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God spreekt 
rechtstreeks 
tot mensen 

in rode letters
“Bijbels met rode letters geven een extra accent aan de tekst. De kleur rood is 

gebruikt voor directe citaten van God. Je ziet als lezer onmiddellijk waar God 
aan het woord is. Dat maakt de andere tekst niet minder belangrijk. God laat 

zijn bedoelingen ook horen via mensen en via omstandigheden. Maar de rode 
letter geeft wel een directe duiding van een tekst. De lezer komt onmiddellijk 

de hoofdlijnen van een tekst op het spoor. 

De eerste roodletterbijbels komen uit de Verenigde Staten. 
Ze zijn al meer dan 100 jaar oud. De citaten zijn een 

soort deur waardoor je de tekst binnengaat en hoofd- 
en bijzaken verder kunt onderscheiden. Sinds kort zijn 

dergelijke uitgaven beschikbaar in het Nederlands. 
Niet alleen de citaten van God in het Nieuwe Testa-

ment zijn gemarkeerd, ook de citaten van God in het 
Oude Testament zijn in rood afgedrukt.”

Klaas van der Kamp – bijbeluitgever Royal Jongbloed

€ 25,00 € 29,50 € 27,50 € 77,50

Intussen zijn er drie versies van de Roodletter edities verschenen,  
de vierde is Het Nieuwe Leven, is in juli verschenen.

www.royaljongbloed.nlVerkrijgbaar in de christelijke boekhandel



Een van onze grootste angsten is dat we niet goed genoeg zijn. 
Velen van ons zijn opgegroeid met een diep besef van 
zondigheid. Dat snijdt ons af van de levensvreugde en van het 

vertrouwen in ons diepste Zelf. Ook projecteren we ons schuldgevoel 
vaak op een ander, die dan de zondebok wordt. Natuurlijk is het 
goed als we onszelf onderzoeken en durven zeggen: ik schiet te kort, 
tegenover anderen, maar allereerst ook tegenover mijzelf en 
tegenover de mens die ik in wezen ben. Tegenover het verlangen van 
mijn ziel om zich ten volle te ontplooien in vreugde, schoonheid en 
in liefde. 
Maar zoals de soefi’s zeggen: als je je dat 
bewust wordt, moet je door het dal van 
de schuld. Blijf daar echter niet staan en 
ga er niet wonen! In plaats van onszelf 
voortdurend te beschuldigen en steeds 
verder in ons schuldgevoel weg te zakken, 
kunnen we ook terugkeren naar het 
onschuldige, ongerepte, stralende kind in 
ons. Dan kunnen we ook ophouden met 
anderen te beschuldigen om vervolgens 
trots te zijn op onze vergevingsgezindheid. 
Als we niet beschuldigd hebben, is er 
geen noodzaak meer om te vergeven. We kunnen leren om zonder 
oordeel vast te stellen dat de ander, juist zoals ik, onderweg het 
spoor van de ziel af en toe kwijtraakt. 
Dat vraagt een ander mensbeeld. Dan zie je de mens niet langer als 
een door en door slecht en zondig wezen, maar als een unieke 
expressie van de scheppende Bron zelf, die liefde is. Het vraagt ook 
een ander Godsbeeld. In plaats van als een strenge rechter kunnen 
we God dan gaan zien als een genezende, helende kracht, als de 
stem van ons diepste weten, die ons oproept ons weer te verbinden 
met de essentie van onszelf en van de ander. 
Veel leesplezier en nooit vergeten te keten!

Annemiek Schrijver,
hoofdredacteur

Keten

De Verwondering 3

Niet wonen 
in het dal van  
de schuld
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Schuld
‘Niemand heeft mij ooit iets aangedaan.’ Mooie mantra voor 
het leven. Ook het advies een lege boot te worden is heilzaam. 

Het doet denken aan: ‘Stel je voor het wordt oorlog en 
niemand gaat ernaartoe.’ Maar als je reislustige man 

voortdurend met geschenken thuiskomt, weet je hoe laat het is.
SELECTIE: ANNEMIEK SCHRIJVER  FOTO’S: GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK, NATURE IN STOCK

De Verwondering6

HEMELSE



Schuld

Niemand heeft mij ooit iets aangedaan en niemand kan iets voor mij doen. 
Dit is mijn bestaan. Ik kies voor het licht of voor het duister. Ik zie om in bitterheid 

of ik schep een nieuwe werkelijkheid.

Uit: Nog vele jaren. Hans Korteweg. Uitg. Felix
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Daar zit de vrouw van de fabrikant
met veel briljanten van voren

en ook briljanten aan haar hand
en in haar oren.

En om haar hals een parelcollier
en om haar mond verdriet.

Hij zal wel weer op reis zijn want
hij is er niet.

En al die echte stenen zijn
de schuldgevoelens van haar man,

allemaal stukjes schuldgevoel
heeft zij an.

En als hij thuiskomt krijgt ze weer
een bloedrobijn, of iets van bont,
nog meer briljanten om haar hals

meer verdriet om haar mond.

Cocktailparty, Annie M.G. Schmidt. 

Uit: Tot hier toe. Uitg. Querido
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Als een man een rivier oversteekt en er een lege boot tegen de zijne botst,
zal hij niet kwaad worden, ook al is hij een humeurig wezen.
Maar ziet hij een mens in die boot, dan begint hij te vloeken. 

Als je de rivier van de wereld oversteekt, zorg dan dat je een lege boot bent.
Dan valt er niemand te beschuldigen.

Chuang Tse, ca. 369-286 v.Chr.
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Annemiek Schrijver presenteert De verwondering (zondag NPO2, 8.30) en Zin in weekend (zondag, radio5, 18.00). 
In elk nummer interviewt zij een inspirerende gast.  

Haar roman heet ‘De 
avond is ongemak’. 
Het is het 
indringende 
verhaal van een 

gereformeerd boerengezin dat 
wordt getroffen door de dood van 
een kind. Door de ogen van Jas, 
die leeft in het niemandsland 
tussen kindertijd en 
volwassenheid, zien we hoe de 
familieleden elk op hun eigen 
manier omgaan met het verlies. 
Vader en moeder zijn volledig 
verlamd door verdriet en hebben 
niet door hoe Jas, haar zusje 
Hanna en haar broer Obbe 
ondertussen langzaam ontsporen. 
Dit romandebuut is doortrokken 

van seksualiteit, geloof en de 
smartelijkheid van het bestaan. 
Regisseur Pieter Verhoeff gaat de 
roman van Rijneveld verfilmen. 
Als Marieke Lucas optreedt, trekt 
ze haar zwarte pak met stropdas 
aan en wordt ze gehaald en 
gebracht door een luxeauto. 
Tussen die bedrijven door schept 
ze koeienstront op een boerderij 
in de buurt van haar woonplaats 
Utrecht.

“Ja, toen ik net op kamers ging 
wonen, had ik een beetje heimwee 
naar het boerenleven. Het is ook 
het beste om af en toe middenin 
de koeienstront te staan als je 
erover wilt schrijven. Daarnaast is 

het voor m’n hoofd ook goed om 
samen met de dieren te zijn. Ze 
maken me rustiger en zachter. 
Het enige wat ik daar hoef te 
doen is strontscheppen. Heel 
simpel. Verder staat mijn hele 
leven in het teken van de 
literatuur, ik doe er alles voor. Ik 
denk bij alles wat ik meemaak: dit 
kan ik gebruiken. Ik sta altijd 
aan.”

Ben je dan immer aan het observeren 
zonder deel te nemen?
“Ja, ik heb altijd een angst gehad 
om deel te nemen. Maar nu is 
mijn roman af en blijk ik nog 
steeds een buitenbeentje te zijn. 
Dat is soms lastig. Er zit nog een 

‘Ik moet iemand worden 
naast het schrijven’ 

Schrijfster Marieke Lucas Rijneveld 
noemt zichzelf een ‘tussenmens’

Marieke Lucas Rijneveld is een van de grootste nieuwe talenten  
van de Nederlandse letteren. In 2015 debuteerde ze met de  

meermaals herdrukte dichtbundel ‘Kalfsvlies’ die werd bekroond met 
de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut. 

TEKST: ANNEMIEK SCHRIJVER  FOTO’S: ROGIER VELDMAN

DE VERWONDERING
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‘Ik moet iemand worden 
naast het schrijven’ 

Schrijven met  
de verwonderde 
blik van een kind 



heel jong kind van een jaar of vijf 
in me. Er is iets tot stilstand 
gekomen dat eerst werd opgevuld 
met fantasie over bekend worden 
en roem. Daarna vulde ik mezelf 
met schrijven. Maar wat nu? 
Vanaf de middelbare school heb 
ik het gevoel buitenstaander te 
zijn. Ik was de enige van mijn klas 
die van het platteland kwam. De 
kinderen wisten niet of ik een 
meisje of een jongetje was. Daar 
had ik zelf nog nooit over 
nagedacht en werd daarmee ook 
gepest. Ik denk dat ik als een kind 
naar de wereld ben blijven kijken. 
Met die verwonderde blik heb ik 
een roman en een dichtbundel 
kunnen schrijven.”

Dat is je kracht als schrijver.
“Ja, absoluut, al weet ik niet of dat 
je kracht als mens is. Het maakt 
ook dat de wereld heel gevaarlijk 
is. Ik heb er geen controle over. 
Mensen kunnen zomaar 
doodgaan en het is net of ik geen 
plekje heb in die wereld. Mijn 
kamer is de meest veilige plaats 

die er is, maar hier kan ik niet 
altijd blijven. Dat kan wel als je 
schrijft. Maar je moet ook dingen 
doen en vrienden maken en 
dat vind ik ingewikkeld.”

Dat hebben schrijvers wel meer. Is 
dat niet bemoedigend?
“Soms wel, maar schrijvers 
vormen nooit een groep. Ook 
al kun je met ze optrekken, je 
bent altijd op jezelf. Iedereen 
zit op z’n eigen eiland.”

Mis je wat dat betreft de 
gereformeerde geloofsgemeenschap 
van je jeugd?
“Ik mis de manier waarop ik er 
in m’n kindertijd naar keek. Ik 

Veel mensen willen 
Jas omhelzen en 
daarmee mij
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geloofde echt dat God al m’n 
zorgen wegnam. Daarnaast 
hoorde je ook bij de gemeente, je 
deelde het geloof en op zondag 
kwam je bij elkaar in de kerk. Het 
gevoel dat er altijd Iemand voor je 
was, mis ik nu weleens. Die 
onvoorwaardelijke liefde, zonder 
de schommelingen die de 
volwassenen in mijn leven vaak 
wel hadden.” 

Was jij als kind steeds aan het 
opletten hoe de stemming was?
“Ja enorm, ik ben heel gevoelig 
voor sfeer. Thuis helemaal. Om 
die reden heb ik heel veel 
geluisterd en gekeken en weinig 
gepraat. Net zolang tot het veilig 
was.”

Kan je gevoeligheid je kostbare 
instrument worden in plaats van je 
vijand?
“Het is een sterk instrument, ik 
had nooit verwacht dat er iets uit 
mijn angsten zou voortkomen. 
Maar ik kan dat nu niet goed zien 
omdat de angsten niet weg zijn. Ik 
heb nu twee boeken op m’n naam, 
maar verder blijk ik dezelfde te 
zijn gebleven. Het enige medicijn 
daartegen is een nieuw boek 
beginnen en me weer 
onderdompelen in mijn 
fantasiewereld. Al probeer ik nu 
ook dingen op te zetten om uit de 
angst te komen.”

Waarschijnlijk hebben veel mensen 
hun kinderangsten nog, ook al 
zeggen ze dat niet op de vergadering. 
Maar daarom is jouw boek een troost. 
Vind je dat belangrijk?
“Ik krijg veel reacties van vrouwen 
die zeggen: ‘Ik ben ook zo’n Jas.’ 
Sommigen hebben ook echt zo’n 
jas aan en herkennen zich in de 
beduchtheid van de 
hoofdpersoon. Blijkbaar is Jas niet 
alleen. Dat is een fijne gedachte. 

