uit

macht paK de leviet zijn net teruggewonnen vrou'rJ -
Beth - en brengt haar naar buiten: "het oude systeem

in" (0.93). De vrouw (ver)wordt tot een tijdelijk bezit,

besiemd iot misbruik van de nietsnutten' Duideliik zal

worden dat zii haar leven nemen, het zonder

schaamte zullen inpikken. Ik vind het des te
opvallender in het verhaal dat de Belialieten zonder

monen toch deze vrouw nemen terwijl zij eerst geen

oor hadden voor het alternatief aangeboden door de

gastheer. De vrouw die eerst het priv6-bezit was van

6aar vader (en in zekere zin van de leviet) wordt tot

een bezit vin alleman. De totale vernedering die de

vrouw's nachts ondergaat maaK haar tot helemaal
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niets meer, tot een niet-iemand. Met haar laatste
krachten, bereikt zU de drempel van het huis waarinde twee institutioneel-strijdende mannen zich
bevinden. 

_Daar valt zij neer met de handen op de
drempel. De rest van het lichaam ligt op ope;baar
gebied.

Waarom laat God dit soort
afschuwelijkheden gebeuren?

De dag begint, de zon komt op en de leviet maak
zich op om te vertrekken. Maar wanneer hij de deur
9ryl9pd un tetteriijk over haar heen wit stappen, pas
op oar moment ziet hij haar liggen. Haar lichaam ligt
d.9.ar Tet d: hand op de drempel: een signaal als ee-n
stilzwijgende schreeuw in de trdnt van '#tus, ltaag;,Vezoek'(haat me hier weg) en ,Uexrruuilinj;ffi

*1.1. :ys!*T deugt niet). Maar hil zegi b5tweg:-5ta op! Laat ons gaan". Maar "er antwoorddi
niemand".. Inderdaad,,niemand. - niet-iemina,
antwoordde. B€th die van een iemand tot een

llT?rd,]r ve-rkacht en gemartetd Ooor nietsnutten,
antwoordt z6lf niet. Nee, .niemand, 

antwoordde, Beth
antwoordt hier middels haar lichaam w6l.
D,e leviet pakt haar op en legt haar op de ezel.
.r 

huisgekomen paK hij ,ef mes en snijdt haar dode
chaam in stukken. Hij die als priester geen lijk mag

aanraken, doet het hier wel. Het liihaam'_ hel
s^ubjectlgze subject - wordt een @rverdovende stem.
De macht van de stem van de leviet (en Oe gasttreer
in Gibea!) verwordt hier tot een onmaihtig ie6.
Opnie_uw vindt een verkrachting plaaE: de stukkeny.l g"th't leventoze lichaam zijn voor iederee;
DeooeE, ats openbaar teken. Zj is niet-iemand en
zlJ Dehoort tot niemand.

Over haar lijk?
Haar_lichaam wordt een bewijsstuk voor de tjdgeest:
Er is INDERDMD.Gi9en wooid, n:vl) geen kirningl;lsraet. Haar lichaam wordt een Oooascnap 

- 
inlichaamstaat. want waar de taal geen;i;Iein;;

zeggingskrd. cht heeft, daar moet een rottend stuk
vrees wet uitkomst bieden.

3:y n, d1l de naatschappij een kering kennen innaar moratiteit? Zouden de mensen weer gaan doenwat goed is in Godsqen? Zal de rust in tre[overtroopgegooide huis (in de dubbele betekenis van hei
:f^lo]), iTl -terugkeren? Zat de vinbkatiteit zs.nrnreoe deflnttief kennen? Of zit het oude ,huis 

van iepatdlokaliteif nog steeds stevig in hei
m,aatschappelijke zadel? De vragen zou ik door willen

Illfl .nr9, . 
dg. ,Gag: Zou de rust nu eindetijk

rerugkeren in het huis Isrddls?
De boodschap die tot de kering in moraal zou moetenreloen wordt anders ge.ihterpreteerO Ooor Oeonwangers van de stukken,seth.: de misdaiJ
:::gtl1, jegens de concubine wordt opgevotlJ
3ojrlT|. misdaden (zie Richt. 20 en Zrj.-Oe err
:?TTeI van de amphyctyonie (het premonarchate

lIl.",l-s,t TT:l*rbond; waarschrjntuk is Benlamin
nrer Dl de strijd betrokken) komen tot de leviet. Naar

_o:, Ya.r 
v9n_h9t gekliefde vrouwentichaam wordt niet

g:'riT"rg. Bat drukt het zo uit: "The scandat of the
oeao body: ifs denied speech" (Bal, p.160). Want wai

gebeurt er? Ten eerste zal bijna de gehele stam
Benjamin het leven laten door de gruwele-n aangericht
door de buurstammen: mannen, vrouwen (maagd,
huwbaar, of getrouwd) en kinderen. fen'twee"Je
zullen de overgebleven (maagdeluke en dus huwbare)
vrouwen uit Jebus - de stad waar de leviet heen wild;
gaan - schandalig behandeld worden. De stam
Benjamin bestaat door de 'straf, van de andere
stammen slechts nog uit een aantal mannen. Om het
voortbestaan van de stam te waarborgen en dus oo[
de amphyctyonie, nemen de mannen uit Benjamin
vrouwen uit Jebus: voor hun genoegens 6n voor de
voor$lanting.
In Richt. 19 wordt een in mijn ogen afschuwwekkend
verhaal_ verteld. In mijn eigen theologisch denken
wordt (nog steeds) het een en andier overhoop
gehaald: waarom staat dit verhaal in de canon? Een
v.erhaal waarin 

_God zelf geen enkele r,of sp"e-fi.
waarom laat God dit soort afschuwelijkheden
gebeuren? Hij had toch een paar engelen kunnen
sturen naar het huis van de oude man net zoals dat
geschiedde in Sodom en Gomona in het huis van Lot
(Gen. 1e (!))?

Epiloog?
Aaeelend zet ik een vraagteken neer. Want ondanks
de.zoektocht naar meer tekstbegrip en meer inzicht in
het verhaal, blijf ik met vragen zitten. Voor mij is de
verte ing in Richt. 19 meer grupbaar geworden doorhet lezen van boek van Bal alsook het eigen
nadenken over de tekst. Maar er Olilven vooi'm|
fundamentele vragen over: waarom is het verhaal in
de canon geplaatst? En dan zoek ik geen dominant
coherent antwoord in de trant van aain* 

"""rUAunvan !e vrgqw nodig was opdat Ben;amin gestraft kon
worden of dat het bedoeld is als een eye-opener voor
d_e. Isra€liet€n. Dit antwoord voldoet niet voor mij.
Mijn vraag hangt op een bepaalde manier samen met
::-T?q n9.|. (99 lot van) God in dit verhaat, in dezegescntedeniwertelling_. Is Hij wel aanwezig of juist
aruezg-verborgen? Is Hij te identificereri mef de

i:::ilg g'",*oldJ s_enoemd in de frase: .,Er 
was seenKonrng in.Israel" (Richt. 19,1)? Is Richt. f9 te t6zen

ars een a[egorie? Dus de concubine als vrouwe Isradl,
de leviet als de kaste van priestem die niet zuiver naair.roos geboden leven, de vader in Bethlehem
(geooortestad van David!) als God zelf die vrouwe
rsraet tn huis neemt, de oude man in Gibea als d;
]-"1t,:.1" Ilqt: oie dubbet omsaat met de sebodenvan uod, de Belialieten als de Egyptenaren?

::l=-1"__r"9"n! Ik hoop met mijn eindscriptieuuoe testament een paar stappen verder te kunnen

::Tjl l, .T,j, zoektocht naar Richt. tS en zr.;n
Detekenis. Wie weet kan ik er dan eens over prekeni

De duteur is ach&ejaarsstudent theotogie.
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Naar aanleiding van: Anita Diamant, De tde Ent B€am 1999,
oorspronkelijke titel: fhetd tent,Ne Yotk 1997

ln De rude ferrf b€sdrriift Anita Daamant het leven van Dina, de enige (overlevende)

dochter yan ,akob. In ie bijbel wordt Dina maar kort genoemd. Vele vrouwen- die

ongetwijfeld een grote rol in bijuetse geschiedenis moeten hebben gespeeld ziin maar kort
geioemi of vergiten. Anita Diamant oonstrueert met gebruik van biibelse gegevens en

[aar eigen fantasie het leven dat Dina geleid zou kunnen hebben'

Ellemieke Greving

Proloog
"We hebben elkaar al lang geleden uit het oog

verloren. Miin naam betekent niets voor u. De

herinnering aan mii is stof. Dit is niet uw of miin

schuld. De keten die moeder met dochter verbindt,

werd vedroken, en het woord kwam onder de

hoede van mannen, die het niet konden weten.