Veel mensen willen Jas omhelzen, 
en daarmee mij ook.” 

Mij viel meteen je tedere stijl van 
schrijven op. Je wilt onverbiddelijk 
zijn als Wolkers, maar daar lijkt een 
reservoir van tederheid in te huizen.
“Wolkers schreef veel op uit 
wraak. Die behoefte heb ik niet 
zo. Het gaat me echt om dat kind 
dat met zachte blik naar de wereld 
kijkt. Jas staat dichter bij mezelf 
dan ik dacht toen ik aan het 
schrijven was. Het verhaal moest 
er echt uit. De sterkste passages 
zijn de dingen die ik echt heb 
meegemaakt of gevoeld. Jas duwt 
haar zusje bijvoorbeeld in het 

water om te zien hoe haar broer 
kopje onder is gegaan. Een 
verdrietig moment, want Jas 
denkt dat haar zusje dood gaat. 
Die angst is van mij. Als mijn 
zusje vroeger ging schaatsen of 
zwemmen, was ik bang dat ze 
sterven zou. Jas ontwikkelt zich 
niet vanwege die voortdurende 
angst om mensen te verliezen.”

Ze let onafgebroken op. Is ze ook 
schuldig als er iets misgaat?
“Ja, daarom heeft ze ook 
dwangregeltjes: als ik niet bid, zal 
er dat gebeuren. Dan denk je een 
enorme macht in handen te 
hebben die je helemaal niet waar 
kan maken.”

God hield zich in ieder geval niet 
aan de regeltjes.
“Nee, God geeft en neemt. Dat 
maakt Jas heel bang. Ik was erg 
goed in het verbloemen van die 
vrees, want ook als ik lastig was 
en opviel kon er iemand sterven 
dacht ik. Dus niemand had in de 
gaten wat ik doormaakte. Ik denk 
dat ik nooit begrepen heb dat 
mijn broer zomaar doodging. 
Vanaf m’n vierde was ik heel bang 
voor ziektes. Ook om over te 
geven. Als er iemand ziek was, 
hield ik m’n adem in. In een volle 
klas is dat geen doen. Veel van 
mijn kinderangsten heb ik nu 
nog.” 

Moet je er iets mee of is het brandstof 
om weer te gaan schrijven?
“Ik werk er hard aan omdat die 
angst me weghoudt van alles. Het 
is niet normaal om bang te zijn 
om naar de winkel, naar festivals 
of optredens te gaan.”

Maar je doet het steeds wel. Met die 
optredens ben je veel moediger dan 
menig ander.
“Ja maar dat is ook deels een rol. 
Zodra ik m’n pak aandoe ben ik 
iemand anders. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet doodsbang ben. 
Maar ik weet ook heel goed dat ik 
die dingen voor m’n boek moet 
doen. En uiteindelijk doen 
optredens en in contact komen 
met mijn lezerspubliek me erg 
goed. Het ernaartoe gaan is soms 
alleen een probleem.”

Is dat ambitie, levensdrift?
“Ik heb een enorme, niet te stui-
ten drift om gezien te worden. 
Maar ik denk dat dat verlangen 
nooit vervuld zal worden. Zes jaar 
lang dacht ik dat die roman het 
voor elkaar zou krijgen: dan word 
ik gezien en is het eindelijk opge-
vuld. Maar dat is niet helemaal 

Als kind geloofde  
ik echt dat God  
al mijn zorgen 
wegnam

INTERVIEW
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waar. Natuurlijk zien mensen nu 
wat je kunt, en dat is fijn. Maar de 
echte waardering moet je toch 
van de mensen om je heen krij-
gen. Ik ben nu die mensen aan het 
verzamelen. Tegelijkertijd heb ik 
m’n leven ingericht op het alleen-
zijn, omdat ik veel tijd nodig heb 
om te fantaseren en te werken. 
Soms denk ik dat schrijven m’n 
ontwikkeling heeft tegengehou-
den. Veel normale dingen deed ik 
niet omdat ik altijd dacht: ik moet 
schrijven. Dat is ook een bescher-
ming. Ik ben onzeker over mezelf 
en ik kon me heel lang achter 
mijn pen verschuilen, maar nu 
moet ik ook iemand worden naast 
het schrijven.” 

Dus wat een genade dat de literatuur 
en jij elkaar gevonden hebben.
“Dat ik het zover heb geschopt is 
een wonder. Ik had altijd moeite 
om iets af te ronden omdat ik 
bang was voor het einde ervan. Ik 
denk dat ik nu in een 
overgangsfase zit. Ik kan een heel 
mooie carrière hebben waarin ik 
boeken schrijf en de vrijheid krijg 
om te worden wie ik wil zijn. Ik 
kan ook een jongen worden, want 
ik heb gemerkt dat mensen dat 
helemaal niet erg vinden. Die 
vrijheid die ik als kind niet had 
heb ik nu wel, maar wie wil ik dan 
worden?”

Misschien ben jij de nieuwe mens.
“Een tussenmens noem ik het 
weleens.”

Lucas was je fantasievriendje. Nu 
noem je jezelf Marieke Lucas. Is 
Lucas een bescherming?
“Eerst wist ik dat niet. Maar nu is 

het een artiestennaam geworden. 
Die naam is ook niet helemaal 
meer van mij. Maar het past bij 
me en het maakt dat ik die rol nog 
iets beter kan vervullen. Maar 
daar moet je ook voor uitkijken. 
Ik wil wel dicht bij mezelf en 
authentiek blijven. Waarom zou ik 
geen Marieke meer willen zijn? 
Wat is er dan zo naar aan haar? 
Misschien wil er ik wel tussenin 
blijven. Lucas en het optreedpak 
moeten niet m’n kwetsbaarheid 
weghalen. Die puurheid van het 

kind wil ik houden.”
 
En wat nu?
“Ik wil een cursus taxidermie 
volgen, zodat ik dode dieren kan 
opzetten. Ik wil vereeuwigen en 
dingen houdbaar maken, 
monumenten oprichten. Vroeger 
plakte ik het pakje kauwgum van 
iemand die ik liefhad in m’n 
dagboek. Of de haren van m’n 
dode konijn. Nu heb ik gemerkt 
dat ik alles kan behouden door 
het op te schrijven.” ✣

Ik heb een niet te 
stuiten drift om 
gezien te worden

INTERVIEW
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In nog maar weinig katholieke kerken in Nederland wordt gebiecht. Als je 
ergens een biechtstoel opent, is de kans groot dat je er een stofzuiger in 
aantreft. Op zich weer niet zo gek, ook de biecht heeft een reinigend effect. 

Als kind moest ik twee keer per jaar mijn zonden opbiechten, met Pasen en 
Kerstmis. Ik herinner me nog dat het na afloop voelde alsof ik bij de 
halfjaarlijkse tandartscontrole was geweest.

Er wordt dus nauwelijks nog gebiecht en weinig mensen zijn daar rouwig om. 
En toch denk ik dat op die plekken waar het verdwenen is, het kind met het 
badwater is weggegooid. Want soms is het gevoel van schuld zo 
overweldigend, dat alleen een ritueel in staat is verlossing te brengen.

Laatst sprak ik iemand die gescheiden is. Moeder van twee 
jonge kinderen. “Ik ben ervan overtuigd dat de beste 
beslissing is die ik ooit heb genomen”, zei ze. “Maar toch 
voelt het nog steeds als falen.” Ik zei dat ik me dat kon 
voorstellen en dat me dat een vreselijk gevoel lijkt. Verbaasd 
keek ze me aan. “Je bent de eerste die zo reageert”, zei ze. 
Niet verwijtend, eerder opgelucht. Tot dan toe had iedereen 
dat schuldgevoel weggewoven. Maar daarmee werd 
onrecht gedaan aan haar oprechte gevoel gefaald te 
hebben. Zij had zich samen met haar inmiddels-ex 
voorgenomen het uit te houden, in goede en kwade dagen, 
in gezondheid en ziekte. Ze waren er niet in geslaagd. En hadden daarmee elkaar 
en vooral hun kinderen veel verdriet gedaan.

Mijn vriendin is niet katholiek. Anders had ik haar misschien wel aangeraden te 
biecht te gaan. Want precies hiervoor is de biecht bedoeld. Niet voor een uit de 
mond ontsnapte vloek of een snoepje tijdens de vasten. Maar voor het 
beschadigen of verbreken van relaties met mensen die je liefhebt. Tijdens de 
biecht wordt dat gevoel serieus genomen en wordt ritueel vergeving 
geschonken. Want jij begrijpt misschien niet waarom het zover heeft kunnen 
komen, maar er is er Eén die het wel begrijpt. Die jou kent als geen ander en 
weet waarom het gelopen is zoals het is gelopen. Daarom ook kan Hij vergeven 
en doet dat ook. Met liefde. ✣

Liefdevol vergeven 

WILFRED KEMP

Wilfred Kemp studeerde theologie. Hij presenteert het tv-programma Kruispunt.
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Schaamte en schuldgevoel zijn afschuwelijke emoties. Je kunt er 
jarenlang onder gebukt gaan. Maar dat hoeft niet — als je de 
echte pijn die eronder ligt kunt voelen, zegt therapeute en 
schrijfster Riekje Boswijk-Hummel. Een interview over het 
openen van het hart. TEKST: LISETTE THOOFT  ILLUSTRATIE: MARJAN DE HAAN

Als tranen stromen

Schaamte en 
schuld lossen op 

Je loopt in de supermarkt 
en iemand rijdt met z’n 
karretje tegen je schenen. 
Automatisch roep je: 
“Sorry!” En daarna denk 

je een beetje geïrriteerd: waarom 
zei ik nou sorry? 
Maar ja, wie voelt zich nooit eens 
schuldig zonder iets misdaan te 
hebben? Wie schaamt zich nooit? 
We zijn er vrijwel allemaal mee 
opgevoed. Veel ouders gebruiken 
zonder erover na te denken 
schaamte en schuld om kinderen 
tot braaf gedrag te dwingen: 
“Schaam je, je hebt het helemaal 
fout gedaan!” Of: “Kijk nou eens 
wat je gedaan hebt!” Als kind 
gaan we ons dan diep schamen 
en schuldig voelen, ook voor heel 
normaal kindergedrag. Schaamte 
en schuld worden onderdeel van 
het meubilair van onze geest zou 

je kunnen zeggen. En dan denk 
je op een dag: ik wou dat ik er 
eens wat minder last van had.

Hartgevoel
“Je moet schaamte en 
schuldgevoel wel 
onderscheiden van berouw,” 
zegt Riekje Boswijk-Hummel, 
therapeute en schrijfster, onder 
andere van het boek De reis van 
het gewaarzijn, over emoties en 
hoe we ons eruit kunnen 
bevrijden. “Berouw is een 
gevoel van het hart. Je voelt 
berouw als je ziet dat je een 
ander pijn hebt gedaan – en dat 
wil je niet. Dat kun je vaak pas 
zien als je niet meer in een of 
andere emotie zit, maar in je 
hart. Dan ben je in een andere 
staat en zie je wat er eigenlijk is 
gebeurd. Daar past de biecht 

bij: het hart wil biechten.”