Daarom werd ik een voehoot en mijn verhaal een

korte omleiding tussen de bekende geschiedenis van

mijn vader lakob en de beroemde koniek van mijn

broer Jozef." (p. 11) Met deze woorden begint Dina

haar verhaal. Het verhaal dat ze zal vertellen, omdat

vrouwen van nu hunkeren naar woorden die de

grote stilte vullen die Dina, haar moeders en haar

grootmoeders opslorpte'
2e ziet het gedenken als iets heiligs en zo ook het

verhaal dat ze gaat vertellen. Ze zegent de lezer,

zoals dat gebruikeluk is bU een heilige loodse

handeling. \k ben dankbaar dat u gekomen bent' Ik
zal alles wat ik in me heb naar buiten laten stromen,

zodat u deze tafel vezadigd en versterK kunt

verlaten. Gezegend ziin uw ogen. Gezegend zijn uw

kinderen. Gezegend zli de grond onder uv{ voeten

Mijn hart is een koes vol zoet water die overloopt'

Sela." (p. 13)

Deel een: De verialen van mijn moeder

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is

oebaseerd oD Genesis 29:1 - 30:24' Dina vertelt de

ierhalen over de komst van haar vader Jakob bij

Laban. zoals ze die van haar vier moede6, Lea,

nacnei. Zitoa en Bilha gehoord heeft. Lea is Dina's

natuurilke moeder. Lea wilde eigenluk een

zwanoerschaD voorkomen omdat ze moe was en

,ru"iu rooi nog een bevalling. ze neemt kruiden

van de vroedvrouw Inna om een zwangerschap te

voorkomen. Maar als Inna eens op reis is raken de

truiden oo en raaK Lea toch weer zwanger' Omdat

Rachel van lnna geleerd heeft om vroedvrouw te

,iln vraaot Lea Richel om kuiden die de vrucht

"iotiiu"r.- 
Maar Rachel smeeK Lea dit kind te

Lehouden omdat het een meisje zal zijn Alle vier

,erlanoen ze naar een meisje. Aan een meisje vertel

ie alle verhalen en ze houdt de gedachte aan haar

moeder levend. Lea houdt het kind en na een

oemakkeliike bevalling wordt Dina geboren Rachel

frelpt als vroedvrouw en vangt Dina op De vrou'flen

zijn heel blij met Dina en verwennen haar en haar

moeder.
Rachel wordt eindeluk zwanger. De achtste maand

wordt ze ziek maar ze kan de zwangerschap

voldrdgen. De bevalling is zeer zwaar en het lilkt

erop dat Rachel zal sterven. Jozef wordt geboren en

langzaam geneest Rachel. Eindelijk een kjnd, een

zoon, waar ze vijftien jaar oP heeft moeten

wachten. Omdat Rachel Jozef niet zelf kan voeden

zoogt Lea hem samen met Dina.

In het leven van de vrouwen neemt de rode tent

een belangrijke plaats in. Nadat een vrouw
gemenstueerd heeft wordt ze opgenomen in de

iode tent. Een ritueel wordt uitgevoerd om de ionge
vrouw in de rode tent te verwelkomen. Iedere

maand komen de vrouwen en later ook de

vrouwelijke slaven van Jakob bij elkaar in de rode

tent wajr ze zich drie dagen ophouden. In de rode

tent worden verhalen verteld en overgeleverd' Ook

geboortes vinden in de rode tent plaats met de

bijoehorende rituelen. Na de geboorte van een

longen zondert de moeder zich een maancyclus af

in 
-na 

de geboorte van een meiSe twee maancycli'

Brj zieKe verbliift men ook in de rode tent'

Deel twee: l.tiin Yerhaal
Het tweede deel is gebaseerd op Genesis 30:21 -

35:26. Dina en Jozef groeien samen op' Omdat de

verhouding tussen lakob en Laban verslechtert

besluit laiob te vertrekken en terug te keren naar

iiin oeboorteqrond Dina geniet van de reis Na de

oit "o*inq vin Jakob met Esau reist lakobs familie

af naar Mimre. Daar zetelt grootmoeder Rebekka

ils orofetes en genezeres. Rebekka hecht er sterk

aan om de tradiiie van moeder op dochter over te

draoen: de qeheimen van de rode tent, zoals het

inwiiainosrinieet en de rituelen om Innana (de Grote

r'a";"ri ta eren. ze vreest dat deze verloren zullen

oaan, omdat haar zonen en kleinzonen huwen met

irouwen Oie hun eigen rituelen met zich

meeUracnten. Rebekka voorspelt dat Dina een of

ander ongeluk te wachten staat dat ze niet kan

doozien. 
-Maar 

ook dat Dina niet de erfgename zal

zijn en dat bij gebrek aan een andere erfgename

Mamre vergeten zal raken.

Wanneer Dina voor de eerste keer menstrueert
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wordt ze met een inwijdingsritueel opgenomen in de
rode tent. Ze gaat steedi vaker aij hutp met de
vroedvrouwen Inna en Rachel mee zodat ze later
zelf vroedvrouw kan worden. Als hulp van Rachel
ontmoet ze bij een bevalling de koningszoon Sichem
op wie ze hevig verliefd wordt. De liefde is
wedezuds maar het geluk is van korte duur. De
ramp, waard@r Dinal naam bewaard is gebleven in
de bijbel. voltrekt zich. Sichem en alle andere
mannen van de stad worden vermoord. Vervuld van
verdriet en afschuw over haar familie vlucht ze terug
naar rh stad Sichem om haar geliefde te begravei
en zelf op zUn graf te sterven. lakob stuurt 

-Ruben

om haar op te halen, maar hij komt te laat. Andere
armen hebben haar al weggedrdgen.

'Dit was van onze moeder,,
zei hU, vechtend om te
kunnen spreken.'Toen ze
stierf, riep ze me bU zich en
zei dat ik dit aan haar dochter
moest geven

D€el dde: Egypte

!-et laatste deet loopt parallel aan Genesis 37:1 _

49:27. Nehesi, de bediende van Re.nefer, de

Tqd:r. rqn Sichem, brengt Dina naar het pateis.
Nehesi is de enige overhvende man. Met zh drieen
vluchten ze naar Egypte. Dina blijkt zwanger van
slchem.. Re.nefer zegt tegen Dina: ,,We gaa-n terrg
naar het land van mijn moeder en vadlr. Luistei
naar wat.ik zeg en gehoozaam me. In het buzijn
van mijn broer en zijn vrouw zal ik je miln docirter
noemen. Ik zal hen vertellen aat;e-in mi;n gevoi!

[1ojlfl':rq en dat mijn zoon jou nam, ars niaagal
met-mijn instemming. Ik zal zeggen oat ;ri m1 trioi
gehotpen te ontsnappen aan de barbaren. Je wordt
TlJjr -ThTndgcl'tsr 

en ik zat je meesteres zijn. Je
zurt op mijn kniedn je zoon baren en hrj zal'prini
yan Egypte zijn." (p. Zts) Ze spreken nooit over
nun_ g€schiedenis. Dina bevalt van een zoon, die
:::l.d:, 9.:F*der Re_nefer R*mose senoemdworot. Voor Dina zelf is slechts de rol van 

-voedster

voor haar eigen zoon weooeleod_
Aan het begin van de vieiZe riaand komt de familieoleen en Re-mose wordt verwelkomd. Er wordt een
lT-rt .."l aangericht. Dan herinnert Dina zich de
STnuogll: op de achtste dag door haar famitie enhet verblijf na de geboorte in ie rode tent. Ze rouwt
?1d.! hg., zoon nooit erkend zat worden door de
9T, y.n h91 vader en haar familie. Maar ze is ookoankDaar dat hij niet besneden zal worden en het
II:l:l ,-l dragen dat aan de moord op z,n vaOei
nennnert.