Biechten? Dat is toch ontzettend 
ouderwets?
Riekje: “De biecht is in onbruik 
geraakt, mensen zijn er 
allergisch voor geworden. Maar 
dat komt doordat het in een 
hiërarchisch systeem is gezet, in 
de opvoeding en in de kerk. 
Iemand was de baas over jou en 
die gaf je straf, je moest 
weesgegroetjes zeggen of je 
kreeg geen zakgeld. Maar 
biechten is een neiging van het 
hart, een natuurlijke opwelling. 
Je vraagt de ander je te vergeven 
en zijn hart weer voor je te 
openen. Dat heeft alles te 
maken met liefde en niets met 
hiërarchie.”
Als je schaamte of schuld voelt, 
is dat iets anders dan oprecht 
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‘Biechten is de ander vragen zijn  
hart weer voor je te openen’ 



berouw, aldus Riekje. “Dan 
bekijk je jezelf door de ogen van 
een ander. De boodschap is: ‘ jij 
deugt niet!’ Je krijgt de 
verantwoording over wat er is 
gebeurd in de schoenen 
geschoven. Schaamte is nog een 
graadje erger dan schuld, daar 
voel je dat je maar beter weg 
kunt gaan, dat je er niet meer  
bij hoort.” 

En hoe los je dat op?
“Door in te zien dat je niet als 
enige verantwoordelijk bent 
voor het gebeuren. Je bent niet 
slecht. In het voorbeeld van het 
winkelkarretje: de ander had 
wel een beetje uit kunnen 
kijken. Schuldgevoel is in feite 
boosheid die voor een ander is 
bedoeld, maar die je op jezelf 
richt. Daarna kun je weer 
contact maken met je hart. Dat 
doe je door rust te nemen, iets 
te doen dat verwijdt of verdiept, 
zodat je je hart opent. De 
natuur kan helpen, of 
kerkbezoek – wat het ook is dat 
voor jou werkt om je hart te 
openen. Je hebt je hart gesloten 
doordat je pijn voelde. Iemand 
deed iets, je hart kromp in 
elkaar van pijn en je schoot in 
de verdediging.
Die kramp kun je alleen maar 
loslaten door de pijn echt te 
voelen en te laten stromen. 
Verdriet is stromende pijn. Puur 
verdriet stroomt, daarom is 
verdriet ook zo bevrijdend en 
opluchtend.”

Maar wat is pijn dan? 
“Pijn is het verschil tussen wat je 
had gehoopt dat er zou 

gebeuren, en wat er in de 
realiteit gebeurde. Je voelt het 
wanneer iets anders gaat dan je 
had gehoopt of verwacht. 
Iemand doet iets niet of juist 
wel. Door te voelen hoe zeer dat 
doet, geef je toe: zo is het en het 

doet me zeer. Wanneer je die 
pijn tot je door laat dringen, zul 
je willen huilen en dat moet je 
ook doen. Als je huilt zoals een 
kind huilt, met gierende 
uithalen, ontspan je niet alleen 
fysiek, maar ook emotioneel. 
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Daardoor ontstaat er na een 
huilbui altijd rust en kom je op 
een punt dat je zegt: ‘Zo is het 
nou eenmaal, zo is het 
gegaan.’”

Je bedoelt dat je accepteert dat de 
ander je pijn heeft gedaan, en hem 
of haar vergeeft?
“Ja, dan ben je weer terug in je 
hart. Vanuit dat standpunt kun 
je weer naar de ander kijken en 
kijk je niet meer vanuit woede 
of vernedering, maar vanuit 
liefde. Je ziet bijvoorbeeld dat 
die ander bang was, of in de 
stress. Dat noem ik vergeving: 
je hart weer openen voor 
iemand die je pijn heeft 
gedaan. Liefde is bijna 
hetzelfde als begrip: ik snap  
nu waarom je het zo gedaan 
hebt.”

Dat klinkt heel simpel – waarom is 
het dan zo moeilijk?
“Ontkrampen is puur verdriet 
voelen. Daar zijn mensen als de 
dood voor; ze denken dat ze 
erin zullen verzuipen. En in 
zekere zin moet dat ook. Als je 
werkelijk diep verdriet voelt, 
ben je even niet anders dan je 
pijn en je tranen. Je geeft je 
kleine ikje op, dat zegt: ‘Ik wil 
dat jij dat niet doet, dat je 
ophoudt…’ Maar dat lukt niet. 
Als je het opgeeft, komt er ‘Zo 
gaat het nou eenmaal’ en nog 
een verdieping lager komt: ‘Uw 
wil geschiede, ik heb het ermee 
te doen’.
Die kramp van: dit wil ik niet, 
moet je loslaten. Die kleine ik 
moet inderdaad verzuipen in de 

tranen. Dan komt die kleine ik 
terug in je hart en het kijkt met 
andere ogen, het is een 
liefdevol ik geworden. Die ziet 
dezelfde situatie nog steeds, en 
die ziet nog steeds hoe naar de 
ander heeft gedaan, maar 
wordt er niet meer boos over. 
Zo is het nou eenmaal. Je kunt 
zeker besluiten dat je de relatie 
moet veranderen – het betekent 
niet dat je je moet 
onderwerpen, maar je 
voorkomt wel alle vormen van 
oorlog.”

Dus je ego moet verdrinken in je 
eigen tranen?
“Ja, maar dat is niet 
gemakkelijk. Sommige mensen 
gaan daarom hun verdriet 
relativeren. Of ze maken er 
grapjes over. Daarmee word je 
niet liefdevol. Of je gaat 
gebruik maken van 
slachtofferverdriet: je zin 
proberen door te drijven met 
behulp van tranen en 
gejammer. Je boosheid heeft 
niets opgeleverd dus ga je 
jammeren. Dat jammeren lijkt 
op verdriet, maar is vermomde 
boosheid. Ik noem het vechten 
met een zwaard van tranen. 
Iemand die niet werkelijk zijn 
pijn durft te voelen, blijft 

verongelijkt en boos en wil nog 
steeds de wereld naar zijn hand 
zetten. Door de bank genomen 
is het effect dat de omgeving 
geïrriteerd raakt. Pijn voelen, 
echt verdriet voelen, duurt veel 
minder lang dan de emoties die 
ontstaan als je de pijn niet kunt 
of durft te voelen. Diep verdriet 
echt toelaten is de enige manier 
om een gesloten hart weer te 
openen. Dan krijg je weer 
toegang tot de liefde en het 
begrip die daar te vinden  
zijn.” ✣
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‘Verdriet voelen duurt minder lang 
dan de emoties die ontstaan als je 

pijn verdringt’

Riekje Boswijk-Hummel, De reis van het 
gewaarzijn, Uitgeverij Toorts, 270 blz., 
€24,50



De bizarre, grillige     schoonheid van rotsen
Mullerthal Luxemburg
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In het Luxemburgse Mullerthal zorgen enorme schuivende rotsen voor een 
vreemd landschap met grillige verweerde vormen, spelonken en nauwe 
doorgangen. Dwars door het beschermde natuurgebied met uitgestrekte 
wouden, oude dorpjes, kerken en kasteelruïnes, loopt een wandelpad.  >

De bizarre, grillige     schoonheid van rotsen
Mullerthal Luxemburg

TEKST: WIEGER FAVIER    FOTO’S: SHUTTERSTOCK, GETTY IMAGES, UNSPLASH.COM
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hazelworm

Tussen de metershoge 
wanden van een 
gespleten rots wacht 
een uiterst smal en uit-
dagend wandelpad. 

Alleen zijwaarts en zonder rugzak 
passen we er doorheen. Voetje 
voor voetje stappen wandelaars de 
canyon binnen, op weg naar de 
smalle strook licht aan het eind. 
Halverwege is het koel, windstil en 
halfdonker. De geluiden van het 
omringende woud zijn verstomd. 
Als vanzelf houden we even stil. Er 
hangt een mossige geur en er 
heerst een vreemde, vredige rust. 
De hoge rotsen liggen middenin 
een ruig en heuvelig woud in het 
Mullertahl in oostelijk Luxem-
burg, op de grens met Duitsland. 
Op de door de rivier de Sûre en 
kleinere bergbeekjes uitgeslepen 

steile heuvelhellingen liggen 
enorme rotsblokken. Daartussen 
zijn door de eeuwen heen kloven, 
grotten en spelonken ontstaan. 

Wonderlijke rotsformaties
“Miljoenen jaren geleden was hier 
nog een zee”, vertelt gids Alain 
Muller, die hier als kind al speelde 
en inmiddels elke steen kent. 
“Door de afzetting van sedimenten 
bleef een gelaagde bodem met wis-
selende plateaus over. De hogere 
rotslaag ligt bovenop een veel 
zachtere mergelondergrond, waar-
door de laag verzakt, sommige rot-
sen afsplijten en scheuren. Door 
eeuwen van verwering hebben veel 
rotsen aan de buitenkant diepe 
gaten, waardoor sommige eruit-
zien als een verlaten honingraat of 
– met een beetje fantasie – het fos-

siel van een dinosauruskop. 

Hollandse namen
Veel rotspartijen dragen 
vervaarlijke Duitstalige namen 
zoals Rauberhölle of Taufelsinzel, 
maar onderweg komen we ook 
opvallend Hollandse benamingen 
tegen. Zo heet een boven de weg 
overhangende rots de ‘preekstoel’ 
en een hoge rots met bolle buik en 
ronde bovenkant de ‘perenkop’. 
“Eeuwen geleden waren in dit 
gebied Hollandse soldaten 
gelegerd”, legt Alain uit. “Ze gaven 
onderling namen aan 
markeringspunten in het bos en 
die bestaan nu nog altijd.” Nogal 
overmoedig noemden de 
Hollanders dit gebied Klein 
Hollands Zwitserland. Het is 
weliswaar heuvelachtig, maar de 
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heuvels halen het niet bij Zwitserse 
Alpentoppen. Toch is ook deze 
benaming gedeeltelijk 
overgebleven, want de regio staat 
nu nog bekend als Kleine 
Luxemburger Schweiz. 
 
Beschermd natuurpark
De officiële benaming voor dit 
beschermde natuurpark is 
Mullerthal, of Mëllerdall in het 
Luxemburgs, wat een 
mengelmoesje is van voornamelijk 
Frans en Duits, maar dat ook 
Nederlandse woorden kent. Het is 
oorspronkelijk genoemd naar de 
vele watermolens die ooit in de 
dalen draaiden, zoals de Heringer 
Millen in het gelijknamige dorpje 
Mullerthal. Een eeuw geleden was 
het nog een van de belangrijkste 
molens in het gebied, nu een 

toeristisch informatiecentrum en 
restaurantje. Naast rotsen bestaat 
het natuurpark uit diepe 
beekdalen, hoger gelegen 
weilanden en vooral uitgestrekte 
bossen. De opvallend slanke en 
hoge woudreuzen lijken met elkaar 
een wedstrijd te houden om 

bovenin het meeste zonlicht op te 
vangen. Alain wijst naar een boom 
die bovenop de rand van een hoge 
rots balanceert. Van daaruit 
kronkelen dikke worteltakken als 
aderen langs de rotswand naar 
beneden om in de aarde water en 
voedsel te vinden. Als we even 

later de loop van een beek volgen, 
scheert een blauworanje ijsvogeltje 
vlak over het water voorbij om 
vrijwel gelijk weer uit het zicht te 
verdwijnen. Vlakbij kronkelt plots 
een lange lichtbruine hazelworm 
over het pad. Even schrikken, want 
het lijkt net een slang. Maar hij 

schrikt nog meer van ons en 
verdwijnt snel tussen de rotsen. 
Wie er oog voor heeft, ziet tussen 
de kale stenen ook hier en daar 
dappere zeldzame plantjes bloeien, 
zoals aronskelk, wilde orchidee, en 
de hoge Hirzzunge, waarvan het 
langgerekte groene blad aan de 

Sommige rotsen zien eruit als een 
dinosauruskop 
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Girsterklaus

ijsvogel

tong van een hert doet denken.

Stevige 
langeafstandswandeling
Dwars door het heuvelige natuur-
park loopt de stevige langeaf-
standswandeling Mullerthal Trail. 
Deze hike met hier en daar stevige, 
maar wel korte klimmetjes telt in 
totaal 112 kilometer en bestaat uit 
drie afzonderlijke lussen met over-
zichtelijke etappes, waartussen 
prima overnachtingsmogelijkhe-
den liggen. Vooral in het eerste 
deel kom je onderweg verschil-
lende dorpjes, oude burchten, en 
kleine kerkjes tegen. Zoals Gister-
klaus, het oudste Maria bede-
vaartsoord in Luxemburg. Het 
kerkje uit de veertiende eeuw ligt 
tussen de weilanden en is omgeven 
door een oude begraafplaats met 

verweerde oude grafstenen. De 
vierkante kerktoren lijkt haast een 
middeleeuwse militaire uitkijk-
toren. Binnen staat in een nis hoog 
boven het altaar de Madonna von 
Girsterklaus, een houten beeldje 
uit de dertiende eeuw. Ze draagt 

een kroon en een witte mantel en 
trekt al meer dan zeven eeuwen 
pelgrims uit de hele regio en ver 
daarbuiten. 

Kasteelruïne naast statig 
renaissanceslot
Niet ver van de bescheiden kapel 

liggen de ruïnes van het imposante 
kasteel Beaufort. De middeleeuwse 
burcht met meters dikke witbruine 
muren en een grote ronde toren is 
tegen een groene heuvel 
aangebouwd en ziet eruit als een 
volstrekt onneembare vesting. 

Bovenin wappert een eenzame 
Luxemburgse vlag. De bouw startte 
in 1050 en in de loop der eeuwen 
zijn er steeds delen bijgebouwd. Via 
een lange, rotsige trap komen we in 
de voormalige — nu kale — 
binnenplaats en in aangrenzende 
kamers met half afgebrokkelde 

Halverwege is het koel, windstil en 
halfdonker. Er heerst een vredige rust
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kasteel Beaufort

Sint Willibrordusbasiliek

Manteigas

muren. Via een soort hoge 
hangbrug lopen we door naar een 
prima onderhouden statig 
renaissanceslot met sierlijke hoge 
muren en vier vleugels. Het is in de 
zeventiende eeuw direct naast de 
burcht gebouwd door ene generaal 
Jean Baron de Beck. Alain vertelt 
dat hijzelf de laatste kasteelvrouw, 
Anne-Marie Linckels-Volmer, goed 
kende en haar regelmatig bezocht. 
“Ze was tot op zeer hoge leeftijd 
kranig en zeer geëngageerd”, 
vertelt hij. Na haar dood in 2012 
zijn de met elegante klassieke 
meubels ingerichte kamers 
onaangeroerd achtergelaten. De 
laatste krant ligt nog in het 
raamkozijn. Alleen in de kelder is 
nu nog een kleine distilleerderij 
actief. Er wordt onder meer 
Cassero gemaakt, een regionale 

likeur van zwarte bessen. We 
mogen niet weg zonder een slokje 
te proeven: het heeft een lekker bite, 
fruitig en niet al te zoet.

St. Willibrordusbasiliek 
Aan het begin of, afhankelijk van 
de wandelrichting, juist helemaal 
aan het eind van de eerste lus van 
de Mullerthall Trail ligt 
Echternach, de oudste stad van 
Luxemburg. Het is even wennen 
als je vanuit het bos met je rugzak, 
bergschoenen en bezwete lijf plots 
over de verharde wegen van de 
stad loopt, tussen prachtige 
middeleeuwse zandstenen 
gebouwen. In 698 bouwde de 
Engelse monnik en aartsbisschop 
Willibrordus hier een grote abdij, 
nadat hij als missionaris door de 
Lage Landen was getrokken. In 

het grote voormalige klooster op 
deze plek is nu een school 
gevestigd. Onder de ernaast 
gelegen abdijkerk is een kleine 
crypte, waar zijn beenderen al 
eeuwen in een marmeren witte 
tombe rusten. Boven, in de na de 
Tweede Wereldoorlog 
gerenoveerde zandstenen basiliek, 
kun je in de gebrandschilderde 
ramen zijn levensverhaal volgen. 
Daarna wachten buiten 
verschillende terrasjes tussen de 
oude gebouwen, waar je prima 
kunt uitrusten. ✣

Cassero

Handige sites
www.visitluxembourg.com
www.mullerthal-trail.lu
www.mullerthal.lu

Springprocessie 
Op de dinsdag na Pinksteren vindt in Echternach de jaarlijkse opvallende 
processieoptocht plaats. Tijdens deze Springprozession springen de deelnemers op het 
ritme van de processiemars van het linker- op het rechterbeen. Als springend gaan ze op 
weg naar de Sint Willibrordusbasiliek, om daar rond de crypte van Sint Willibrord te 
dansen. Vanuit het hele groothertogdom komen mensen naar de stad om in de 
processie aan te sluiten, zelfs de burgemeester en de minister doen mee. De processie 
staat sinds 2010 officieel op de orale en immateriële Werelderfgoedlijst van UNESCO.
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Biechtelingen 
kunnen hun 
geestelijke ballast 
bij mij kwijt
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Biechten en opruimen
Elke woensdagmiddag houdt dominee Pieter 
Versloot een biechtspreekuur in het kleine Boter en 
Broodhuisje, de consistorie van de Martinikerk in 
Groningen. “Bij mij kunnen mensen hun ballast 
kwijtraken
TEKST: WIEGER FAVIER  FOTO: SHUTTERSTOCK

Waarom bent u een  
biechtspreekuur gestart?
“Ik had zelf negen jaar lang een 
biechtvader toen ik in Kazachstan 
woonde. Terug in Nederland 
merkte ik dat we in een prestatie-
maatschappij leven waarin veel 
mensen vastlopen. Ik liet me onder 
andere inspireren door een gebruik 
op de camino. Op een heuveltop 
vlak voor Santiago leggen pelgrims 
een voorwerp neer dat ze van huis 
hebben meegenomen en dat ze 
daar eindelijk achter zich mogen 
laten. Dat bied ik ook: biechtelin-
gen kunnen hun geestelijke ballast 
bij mij kwijt.”

Wat is een goede  
voorbereiding?
“Sommige mensen schrijven van 
tevoren wat zinnen op of zelfs hun 
hele verhaal. Anderen komen 
spontaan langs. Zelf sta ik er 
vooraf bewust bij stil dat ik er met 
volle aandacht voor de ander wil 
zijn. Dan leg ik rustig een Bijbel en 
liedboek klaar, doe de luiken van 
het broodhuisje open en zet een 

grote pot thee. Als iemand op het 
ruitje tikt, nemen we samen plaats 
aan tafel, ik stel mezelf voor en leg 
uit dat ik ambtsgeheim heb.”

Hoe verloopt het gesprek?
“Ieder gesprek is weer anders. 
Sommige mensen luchten hun 
hart in tien minuten, anderen 
blijven een uur praten. In het 
biechtgesprek gaat het zeker niet 
alleen om een schuldbelijdenis; 
vaak ontstaat een waardevol 
gesprek waarin ik vooral luister, 
maar ook vragen stel en mensen 
confronteer en bemoedig. Vaak 
vertellen ze over persoonlijke 
dilemma’s, nare herinneringen of 
zwaar drukkende schuldgevoelens. 
Daarom bied ik soms aan om voor 
de ander te bidden of een kaarsje 
te branden in de kerk.”

Wat ervaren jullie samen 
 tijdens dit ‘biechtritueel’?
“Verbazing over wat mensen 
allemaal kunnen meemaken of 
veroorzaken. Maar meestal ook 
voldoening. Het is mooi als de 

biechtelingen me echt vertrouwen 
en essentiële dingen over zichzelf 
durven delen. Vaak komt daarbij 
heel wat emotie los. Soms gaat dat 
gepaard met een waterval van 
woorden, of juist met stilte. Ook 
dat is goed. De biechtelingen 
verwachten dat ik niets met  
het verhaal zal doen. Dat maakt 
het contact heel simpel, maar ook 
krachtig.”

En achteraf?
“Veel biechtelingen voelen zich 
lichter en opgelucht. Vaak bedan-
ken ze me omdat ze hun sores bij 
me neer konden leggen en ik ze 
niet veroordeel. Er zijn ook mensen 
die van alles hebben opgerakeld en 
daar nog verder mee moeten. Zelf 
blijf ik achteraf nog wat nadenken 
over alles wat ik heb gehoord. Het 
helpt om even op te ruimen, de 
theekopjes weg, de luiken dicht. 
Zodra het huisje dicht is; laat ik ook 
de gesprekken weer achter me.” ✣

Meer informatie: www.parochiesint- 
maarten.nl/onze-kerken/sint-victor

In Mijn Ritueel vertellen mensen over een bijzonder ritueel dat ze regelmatig vieren.

MIJN RITUEEL
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Uitzonderlijk gebedenboek
Maria van Gelre was de Máxima van de 15de eeuw. Haar prachtig geïllustreerde gebedenboek is één van de grootste 
middeleeuwse kunstschatten uit Nederland. Een selectie van veertig speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerde 

pagina’s uit dit gebedenboek vormt het hoogtepunt van deze tentoonstelling in Museum Het Valkhof. Uniek ook, want 
het boek wordt grotendeels bewaard in de Staatsbibliotheek van Berlijn en zelden uitgeleend. 
Ik, Maria van Gelre. Van 13 oktober t/m 6 januari te zien in Museum Het Valkhof te Nijmegen 
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Op 21 september is het Wereld Alzheimerdag. 
Op allerlei plaatsen en manieren wordt er 
aandacht besteed aan deze ziekte. Word bijvoor-
beeld een held op sokken en koop (en draag) 
Alzheimer Socks. Deze sokken symboliseren de 
verwarring waarmee mensen met dementie te 
maken hebben. Door het dragen ervan maakt u 
Alzheimer bespreekbaar.   
Vanaf 21 september zijn ze te koop via  
alzheimersocks.nl. 
Het programma van Wereld Alzheimerdag is te 
vinden op www.alzheimer-nederland.nl

Held op sokken

DEUGD VAN DE DAG 
 
Annelies Wiersma is expert op het gebied van deugden. 
Ze geeft veel inspirerende materialen uit zoals een 
deugdenspel of deugdenkaartjes. Kijk eens rond op haar 
site en trek een kaartje met de deugd van de dag. Wij 
trokken de kaart Kwetsbaarheid: ‘Met kwetsbaarheid heb 
je de moed om jezelf bloot te geven en muren tussen jou 
en anderen af te breken. […] Mijn kwetsbaarheid maakt 
me sterker.’  
www.actonvirtues.nl

Met dit doe-het-zelf-pakket maak je in een handomdraai 
een vogelvoerfiguur! Leuk om naar te kijken, zeker als de 
vogels ervan komen smullen!   
€3,95 via www.outside-wishes.nl > voor de vogels

Handgeschept papier, op een duurzame manier 
vervaardigd in Nepal. Samen met de artistieke 
ontwerpen van twee Nederlandse vrouwen 
resulteert dat in prachtige kaarten en posters.  
Kijk op sagstromandco.com

Puur papier

Voer in vorm
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Een splinter van de doornenkroon, zand en stenen 
uit het Heilig Land, een huisaltaar met een haar van 
Diego Maradona en zem-zem water uit Mekka. 
Stuk voor stuk voorwerpen met een bijzonder 
verhaal. Deze relieken geven mensen houvast, 
steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht, van gene-
ratie op generatie. Er is voor gebeden of zelfs 
gestreden, vol passie, toewijding en bezieling.   
Relieken. Vanaf 12 oktober te zien in Museum  
Catharijneconvent te Utrecht.