lelmose 
groeit op en Dina wordt weer vr@dvrouw

:a-Tl ,1| Meryt, de vroedvrouw Oi; traar eigen

fvarltng. Ze ontmoet Benia, een nanawert<smanjen

ffiSffi:#T Ze hopen op een kind, maar

Re.mose bezoekt zijn moeder in opdracht van zijn
meester, de vizier in Thebe, Safenat-paneach, om
Dina's hulp als vakkundige vroedvrouw in te roepen.
Na de bevalling hoort Dina een verhaal over
Safenat-Paneach, een Kanaaniet, wiens verhaal veel
op het verhaal van Jozef uit de bubet lijkt. Ats de
v€zorgster vertelt dat Safenat-paneach heeft geeist
dat de zoon besneden wordt nu hij nog baby'is en
niet als hij volwassen is zoals de Sgyptinaren
gewend zijn schriK Dina. Vol aftchuw en ongeloof
fluistert ze: )ozep". Re-mose hoort dit en
confronteert Safenat-paneach met de naam Jozef en
vraagt of hij iemand kent die Din-ne heet. Safenat_
Paneach zegt dat hij wel een Dina kent, zijn zus,
maar dat zij langgeleden overleden is. Hij veielt R*.
mose over de dood van zrn zus Dina. Hij vertelt
hem dat hij Jozef is, de broer van Dina. Re_mose
zegt dat Dina nog leeft en zijn moeder is. Re_mose
bedreigt Jozef met de dood.
Dina.gaat.naar huis en vertelt, na de ontmoeting
met haar broer Jozef, haar verhaal aan Benia ei
Meryt. Een aantal nachten droomt ze over de
vrouwen die veel betekend hebben in haar leven:
Meryt 8ilha, Zilpa en Rachel. pas met de nieuwe
maan droomt ze ook van Lea. Ze wordt niet meei
ongesteld en zal niet meer baren. Haar moeder
komt haar troosten: "Je bent nu Oe ouaere. Ji;-Oeni
de grootmoeder die wijsheid brengt. Jou komt de
eer toe." (p. 300)

Alsjakob op sterven ligt komt Jozef Dina vragen om
met hem mee te gaan naar hun vaOer. nts zjUl trei
kamp 

-van lakob aankomen worden ze ontvangen
door Juda. Jakob heeft op Jozef en Oiens ioien
gewacht. Dina maakt zjch niet bekend. Uit allerlei
dingen blgh dat Dina vergeten is in het huis van
,ul9o;. i" zou verslagen m@ten zijn door deze
onrceK(ng, maar is het niet. Ze is moe en leeg.
Op.de hveede dag van de doodsiwake korit een
metge naast Oina zitten die zich voorstelt als Gera,
de dochter van Benjamin en Neset. Ze vertelt haai
alles over.haar familie en ook het akelige verhail
over de enige dochter van Lea. Ats oina triar vraagi
wat er met deze dochter van Lea gebeurd is na di'
moord vertelt Gera dat het een rajdsel is. Ze zegt:"lk denk dat.ze stierf van verdriet. Er is een lied oilinaar gemaakt, waarln ze door de Koning van de
Hemel. wordt gehaald en in een vallende ,i"r *or*veranderd." (p. 316) Dina vraagt Gera of de naam
y:19e1e 9o!ht9l onthouden is. en cera antwooiOi:

-T., ?:t vind ik mooi ktinken, u niet? Als ik ooit
een oochter krijg, noem ik haar Dina." (p. 316) iei
verhaal van Gera geeft Dina rust; haar verhaal is tevresetuk om te worden veroeten_

fl: J,akgP gie nacht sterft voett Dina verdriet noch

l:I'e]d. Voerdat Juda vertreK om zrjn vader teoegraven. omhelzen Jozef en Juda 
"it"ar. 