Splinters en haren

Deze kokosnootkaarsen zijn niet alleen sfeervol. 
Doordat ze gemaakt zijn van 100% sojawas gaan 
ze tweemaal zo lang mee als gewone kaarsen, 
gemiddeld zo’n 40 à 45 uur. Bovendien zijn ze 
gemaakt zonder gebruik van chemicaliën en 
biologisch afbreekbaar. Lief licht voor binnen en 
buiten.       
Verkrijgbaar in vier natuurlijke geuren! €14,95,  
www.welovetheplanet.nl

Lief licht

AARDS

Sorry zeggen kan natuurlijk met een bloemetje, maar 
wie smelt er nou niet voor chocola? Excuses worden 
zonder twijfel aanvaard als deze bloemenchocola op de 
deurmat valt. Gemaakt van eerlijke Belgische chocola-
de, belegd met gedroogde en biologisch geteelde 
rozen-, goudsbloem- en korenbloemblaadjes.  
€9,45 verkrijgbaar via www.chocostar.nl > chocolade 
cadeaus > speciale cadeaus > bloemenchocola

Lekker sorry
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VERWEN JEZELF

Deze mandala’s zijn meer dan een sieraad aan 
de muur. Ze zijn door Indiase ambachtslieden 
met de hand uit een stuk hout gesneden. Het 

woord mandala betekent in het Sanskriet 
‘cirkel’ of ‘wiel’. De mandala kent geen begin 

en geen einde. Ze maken je bewust van de 
oneindigheid van het bestaan en de verbin-

ding met alles om je heen.  
Vanaf €59,- van www.flowee.nl > webshop > 

meditatieproducten > mandala’s  

Pelgrimeren is hip. Naar Santiago de Compostela maar ook in 
eigen land. Annemiek Schrijver trekt opnieuw de stoute 
schoenen aan en verkent het hart van Friesland in de tweede 
serie van Mijn Pelgrimspad. In vijftien afleveringen loopt zij 
etappes van het Jabikspaad, een eeuwenoude route die begint 
bij de Waddenzee en eindigt in Santiago de Compostela. Zal 
Annemiek haar einddoel behalen of blijft ze steken in 
Friesland, waar dit culturele jaar zo uitbundig wordt gevierd?  
 
Mijn Pelgrimspad wordt mede mogelijk gemaakt door de 
provincie Fryslân en is vanaf dinsdag 4 september iedere 
week te zien om 17.15 uur op NPO 2. ✣

Op de tiende van de tiende is de tiende 
editie van de Dag van de Duurzaamheid. 
Het thema is actueler dan ooit. Het hele 
land bruist op 10 oktober van de activiteit-
en in scholen, bibliotheken en winkels.    
Waar? Kijk op www.dagvandeduurzaam-
heid.nl > activiteiten

Dag van de  
Duurzaamheid  

INSPIRATIEFESTIVAL
 
Samen op zoek gaan naar wat jou inspi-
reert, verbindt en bezighoudt. Het mooie 
eiland Terschelling en een gevarieerd aan-
bod van lezingen, workshops, getijde-vie-
ringen, trainingen, theater en meditatie 
vormen de elementen voor het Inspiratie-
festival 2018. Een initiatief van de Protes-
tantse Kerk en de Protestantse Theologi-
sche Universiteit. 
26, 27 en 28 oktober. Meer info en aanmel-
den via www.pthu.nl/inspiratiefestival

Mijn Pelgrimspad  
in Friesland

Eindeloos



FRITS DE LANGE

is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit. www.fritsdelange.nl

‘P as op kleine handjes wat je doet, pas op kleine voetjes waar je loopt, pas op kleine 
oortjes wat je hoort...’  – zo gaat een oud, christelijk kleuterversje. Een vreselijk liedje. 
Het refrein eindigt met: ‘Want er is EEN in de hemel die alles ziet wat je doet.’ Drie 

of vier jaar ben je en dan wordt je prille kinderziel al doordrongen van schuldbesef. Van die 
God mag niks. En je mag van Hem zeker geen fouten maken of domme dingen doen.

Deze God is een Alziend Oog, dat nooit eens toeknijpt. Genadeloos registreert het hoe je je 
belastingaangifte iets teveel in je voordeel invult, fantaseert over je mooie buurvrouw, of 
met een leugentje om bestwil onder een afspraak uitkomt. De Zuid-Afrikaanse kunstenares 
Marlene Dumas is met zo’n beeld van God opgevoed. Zij maakte eens een tekening die ze 
‘Jezus is boos’ noemde. Uit wat niet meer lijkt dan een donkere vlek op het behang van de
kinderkamer kijken je een paar oplichtende, allesdoordringende, 
priemende ogen aan vanuit een grimmig zwart gelaat. Het  
kinderversje wordt niet meer gezongen, geloof ik. Van die  
Boeman-God zijn we gelukkig verlost, ook al reikt zijn schaduw 
nog ver in sommige levens. 

Maar hij heeft wel voor een vervanger gezorgd: de publieke 
opinie. Even genadeloos als de God van vroeger rekenen we 
elkaar in Nederland af op onze tekortkomingen. Zo heeft Halbe 
Zijlstra, de gewezen minister van Buitenlandse Zaken, een fout 
gemaakt. Een grote fout: hij zoog een gesprek met Poetin uit 
zijn duim. Het kwam aan het licht en Zijlstra moest aftreden. 
Terecht, kun je zeggen. Maar dan wil Zijlstra een nieuwe baan en is hij kandidaat bij de 
Wereldbank voor een nieuwe openbare functie. Hij is er best geschikt voor. Maar dat wordt 
hem door de publieke opinie niet gegund, omdat hij... een fout gemaakt heeft. Ik hoorde de 
theologe Dorothee Sölle ooit zeggen: “die Öffentlichkeit vergibt nicht.” Bikkelhard zijn we 
voor elkaar, alleen God mag nog vergeven. 

Rond de kwestie Zijlstra viel me daarom het redactioneel commentaar in de NRC extra op:  
“... een maatschappij die zich niet wil laten vertegenwoordigen door iemand die een fout 
maakte, suggereert dat foutloosheid voortaan een maatschappelijke norm is. Dit thema zou 
gebaat zijn bij schappelijkheid. Nieuwe mildheid. Want als we medeburgers afwijzen omdat 
ze één fout hebben begaan – politici of mensen met een uitkering – creëren we een gemeen-
schap waarin we eisen aan anderen stellen die we zelf nooit kunnen nakomen.” Er staat geen 
christelijk woord in dit politieke commentaar. En toch hoor ik er iets evangelisch in. ✣

Genadeloos 
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Deze God is  
een Alziend Oog, 
dat nooit eens 
toeknijpt
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Stelling: 

Anno 2018 heeft niemand persoonlijk schuld aan 
de slavernij waaraan Nederland zich tot 1873 
schuldig heeft gemaakt. Maar bestaat er dan toch 
zoiets als collectieve schuld aan ons gedeeld 
verleden? Of is dat na al die jaren onmogelijk  
nog te zeggen? >
TEKST: JURGEN TIEKSTRA   FOTO: GETTY IMAGES

Collectieve schuld 
bestaat niet

De Verwondering 37

OPINIE



 

Joan de Windt is schrijver van het boek  
Weg met mental slavery 

“Ik denk niet dat er een col-
lectieve schuld is, maar wel 
collectieve aansprakelijk-
heid. Ik vind dat elke Neder-
lander, als wezen met een 
moreel besef, de plicht 
heeft te beseffen wat sla-
vernij heeft aangericht, en 

nog aanricht in hoe de wereld in elkaar zit. Het 
racisme, de discriminatie, het jezelf boven ande-
ren plaatsen - dat is ontstaan tijdens de trans-
Atlantische slavenhandel. Sommigen spreken 
zelfs van de trans-Atlantische genocide, omdat 
er zo veel levens verloren zijn gegaan. 
Ik ben op Curaçao geboren. Wie buiten Europa 
geboren is, snapt niks van de Jodenhaat die er 
sinds mensenheugenis de kop opsteekt. Uit 
Nederland zijn in de oorlog naar verhouding de 
meeste Joden weggehaald: keurig geholpen vaak 
door buren en regering. Jongens, hoe kan dat? 
Ook het feit dat nergens ter wereld tot slaaf 
gemaakte mensen op zo’n brute wijze werden 
gestraft en gezweept en gemarteld als in Suri-
name door de Nederlanders, maakt dat je de 
plicht hebt tot nadenken over je inborst als land.
Over de hele wereld gaan de privileges naar de 
witte mens. Zelfs op Curaçao kan een Nederlan-
der eerder geld van de bank lenen dan een 
zwarte Antiliaan. Al die problemen komen voort 
uit het meer- en minderwaardigheidsdenken dat 
is ingezet tijdens de trans-Atlantische genocide. 
Dat veroorzaakte racisme en ook geïnternali-
seerd racisme bij mensen met voorouders die 
slaven waren: mental slavery. Zo bepaalt het ver-
leden nog altijd het heden. Iedereen heeft de 
plicht om daar kennis van te nemen.”

Verleden bepaalt heden

“Ik ben het niet met de stel-
ling eens. Er zijn allerlei din-
gen waarvan je niet kunt 
aanwijzen wie er precies 
schuldig aan is, zoals met 
klimaatverandering. Vol-
gens veel wetenschappers 
wordt die veroorzaakt door 

menselijk handelen. Dat is dan een collectieve 
schuld. Ook met de slavenhandel is de schuld 
heel breed: je had iemand die suiker in z’n thee 
wilde, en die suiker kwam van een suikerplan-
tage. Je had een timmerman die een schip 
bouwde voor het vervoer van slaven; je had een 
plantagehouder. Zo was er een economisch sys-
teem dat afhankelijk was van slavenhandel.
Een collectieve schuld stopt niet zomaar. Je blijft 
aan het verleden verbonden. Hoe verder dat 
weggaat, hoe minder tastbaar dat wordt. Maar 
een land als Suriname heeft nog van alles met 
slavernij te maken, net als de Surinamers en 
Antillianen in Nederland, en de economische 
voordelen die Europa kreeg door de slavernij en 
het kolonialisme. Ergens werkt wat toen gedaan 
is nog steeds door. Ik vind het lastig te zeggen 
waar de grens loopt. Is het na vijftig jaar over, of 
als alle generaties uit die tijd verdwenen zijn? 
Maar wat mij betreft zit schuld verweven met 
wie wij zijn: met ons denken, onze geschiedenis, 
ons economisch systeem. Dat is voor mij niets 
anders dan wat de Bijbel erfzonde noemt: dat 
het ons niet lukt om zonder zonde, zonder 
kwaad te leven. Dat is iets wat groter is dan 
ikzelf. Wij vertalen schuld als iets persoonlijks, 
maar dat betekent collectieve schuld niet. Nee, 
je bent schuldig of je het wilt of niet.”

Erfzonde
Bram Beute is predikant in de Bazuinkerk
in Kampen
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Urwin Vyent is directeur van het 
kenniscentrum slavernijverleden NiNsee
 

“Collectieve schuld aan de 
slavernij kan moeilijk bij de 
huidige generaties 
Nederlanders worden 
gelegd. Zij hebben er 
immers geen oorzakelijke 
rol in gespeeld. Maar er rest 
wel nog een boedelschuld. 

Collectieve schuld niet aan maar dóór de 
slavernij. Wie de nalatenschap aanvaardt, erft 
ook de schulden. 
In de slavenhandel en slavernij heeft Nederland 
een enorm vermogen vergaard. Door die 
nalatenschap te aanvaarden hebben 
Nederlanders een schuld op zich geladen van 
nooit uitbetaald loon en schadevergoeding voor 
veroorzaakt leed en de doorwerking daarvan. De 
Nederlandse rijkdom correspondeert met wat de 
nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen 
tekortkomen. Erkend moet worden dat het 
verschil in maatschappelijke positie uiteindelijk 
aan de slavernij toegerekend moet worden. De 
capaciteiten van nazaten zijn immers gelijk aan 
die van andere Nederlanders. Het is tijd om de 
baten uit de erfenis te gebruiken om de lasten af 
te betalen, totdat de nazaten een volledig 
gelijkwaardige positie in de samenleving 
innemen.
Huidige generaties witte Nederlanders zijn 
weliswaar niet collectief schuldig aan het 
creëren van het koloniale denken, maar ze 
erkennen niet makkelijk hoezeer zij erdoor 
gevormd zijn. Nederlanders hebben de 
gewoonte te leren van het verleden, dus deze 
hobbel zal genomen worden en de nazaten 
zullen daar graag bij helpen.”  ✣

Gevormd 
Piet Emmer is emeritus hoogleraar  
Geschiedenis van de Europese expansie 
 

“Ik denk dat we het begrip 
kennen uit de Tweede We-
reldoorlog. Dat het Duitse 
volk collectieve schuld 
heeft aan die oorlog en de 
begane misdaden. Maar 
met slavernij heb ik er 
nooit van gehoord dat 

Afrikanen, Aziaten of Europeanen collectief 
schuldig zijn omdat ze in het verleden slaven 
hielden. Slavernij was volstrekt normaal. Je 
kunt het vergelijken met kinderarbeid. Dat zien 
we vandaag ook als een misdrijf, maar was heel 
normaal. 
De organisatie van Caribische Staten probeert 
nu een claim op te stellen voor een aantal moe-
derlanden, Engeland met name, maar ook 
Frankrijk en Nederland. Als je de claim ziet, 
denk je: tja. Er zijn bijvoorbeeld weinig musea 
in het Caribisch gebied. Ja, die zijn er ook wei-
nig in Afghanistan. Of: het Caribisch gebied 
staat niet aan het front van de technische ont-
wikkelingen. Ook dat kun je voor meer gebie-
den bedenken. Essentiëler misschien: mensen 
in het Caribisch gebied hebben moeite met 
vaste relaties. Dat hoort bij de mythe dat sla-
ven voortdurend verkocht werden, waardoor ze 
niet voor hun gezin konden zorgen. Dat is na-
gekeken en daar bleek niets van te kloppen. 
Heel algemeen is er een soort minderwaardig-
heidsgevoel van zwarte mensen. Maar dat 
geldt niet alleen voor mensen met voorouders 
die slaaf waren, maar ook voor zwarte mensen 
die voorouders als slaveneigenaar hadden. 
Want er waren in het Caribisch gebied ook 
zwarte slaveneigenaren.”

Tsja…
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(…)
de zon vond de winter

wetend landschap,
woud, dat schuld bekent, 
’t zag vechtende goden;

schuld lijkt schrale macht.
en ik, die mij zo machtig waan? 

ik ben het,
mijn schuld is niet van hier.

hij wiens god ik was, herkent mij niet, zeg mijn
namen maar: hoe noemt men mij

god, held of jaargetij?

(Armando. Uit: Het gevecht, een gedicht)



JACOBINE GEEL

is theologe en presenteert Jacobine op zondag (NPO2, NCRV 17.08).

Mijn schuld is niet van hier. Intrigerende regel die mij onmiddellijk buiten de werkelijkheid 
van alledag plaatst, me verplaatst van het alledaagse struikelen over al te strak gespannen 
goede bedoelingen naar kosmische slagvelden van goed en kwaad. Goden verschijnen in 

mijn blikveld, lot en noodlot trekken aan mijn geestesoog voorbij. 
Mijn schuld is niet van hier. Ineens sta ik op de Olympus. Ik vang een glimp op van het Walhalla, 
hoor de strijdkreten van de Walkuren, denk: Wagner. En word gezogen naar de tijd van voor de tijd, 
toen de aarde nog woest was en ledig, niets dan Gods geest over de wateren. 
Oervormen vervolgens. Donkere, duistere, weerbarstige materie. Niks vastomlijnd. Geen heldere, 
mededeelzame taferelen, niets dan suggestie van strijd, vermoeden van pijn, zwarte vlekken. Nacht 
die op je afstormt terwijl de sneeuw wit en stil blijft liggen.

Mijn schuld is niet van hier. De regel is ontleend aan een gedicht van de onlangs overleden totaal-
kunstenaar Armando: Het gevecht. Armando was diepgaand beïnvloed door Bijbel en mythologie. 
Hij was een kunstenaar in gevecht. Niet alleen met zijn eigen ervaringen 
en herinneringen, maar ook met titanen uit de geschiedenis:  
Hercules, Mozes, Jacob, Jezus.
Wegens die schuld. Wie schuld op zich heeft geladen en zich tegelijkertijd 
slachtoffer voelt, in het nauw gedrongen, een moordenaar omdat hij niet 
anders kon, welke andere keuze heeft hij – wil hij leven – dan proberen door 
te dringen tot een groter ´waarom´ dan persoonlijke verantwoordelijkheid? 
Mijn schuld is niet van hier – maar van waar dan wel? 

Wie anders kunnen het woedende, radeloze schreeuwen om een antwoord 
van een schuldeloze schuldige verdragen dan zij die door de eeuwen heen 
uitgegroeid zijn tot meer dan mensgrootte? Alleen zij zijn in staat steun te bieden aan de rusteloos 
klauwende handen van een gekwelde ziel. Alleen zij kunnen het geweld trotseren van een man die 
met alle kracht die in hem is vraagt, en met geen antwoord genoegen neemt.  Armando streed en 
worstelde, en de vraag dringt zich op of hij – als Jacob aan de Jabbok – uit was op de zegen. Ik laat u 
niet gaan, tenzij u mij zegent. Het verlangen naar die zegen lijkt in het werk van Armando onmis-
kenbaar. Maar het is de vraag of de kunstenaar zich die zegen zou hebben laten welgevallen. Zijn 
onrust was immers ook het wezen van zijn scheppingsdrift. Uit het reiken naar de zegen kwam alle 
weerbarstige schoonheid voort van zijn werk. En voor zover wij de kunstenaar op zijn woord mogen 
geloven, was rust wat hem betreft inderdaad iets wat lag voorbij de horizon. Luister maar naar deze 
regels uit Dagboek van een dader:

Dit landschap heeft kwaad gedaan. Ik kan de legers vermoeden. Het is hier vredig, maar opgepast. 
Stilte komt soms na lawaai, hier was pijn, hier ranselde de medemens.
De tijd heeft schuld, alles groeit weer, maar denken wordt vergeten. Verraad!
Dit slagveld blijft mijn eigendom, al leef ik nog zo erg.

Armando is niet meer. Dat hij nu ruste in vrede. En dat zijn nalatenschap altijd een beetje mag  
blijven knagen aan ons geweten. ✣

Nacht die op  
je afstormt
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Bijna elk pand in de historische binnenstad van Culemborg lijkt een 
monument. Zevenhonderd jaar geleden kreeg het Betuwse plaatsje 
stadsrechten. Als je er doorheen wandelt, is het alsof je terugkeert in de 
middeleeuwen.  TEKST: WIEGER FAVIER     FOTO’S: SHUTTERSTOCK

Tussen de weilanden en appelboomgaar-
den buiten het Gelderse stadje Culemborg 
loopt een netwerk van kruislings op elkaar 
liggende smalle zanderige wandellaantjes. 
Ze staan op regelmatige afstand van 

elkaar en worden omzoomd door dubbele rijen popu-
lieren en essen. Dit Rondeel blijkt al in 1640 te zijn aan-
gelegd door graaf Philips Theodoor van Waldeck  
Pyrmont en is sindsdien nauwelijks veranderd. In het 
midden staat een cirkelvormig bosje, waar het heerlijk 
rustig is. De bewegwijzerde wandelroute Kuilenburger-
pad loopt dwars door het park en vervolgens via een 
landweggetje tussen de appelboomgaarden richting de 
Lek. Onderaan de rivierdijk ligt een kleine fruitboom-
gaard, die doet denken aan Franse wijnstreken met 
ranken op ieder onmogelijk plekje. Maar dit is gewoon 

de Betuwe. Vanaf de hoge winterdijk kijk je aan de 
andere kant uit over groene uiterwaarden, bootjes op 
de rivier en in de verte het jachthaventje van Culem-
borg. Vandaar kun je vlak langs de rivier verderlopen 
door uitgestrekte uiterwaarden en uitblazen op een 
van de kleine drooggevallen strandjes.   

Heilige Barbara
Op weg naar Culemborg zie je al van veraf de vier 
kerktorens die het silhouet van de binnenstad vor-
men. Maar liefst drie kerken zijn genoemd naar de 
heilige Barbara, meer dan vijfhonderd jaar lang de 
patroonheilige van de oude stad. De oudste Barbara-
kerk is een van oorsprong rooms-katholieke gotische 
kruisbasiliek. De kerk werd tijdens de Reformatie  
protestants maar behield haar naam. Een latere brand 

Verstilde tijd 
700 jaar Culemborg 
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Je ziet al van veraf de vier 
kerktorens die het silhouet van 

de binnenstad vormen

deed de torenspits verloren gaan, waardoor er nu 
slechts een stompe toren over is. Bijna drie eeuwen 
later bouwde de katholieke gemeenschap een nieuwe 
Sint-Barbarakerk met een veel hogere spitse toren. De 
oud-katholieke gemeenschap stichtte een eigen barok 
Barbarakerkje. 
Het oudste beeldje van de beschermheilige staat al 
sinds de zestiende eeuw in een nis boven de Binnen-

poort, de enige overgebleven stadspoort. Haar gezicht 
van grijze steen is gericht op de centraal gelegen Markt 
met historische panden, terrasjes, winkels en het recht-
hoekige slanke stadhuis. Nog altijd luidt traditioneel 
elke avond om tien voor tien de zogenoemde ‘papklok’ 
om te waarschuwen dat de stadspoorten bijna gaan 
sluiten. Voor de mensen op het land een teken dat ze 

naar huis mochten om, zo zegt het verhaal, voor het 
slapen nog even een bord pap te eten. 

Kunstenaars
Lange tijd was Culemborg een graafschap. Het kreeg 
ook bekendheid als vrijstad waar wetsovertreders en 
vrijdenkers een veilig heenkomen konden vinden. 
“Bovendien trok de stad veel kunstenaars”, vertelt Rosita 
Setz, voorzitter van het kunstfestival LekArt én Culem-
borg-kenner. “De beroemdste was Jan Weissenbruch, 
bekend om zijn nauwgezette stadsschilderingen.” Op de 
binnenstadwandelroute kom je langs verschillende  
plekken die Weissenbruch vastlegde. Deze komt in 
grote lijnen overeen met de moderne kunstroute van 
het LekArt-festival, dat gedurende één weekend de  
binnenstad verandert in een openluchtmuseum vol 
muziek en kunst: van een ronddobberende witte koe  

heilige Barbara

oude kasteeltuinen
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In de muur gemetselde handen 
geven aan hoe hoog het water 

ooit stond

in de slotgracht, enorme gekleurde ovale beelden bij 
een toegangspoort tot een machine die in fragiele 
zandletters gedichten schrijft op straat.  

Sporen van de beeldenstorm
In de achtertuin van het Stadskantoor, gebouwd in 
het vroegere bisschoppelijk kleinseminarie, loopt een 
smal pad langs de oude stadsgracht. Dieper in de tuin 
staat een lang stuk van de dikke bakstenen stadsmuur 
uit 1318 nog trots overeind. Verweerd en hier en daar 
begroeid met verdord onkruid. Als we voorbij de 
muur lopen, komen we uit bij de achterkant van de 
Grote- of Barbarakerk. Binnen staan twee grote rijks-
monumentale orgels, maar je oog valt meteen op twee 
nissen in de witte muren waarin de sporen van de 
beeldenstorm nog altijd zichtbaar zijn. Er stonden 
ooit votiefstenen, beeldhouwwerken met een inscrip-
tie, maar beide zijn overduidelijk onherstelbaar 
beschadigd.