Oina

_l3n!!-r,;.h 
af maar Juda komt naar haar toe enlegi

zun hand op.haar schouder.'.Hij stat een vuist niiime, utt. . 'Dit was van onze moede/, ; h,j;vechtend om te kunnen spreken. ,Toen 
ze stierf, rieize me bij zich en zei dat ik dit aan haar dochter

.lTj g:r:r.^ik dacht dat ze eer was,, zei :uja,maar ze heeft onze ontmoeting voorzien. Onze
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moeder is je nooit vergeten, en hoewel Jakob het
verbod, sprak ze dagelijks over jou, tot aan haar
dood. Neem dit van onze moeder Lea, aan. Dat je
vrede mag kennen', zei hU, en druKe me iets in mijn
hand voordat hU wegliep, met hangend hoofd."
(p.316) Hij gaf Dina de lapis ring van Rachel, het
eerste geschenk dat zij van Jakob had gekegen.
Dina vraagt zich af waarom haar moeder juist deze

ring van Rachel heeft gegeven. Ze bidt om een

droom maar Benia geeft het antwoord: 'Misschien
heeft je moeder het bedoeld als blijk dat ze haar

zuster heeft vergeven. Misschien was het een teken

dat ze gestorven is met een onverdeeld hart en

wenste ze hetzelfde voor jou." (p. 317)

Dina's laatste jaren waren goed. Toen ze stierf
waren Benia en Kiya, de dochter van Meryt, bij haar.

Ze stierf maar verliet haar levende dierbaren niet. Ze

bleef in Beniat hart en oog totdat ook hij stierf.

Maar ook toen bleef ze nog. ze volgde het leven van

haar dierbaren, zag hoe Remose trouwde en zijn

vrouw over ziin moeder vertelde. Gera kreeq een

dochter en noemde haar Dina, haar leerlinge Shifre

zong het vroedvrouwlied dat ze haar gele€rd had en

Kiya bewoog net als Dina.

Dina neemt met dankbaarheid afscheid van haar

leze(es) en ze zegent deze: "Gezegend ziin urfl

ogen en uw kinderen. Gezegend zij de grond onder

uw voeten. Waar u ook gaat, ik ga met u' Sela." (p.

320)

Evaluatie: Het belang Yan De rode tent
In de bubel zijn maar weinig verhalen opgetekend

waarin vrouwen een grote dan wel kleine rol spelen.

Het is onwaarschrnlijk dat vrouwen oorspronkelijk
geen rol of zo weinig rollen van betekenis hebben

gespeeld in de verhalen zoals deze nu voor ons

liggen in de bubel. waarschijnlijk zijn de meeste

herinneringen van de rollen die vrouwen gespeeld

hebben tijdens de overlevering in vergetelheid
geraakt. Dat is verdrietig omdat het de gedadltenis

van die vrouwen van toen onmogelijk maakt en dat
is verdrietig voor vrouwen van nu. Het kan voor

vrouwen van nu moeilijk ziin om zidl te identificeren

met de personen uit bijbelverhalen. En het kan het
gevoel geven dat vrouwen er wat de

heilsgeschiedenis betreft niet veel toe deden dan wel

toe doen.

Een boek z@ls k rcde terf kan een biidrage

leveren aan het verstaan van een bijbelverhaal, in

dit geval het verhaal over Dina. vanuit feministisch

oogpunt. Het kan de ogen openen voor het feit hoe

anders een bijbelverhaal verteld zou kunnen worden

vanuit het oogpunt van een vrouweluke
(hoofdrol)speler. Het werK blikvenuimend om na

het lezen van een boek als De tde tent het
betreffende biibelverhaal opnieuw te lezen.

Natuurlijk kan een verhaal met zoveel fictieve

momenten het bijbelverhaal niet vervangen. Maar

het kan \,vel ruimte scheppen voor een feministische

beleving van het bijbelverhaal. De grote vraag is

natuurlijk wat Dina gevoeld en ervaren heeft. Was

ze net zo verliefd op Sichem als hij op haar of tflas

er spGke van een verkrdchting. Over Dina's
gevoelens wordt met geen woord gerept, wel over
de verliefdheid van Sichem en over de gevoelens
van haar broers, die zich beledigd voelden en
woedend waren.

Het is onwaarschijnlijk dat
vrouwen oorspronkelijk geen

rol of zo weinig rollen van
betekenis hebben gespeeld in

de verhalen zoals deze nu
voor ons liggen in de bijbel

Van de website van het Reform Judaism Magazine

5/99 wil ik hier een passage citeren.
"Midrashim, interpretive teachings often written in
the form of legends, fill in gaps or expand on the
biblical narrative. As the most terse and abbreviated

biblical stories are often about women, many

contemporary women writers have fumed to the art
of midrash-making to cast new light on figures such

as Ulith (Adam's first wife and the one created as

his equal), SeGh bat Asher (a descendant of Jacob

who leads Moses to Joseph's comn prior to the
Exodus), Miriam (a Prophetess in her own right),
and now Dinah, the dauqhter of Jacob and Leah."