Het kasteel van Vrouwe Elisabeth
Via de smalle Ridderstraat achter de Markt bereiken 
we de oude kasteeltuinen die vlakbij de Lekdijk lig-

gen. In de zestiende eeuw werd het kasteel Culemborg 
bewoond door Antonis van Lalaing en zijn echtgenote 
Vrouwe Elisabeth van Culemborg. “Na Barbara was zij 
de tweede heldin van de stad”, vertelt Setz. “Ze 
stichtte onder meer het Elisabethgasthuis voor oude-
ren en schoot het geld voor de bouw van het stadhuis 
voor.” Lang na haar dood verwoestten Franse solda-

ten het kasteel. In de afgesloten oude kasteeltuin zijn 
alleen de fundamenten nog aanwezig, die je op zater-
dagen kunt bezoeken.
Met het geld uit de erfenis van Vrouwe Elisabeth is na 
haar dood het Elisabeth Weeshuis gebouwd. Op de 
route naar dit nog bewaarde huis staan kapitale stads-
panden, waaronder het dubbele huis de Fonteyn, ook 

gemeentehuis
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LekArt festival 2018
Het festival vol kunst en muziek wordt gehouden 
in het weekend van 28 t/m 30 september. Een 
kunstroute leidt langs bekende en minder 
bekende locaties en toont uiteenlopende kunst-
werken van gevestigde kunstenaars en van nieuw 
talent. Bijzonder zijn de kleine Wunderkammer of 
rariteitenkabinetten vol kleine kunst in de histori-
sche panden. Informatie: www.lekart.nl

Wandelingen
Het Kuilenburgerpad is een bewegwijzerde rondwandeling in het 
buitengebied van Culemborg. De brochure ligt op het toeristisch 
informatiepunt op de Oude Vismarkt. Daar kun je ook de stads-
wandeling meenemen. Beide wandelingen zijn ook te down- 
loaden op www.culemborgklopt.nl/stadswandeling-culemborg 
en www.klompenpaden.nl/klompenpad/kuilenburgerpad

bekend als het Jan van Riebeeckhuis. De bouwer 
van de eerste Zuid-Afrikaanse nederzetting bij 
Kaap de Goede Hoop zou hier in 1619 zijn gebo-
ren. Het is een imposant pand met twee hoge 
trapgevels met verbleekte rode luiken. Er huist 
tegenwoordig een wijnzaak in en op de bovenver-
dieping is een klein Van Riebeeck-museum.  

Overstromingsgevaar
Hier en daar in de stad is nog indrukwekkend 
zichtbaar dat Culemborg, gebouwd tussen de Lek 
en het riviertje De Meer, regelmatig last had van 
overstromingen. Zo wijst Setz op de blauwe deuren 
van Theater De Fransche School die op een 
vreemde hoogte boven de straat zweven. “Bij een 
dijkdoorbraak konden mensen naar de zaal achter 
die poort vluchten”, legt ze uit. Iets verderop zien 
we in een muur gemetselde handen die aangeven 
hoe hoog het water ooit stond. Sommige hangen 
beangstigend ver boven ons hoofd. Het overstro-
mingsgevaar is niet alleen een probleem van vroe-
gere eeuwen. Nog in februari 1995 veranderde 
Culemborg tijdelijk in een spookstad na een evacu-
atie wegens dreigende hoogwaterstanden in de 
Waal. De gevreesde dijkdoorbraak bleef uit. 

Elisabeth Weeshuis
Aan het eind van onze route ligt het prachtige 
zestiende-eeuwse Elisabeth Weeshuis. Vierhon-
derd jaar lang woonden hier weeskinderen, nu is 
in de voormalige meisjesvleugel het kleine 
Elisabeth Weeshuis Museum gevestigd. De wees-
huiskeuken is tegenwoordig een café. In de oude 
moestuin met zijn kruidenveldjes en fruitbomen 
is een heerlijk terras, afgesloten door een stuk 
van de oude stadsmuur.
In de weeshuiskapel hangt dit jaar een deel van 
de expositie Verhalend Verbinden van kunstena-
res Hannah Rood. De expositie bestaat uit foto-
grafische tweeluiken van tweeënvijftig Culembor-
gers. “Op de eerste foto staat de geportretteerde 
zoals deze in zijn eigen fantasie 700 jaar geleden 
zou zijn; op de tweede zoals hij zichzelf nu ziet”, 
vertelt de kunstenares. Bijzonder is het portret 
van burgemeester Gerdo van Grootheest, die op 
de rechterfoto is afgebeeld als middeleeuws 
magistraat. Met een kleine regenboogvlag, het 
teken van de homobeweging, weggemoffeld in 
een hoekje. Op de huidige foto houdt hij trots een 
met lappen in elkaar geknoopte regenboogvlag 
vast en biedt deze aan de bewoners van Culem-
borg aan.” Er is in 700 jaar veel veranderd. ✣

oude 
stadsmuur

Elisabeth van 
Culemborg

Elisabeth Weeshuis
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Inspiratie voor nu  
De Nieuwe Kerk in Amsterdam organiseert sinds enkele jaren biografische 
tentoonstellingen over inspirerende figuren, zoals Gandhi, King en 
Mandela. Nu is het de beurt aan Boeddha: Het leven van Boeddha,  
de weg naar nu.  
TEKST: HENNIE BURGGRAAFF    FOTO’S: DE NIEUWE KERK

Varada mudra (Japan, brons, 
17-18de eeuw)
De geopende rechterhand staat voor zegenen, 
compassie en liefdadigheid in de letterlijke bete-
kenis: liefde voor mensen en weldoen. Daar past 
een mooie uitspraak van Boeddha bij: ‘Als mede-
dogen niet ook betrekking heeft op jezelf, dan is 
het incompleet’. 

Het leven van Boeddha

‘De gelukkigste mensen hebben niet 
het beste van alles. Maar zij maken 
van alles het beste’. Zo luidt een  
van de vele wijze uitspraken van 

Boeddha. Wie was hij? 
Hij werd als rijke prins in de vijfde eeuw voor 
Christus geboren in het noorden van India. Op 
zijn 29ste en getrouwd kiest hij radicaal voor een 
ander leven. Hij start een spirituele zoektocht 
naar de oorzaak van het lijden en de mogelijkheid 
van verlossing. Een achtvoudig pad leidt daar-
heen: het juiste inzicht, de juiste intentie, de juiste 
spraak, de juiste handelswijze, het juiste levenson-
derhoud, de juiste inzet, de juiste geesteshouding 
en de juiste concentratie.

Prachtige handgebaren
De tentoonstelling verdeelt het leven van  
Boeddha in vijf fases, die ieder een eigen kapel in 
de Nieuwe Kerk hebben. De fases zijn geboorte, 
ommekeer, verlichting, eerste prediking en dood. 
Prachtige kunst, van antiek tot hedendaags, ver-
beeldt zijn levensverhaal. Als ik de beelden van 
Boeddha bekijk, word ik getroffen door zijn hand-
gebaren, de mudra’s. Ik steek mijn licht op bij dr. 
Han F. de Wit, boeddhistisch leraar, die de spiri-
tuele betekenis van een aantal mudra’s belicht en 
uitlegt hoe je je daar als kijker mee kunt verbin-
den, ook als je geen boeddhist bent.
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Vitarka mudra (Japan, hout, 
midden 16de eeuw)
Deze mudra verwijst naar de Boeddha die 
lesgeeft. De linkerhand ligt op zijn knie, de 
rechterhand houdt hij ter hoogte van zijn 
borst. Van beide handen raken duim en 
wijsvinger elkaar, waardoor er een cirkel 
ontstaat. Het gaat hier om intellectueel 
leren, zoals je op school doet. Dat vond 
Boeddha belangrijk, daarna komt het 
overdenken en tot slot het realiseren. Dit 
beeld zou een passend cadeau zijn voor 
iemand die onderwijs geeft of studeert!

Dhyana mudra (Thailand, brons, 1890)
Dit handgebaar verbeeldt de meditatie. De Boeddha zit in de 
lotushouding - voeten op de knieën - en de handen liggen in zijn schoot. 
De rechterhand ligt op de linkerhand en dat is niet toevallig: de 
linkerhand staat voor wijsheid en de rechterhand voor goed handelen. 
Hij wil daarmee wijzen op het belang van goed handelen dat door 
wijsheid ondersteund wordt. We zien hier een zeer magere Boeddha, 
wat de indruk zou kunnen wekken dat meditatie met versterving te 
maken zou hebben. Maar dat is niet het geval. Tijdens zijn spirituele 
zoektocht heeft Boeddha strenge ascese beoefend, maar daar is hij van 
teruggekomen. “Het leidde uiteindelijk alleen maar tot zweet in mijn 
oksels”, zegt Boeddha met gevoel voor humor over deze periode. Hij 
kiest uiteindelijk voor de zogenoemde middenweg, waarvan meditatie  
— het ontwikkelen van de geest die uiteindelijk tot de verlichting leidt — 
een wezenlijk onderdeel is. 
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De tentoonstelling Het leven van Boeddha, de weg naar 
nu is te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, gelegen 
naast het Paleis op de Dam, van 16 september tot  
3 februari. Bekijk de lezersaanbieding op pag. 81.

Bron van inspiratie
Boeddhabeelden en de handgebaren kun-
nen voor de toeschouwer een bron van inspi-
ratie zijn. Je kunt het vergelijken met een 
beeld van een beroemde componist op de 
piano. Je wordt zo door zijn werk geïnspi-
reerd dat je het zo goed mogelijk wilt uitvoe-
ren. Daarmee ben je nog geen boeddhist. 
Dat ben je pas als je je verbindt met de drie 
juwelen van het boeddhisme: de leraar 
 (boeddha), de leer (dharma) en de gemeen-
schap (sangha).  Het zijn universele waarden 
die je kunt nastreven in je leven. ✣

Abhaya mudra (China, 
steen, eind 5de- begin 
6de eeuw)
De Boeddha houdt hier zijn 
rechterhand opgeheven met de 
handpalm naar buiten gekeerd: het 
gebaar van de onbevreesdheid. 
Wees niet bang. Ook al voel je angst 
en heb je knikkende knieën, raak niet 
in de greep van de angst. Het 
verbeeldt de fase uit het leven van 
Boeddha direct na de verlichting, die 
van onverschrokken 
zachtmoedigheid. De linkerhand 
verwijst naar de aarde als getuige; 
het gaat niet meer om de goed- 
of afkeuring van mensen. 



Ongezonde schaamte nestelt zich als een luis in de pels van 
andere emoties. Vervang haar door een gezonde vorm van deze 
emotie. Dan wordt schaamte je persoonlijke kompas.  >
TEKST: MARIA AARTS    

schaamte 

Van gezichtsverlies tot moreel kompas
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Gezonde schaamte  
helpt grenzen stellen 

Niks mis met schaamte
Met een gezonde vorm van schaamte is niks mis. Ze 
zorgt ervoor dat je passend bent gekleed en ze 
beschermt je tegen onbezonnenheid. Er zijn meer 
voordelen: zo vermijden mensen die gemakkelijk in 
verlegenheid worden gebracht vaker risico’s. 
Vergeleken met de ‘schaamtelozen’ onder ons zijn ze ook 
socialer en vrijgeviger. Ze scoren bovendien hoger op 
monogamie.
 (Journal of Personality and Social Psychology, 2015)  Sta stil bij normen

Schaamte kan worden 
veroorzaakt door het idee 
dat we afwijken van de 
norm. Die normen kunnen 
samenhangen met de verschillende 
rollen die mannen en vrouwen 
vervullen in de maatschappij. Daardoor 
lopen de oorzaken van schaamte bij 
mannen en vrouwen vaak uiteen. 
Vrouwen schamen zich eerder als ze 
veronderstellen niet te voldoen aan 
een vrouwelijk uiterlijk ideaalbeeld of 
het beeld van een goede moeder. 
Mannen schamen zich voor het tonen 
van zwakte. Kwetsbaarheid past niet 
zo bij het mannelijke ideaalbeeld.