Veel details zijn er rondom Dina niet gegeven dus

ligt hier een uitdaging. Anita Diamant zegt hier zelf
het volgende over: "I did not set out to explain or
rewrite the biblical text btit to use Dinah's silence to

ry to imagine what life was like for women in this
historical period."
Anita Diamant heeft miins inziens een prachtige

eigentijdse midrash over Dina geschreven. Door

haar verhaal maaK ze de vrouwen in het verhaal

levend en geeft de naamlozen een naam. Ook al

berust dit alles grotendeels op de fantasie, ze brengt
met haar gevoel en opgedane kennis de context en

de crttuur waarin dit verhaal speett op zh minst

voor de lezer(es) tot leven. De verhalen in de bijbel

zijn vanuit het oogpunt van mannen overgeleverd

en opgetekend. Dit kan het voor vrouwen moeilijk

maken om zich te identificeren met figuren uit de

bijbelse verhalen. Het is boeiend om door dit verhaal

in de huid van Dina te kruipen.

de auteur is zevendeiaarsstudente theologie
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Men^ed.dLngeil'4enpndh^ga,v

Wat is Rachab?
Rachab is de studievereniging van de faculteit
Godgeleerdheid.

Met lezingen, feesten, discussieavonden,
videovertoningen, borrels en maaltijden wil (en
zal) Rachab uitdagen, ontspannen, vermaken
en open staan voor mensen van allerlei
pluimage.

WU identificeren ons met het bijbelverhaal over
de hoer Rachab Qozua Z). Dit keer niet over
de stadsmuren van Jericho, maar een rode
draad door studietud en faculteit. Wie deze
draad oppakt, kan zeker zijn van een
afi,{isselende en gezellige tijd!

Kortom:
Heb je zin om mensen te ontmoeten, kennis te
maken met medestudenten uit andere jaren?
Wil je actief in je studie staan, en eens uit de
theorie stappen? Zie je het zitten om lekker te
borrelen en te feesten? Geinteresseerd in
lezingen van mensen die wat te zeggen
hebben (denk aan: Nico ter Linden, Rabbijn
Soetendorp)? Word dan lid!U!

Hoe word je Rachab-lid:
Betaal 15 gulden cash of stort 15 oulden opgiro 328776 ten name van Rachab,
faculteitsvereniging theologie, De Boelelaan
1005, Amsterdam. Hiernaast staat wat voor
financieel voordeelje als Rachab-lid hebt.
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ko(kortkorlkortkortkO ftf<o,ttorttortkortkortkortkortkortkortkorlkortkortkortkortkortkortkortkortkortko

Och...

Over de synode zal ik u niet vertellen. Dat is geweest.

We schrijven vriidag 3 decemb€r 1999; na een rit mee terug naar de stad, met als chauffeur de enige echte los
Verstappln van de 

-VU 
(dr.l.A.Montsma) zette hU ons (zuster Heuvelink en broeder Vroom) af bij een van de vele

stations van de stad.

In de metro gestapt (51, een van de vele), werd mijn leven veducht. opgelucht, daar ik twee grote zwarte, brede

medelanders zag. Twee pikzwarte negers, van een lengte waar ik "u" tegen zeg. Een meter of 2'10

in de hoogte, en zoh beetje ook in de breedte.

zij droegen voor zich beiden een stapel dozen en paldes met, jawel, daaromheen sinterklaaspapier' ook had de

linker een ketting met een halve maan om zijn nek.

Toen dacht ik: de vu, o vu, free at last, free at last. Amsterdam heeft het: de Vu'

broeder Vroom.

kortkortkortkortkortk0 [Lo,fko,tf,ortkortkortkortkortkortkortkortkortkortkortkortkortko(kortkortkofiko

Examens
Doctoraal examen Religie & Levensbesdlotl\'Ying

26 ol@ber 1999 D.A. Koster

Doctoraal examen C,odgeleerdheid

22 november 1999 mevr. W.D. de Boer

Propedeutische examen Godgeleerdheid

26 novenbr 1999 W.A. Althuis
F. F. Boogerd
A.J.A.C. Hakman
mevr. M.A.D. Hijweege
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Ik ben zo solidair met arme mensen dat ik me mateloos over de rijken
opwind. Een kleine fietstocht door de stad en ik raak helemaal opgefokt door
alle Mercedessen en de bussen Japanners met digitale camera,s die ik
tegenkom. Rijk is fout en arm is goed, dat is voor mij wel duidelijk, ik blijf nu
eenmaal graag zo dicht mogelijk bij de beleving van mijn arme medemens.
Afgelopen voorjaar was ik in Cuba op bezoek bU Catalina (76) en Florentino
(81), twee kranige oudjes die sinds hun trouwen van heEelfde lapje grond
leven en van de zesentachtig pesos (negen gulden) die de staat aan een
gepensioneerd echtpaar kwijt kan.
Ik heb.een week bij hen gelogeerd: slapen in een bed twee schotjes verder
in een houten huis met een vloer van aangestampte aarde. t Avonds hoorde
ik de oudjes elkaar welterusten fluisteren. ,s Ochtends ging al vroeg het
vuurtje aan voor de koffie als Florentino met de melk van hun koe
terugkwam. Overdag zat ik in de keuken met Gtalina en met alle tijd om de
buurt voorbij te zien komen, in verhalen of in levende lijve: de zielie baby,s
aan wie zij de hand oplegde, de buren die wilden weten hoeveel liter melk
een Hollandse koe geeft en het verhaal van Arminia die zich aan een liter
kokende olie had verbrand: .,maar zij had tenminste olie!,,

catalina
Gtalina heeft de revolutie zien komen op haar erf en heeft de kleren van de
rebellen gewassen. Later kwamen de vrijwilligers om haar te leren lezen en
schrijven. Ze heeft niet zo haar best gedaan, maar uiteindeluk kon ze wel
haar bijbel lezen. Het geloof is voor haar het belangrukte gebieven in al die
Iip.l"i ",Su 

waar ze nog steeds hoop en krachl uit pu[, ette dag weer.-Met de mensen weet je het maar nooit. De revolutie was in het begin wetgoed, ze hebben ons eten en kleren gegeven en de kinderen konden
allemaal naar school. Ze hadden moole vernlten, maar Je mensen gooiOen
met.modder als wij naar de kerk gingen. Ze vroegen: Geloof je in God? Dan
z5i ilj.If getoof, ik btijf getoven en ik zat getove-n, omaat CJJ dingen doetdie.Fidel, noch jij of ik kunnen doen. Ik kin Coa ni"i i[O ,uar wel zijn
qerken. Zie jU die schoenen? Die heb je van Fidel get<regen, maar je kunt zealleen maar zien omdat God het licht gemaakt treei:, -- ' ' '--
Ze kan nu ongestoord naar de kerk- gaan, maar er zitten qaten in haarschoenen. Voor een onderbroek vooi Florentino moet 

-ze"iree 
tippenv.erfopen. "Nu tel je alleen mee als je dollars freUt,,,zeiie. ;:a, scnandalig",

dacht i& terwijl ik me uit solidariteit vooral over'miiieff ,"i rn1;n g"fO 
"nmooie camera opwond. Maar van Catalina en Florentino t o"iaL it ge"ndrukte of verwijten te verwachten. Zij bleven 

"run 
nurt.iXf. lii|'ri n5o, *i;zullen je missen, kom je nog wel een keertje terug?,,

Een paar maanden later kwam ik met een-huurarito langs en gingen zij meenaar het strand, 20 km verder op. Daar *ur"n ," i; S; il; jaar meer
-gewTst 

De laatste vijf jaar was het volgebouwd ,i"i i,oi"ts ,oor. a"toeristen. Ze wisten niet wat ze zagen. Tussin de hotels, stranistoelen enpeddelbooues herkenden ze een ding terug: ae boo;;Jai'z*e'attip onderzaten,
Boom, wiendschap en God, voor Catalina is dat het feilloos onderscheid vanwaar het om gaat. Ik weet het niet meer zo. Afs it nu aoii i"1LO n"S ,i.ik soms ineens een boom staan, maar dan trap it a*n Lt* gauw hetachterlicht van een Mercedes in.

Gerson
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