Ontrafel de paradox
Terwijl we het liefst door de grond willen zakken, 
denken we met het blozen of stuntelen juist alle 
aandacht op ons te vestigen. En dat willen we koste 
wat kost voorkomen. Zie hier de 
‘schaamteparadox’. Niet alleen als kind 
proberen we negatieve aandacht en afkeuring te 
vermijden, als volwassene blijven we eenmaal verworven 
strategieën inzetten om gezichtsverlies te voorkomen. 
Mensen die bijvoorbeeld het idee hebben het nooit goed 
te kunnen doen, blijven voor zichzelf weglopen. Als ze 
zichzelf vooropstellen – kortom ‘egoïstisch’ zijn – gaan 
immers de alarmbellen van de schaamte af.
Tip! Probeer schaamte los te koppelen van de emoties die 
ermee zijn verbonden. Bij vrouwen zijn dat vaak gevoelens 
van kwetsbaarheid of machteloosheid.Leer van groeistuipen

Schaamte hoort bij vergissen – 
en opnieuw proberen. Bij vallen 
– en weer opstaan. Bij 
verdwalen – en je route 
bijstellen. Zo bekeken hoort 
schamen onlosmakelijk bij de 
vele ‘eerste keren’ die elkaar 
levenslang opvolgen. Want 
‘eerste keren’ zijn niet 
voorbehouden aan de jeugd. 
Om iets nieuws te leren of iets 
te veranderen, moet een mens 
schroom blijven overwinnen. 

Niet bang zijn voor 
gezichtsverlies.

Tip! Zie schaamte als 
een positieve emotie. 

Doorbreek de cirkel
We koesteren allemaal een ideaalbeeld waaraan 
we willen voldoen en onze innerlijke criticus 
bewaakt dat zelfbeeld behoedzaam. Gevoelens die 
ermee in tegenspraak zijn worden onderdrukt. 
Volgens Darlene Lancer (Conquering Shame 
and Codependency, 2014) ontstaat zo een vicieuze cirkel: ‘Je 
wilt voldoen aan je zelfbeeld én je projecteert dat zelfbeeld 
op de verwachting die anderen van je hebben. Als je niet 
kunt voldoen aan de verwachtingen, schaam je je tegenover 
anderen. Ook al hebben die geen idee van jouw ideaalbeeld.’
Tip: Weet dat ‘gezichtsverlies’ iets is dat je jezelf aandoet. Bij 
anderen roept het vaak juist sympathie op als je erkent te 
hebben ‘geblunderd’. 
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Weet: imperfectie is perfect
Onvolmaaktheid maakt ons tot mens, het is onze 
natuur. In Healing the Shame that Binds You (2005) 
zegt John Bradshaw dat dit inhoudt dat we onze 
mogelijkheden moeten aftasten. Hij ziet gezonde 
schaamte als een emotie die ons helpt persoonlijke 
grenzen te stellen. Ze zorgt ervoor dat we in de 
juiste richting bewegen. Vaak is dat een 
richting die niet alleen onszelf, maar 
ook onze omgeving goed doet. Je kunt 
immers maar beter erkennen dat je 
ergens niet goed in bent en het 
overlaten aan een ander dan verzeild raken 
in conflicten met jezelf of je naasten.

Door schaamte niet te 
(h)erkennen, verlies je jezelf

Vervang ‘schijn’ door ‘zijn’
We zijn er zo aan gewend geraakt ons 
voor onszelf te verbergen, dat we tegen 
de tijd dat we volwassen zijn uit het 
oog zijn verloren wie we werkelijk zijn. 
Daarbij offeren we een deel van onze vrijheid op 
om te voldoen aan de maatschappelijke rollen 
die we vervullen. Dat beperkt ons enorm. Pas als 
je de onhaalbare eisen die je jezelf oplegt 
loslaat, kun je nieuwe wegen ontdekken. Wees 
coulant voor jezelf en accepteer dat je op het 
ene moment iets wél klaarspeelt of iets wél 
kunt verdragen en op een ander moment niet. 
Een mens is immers niet alleen imperfect, maar 
ook instabiel. Je consequent gedragen volgens – 
zelfopgelegde – regels, belemmert groei. 
Afwijken van de norm of van principes is niet 
iets om je voor te schamen. Het helpt om schijn 
te vervangen door zijn.

Om hulp vragen mag
De Samurai pleegden liever zelfmoord 

dan zich te laten doden. De krijgers uit het 
Japanse eliteleger bestaan niet meer, maar 

het Japanse volk worstelt nog altijd met de 
schaamtecultuur. Niet verrassend dat jaarlijks 
zo’n 30.000 Japanners zelfmoord plegen. De 
overheid probeert het tij te keren. Maar zolang 
de Japanners zich schamen om hulp te vragen 
bij psychische problemen zoals een depressie, 
zal er weinig veranderen. 

Gebruik schaamte als kompas
We doen onszelf graag wat beter voor dan we 
zijn. Maar als we veronderstellen daarin te 
zijn geslaagd, worden we bang om door de 
mand te vallen. Voor dat veinzen, schamen 
we ons vervolgens weer… Besef dat niet de schaamte 
het probleem is, maar het gedrag waarmee we een 
pijnlijke ervaring proberen te compenseren. 
Tip! Zie schaamte als een kantelpunt. Het is de wijzer 
van het kompas die je helpt je persoonlijke noorden te 
vinden. 

Kom uit je schuttersputje
(H)erkennen dat we ons schamen, is 
moeilijk. Wie teleurgesteld raakt in 
zichzelf, omdat het bijvoorbeeld niet lukt om 
bepaald gedrag te veranderen, graaft zich 
onbewust vaak in. Vanuit het spreekwoordelijke 
schuttersputje wordt vervolgens de aandacht 
gericht op het intact houden van het zelfbeeld. 
Samen met de schaamte wordt het eigenlijke 
probleem zo in de taboesfeer gestopt. 
Ondertussen bekritiseren en beschuldigen we, 
we ontkennen en maken loze voornemens om 
onszelf gerust te stellen. Zo zorgt schaamte 
ervoor dat we onszelf verliezen, in ruil voor het 
waanidee van controle. We maken onszelf wijs 
dat we het goed doen, zelfs als we dat niet 
geloven. Logisch dat dit ook onze communicatie 
en interactie met anderen belemmert. Zo 
vervormt en beschadigt negatieve schaamte 
relaties.  ✣

ACHTERGROND
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Zo’n twintig jaar geleden was ik op een punt in mijn 
leven waarop er van alles kapotging. Eerst gescheiden, 
daarna ontslagen. Heel mijn leven stond op z’n kop. 
Toen besloot ik om naar Santiago de Compostela te 
lopen. Ik was helemaal geen loper en ook niet gelovig, 
maar ik had ergens gelezen dat je daardoor een nieuw 
leven kreeg. Daar was ik wel aan toe. De tocht bracht 
me terug bij mijn spirituele wortels, het katholieke 
geloof waarin ik was opgevoed.
Toen ik terugkwam, had ik geen idee wat ik moest. Zin 
om weer te gaan werken als commercieel econoom 
had ik niet. In een blaadje van het 
bisdom las ik de 
oproep: wie wil er pastor worden? Nou, 
dat wilde ik wel. Dat ik daar eerst 
klassieke theologie voor moest leren, 
wist ik niet maar vond ik prima. Daarna 
werkte ik twee jaar in een parochie. Die 
werkplek bracht me echter niet wat ik 
zocht. Sinds elf jaar ben ik 
gevangenispastor. Vanaf het begin voel 
ik me in de gevangenis als een vis in het 
water. De mannen – er zitten hier alleen 
maar mannen – zijn zoekend, ze zitten in het nauw. Er 
is van alles met ze aan de hand. Niet zo gek want ze zijn 
opgesloten achter een dikke deur, buitengesloten van 
alles en iedereen. Daardoor zie ik veel nood. Maar ik zie 
ook geloof dat vaak veel sterker is dan het mijne.
Mensen zitten hier in de benauwenis. Zo noemt – 
geloof ik – psalm 25 dat. Dat gebeurt niet alleen in een 
gevangenis, maar ook in bijvoorbeeld een ziekenhuis 
of psychiatrische inrichting. Het zijn extreme situaties 
waarin je als mens bent overgeleverd. Dan ga je het in 
andere dimensies zoeken. Als ik jou uit je veilige 
omgeving trek en midden in de woestijn zet, ga je ook 
smeken, bidden of een psalm lezen. Zo werkt dat, zo 

zijn wij mensen. De mannen zoeken erkenning en die 
vinden ze in hun geloof. Het geloof dat ze kind van 
God zijn en dat God voor hen zorgt. Daardoor voelen 
ze zich getroost. Tegelijk tobben ze met schuld. 
Voordat ik met ze ga praten, weet ik meestal niet 
waarvoor ze zitten. Dat hoeft ook niet, vaak vertellen 
ze het uit zichzelf wel. Het gaat mij niet om die daad, 
maar om de vraag: wie is die man tegenover me? Het 
gaat mij om de ziel.
Ik heb geen oordeel over wat de mannen gedaan 
hebben. Ik wil dat ze zichzelf worden. Dat ze voor 

zichzelf iets ontdekken dat het waard 
maakt om voor te leven. Dat is altijd 
iets positiefs. Maar vaak zit de schuld in 
de weg. Je bent niet bedoeld om 
schuldig te zijn, zeg ik vaak. Dan blijf je 
bitter. Als je voor jezelf kunt erkennen 
dat je schuldig bent, is dat al het halve 
werk. Je moet dingen oplossen, achter 
je laten. Op positieve wijze, dus niet 
door ze weg te stoppen, maar door ze 
onder ogen te zien. Met te veel schuld 
kun je niet leven, zeker niet met zware 

schuld. In dit werk draait het allemaal om liefde. Om 
positiviteit. Als ik het zonder liefde doe, komen die 
mannen nooit tot schuldverwerking. Ik zeg vaak: 
Jongens, God heeft jullie al lang en breed vergeven, 
maar je moet het wel toestaan in jezelf. Je moet ook 
jezelf kunnen vergeven. Dat betekent ook dat je je 
daden accepteert. Dan pas kun je verder. Achter de 
daad zit altijd een mens. En die echte mens moet je 
blijven zien. De mens is meer dan zijn daad. Wat je ook 
gedaan hebt en wie je ook bent, je blijft wel een mens 
van God. Dat is de boodschap die ik mag vertellen. 
Daarom ben ik pastor.”
 www.gevangenispastor.nl

In de benauwenis
Ineke van de Par (63) werkt met liefde als pastor in de gevangenis.

Omgaan met schuld
TEKST: BERT VAN DER KRUK   FOTO’S: DUCO DE VRIES
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Wat je ook 
gedaan hebt, je 
blijft een mens 

van God



“Ik vind het moeilijk om hulp te vragen, heel moei-
lijk. Nog steeds trouwens. Zelfs als mijn auto niet 
start, durf ik niemand te vragen. Terwijl ik zelf 
startkabels heb om mijn buurman te helpen. Ik wil 
het alleen doen. Als alleenstaande vader heb ik vier 
kinderen opgevoed, zonder hulp.
Ik was een enorme sportman, tot ik op mijn negen-
tiende een zwaar auto-ongeluk kreeg. Ik stond voor 
de haaientanden om de weg op te draaien, toen er 
een auto mijn deur binnen knalde. Ik lag rechts 
onder het dashboard, helemaal geplet. Ze hebben 
mij eruit gezaagd. Bijna alles was kapot, behalve 
mijn hoofd en mijn geslachtsdelen. 
23 dagen lag ik in coma. Daarna 
begon een lange periode van opera-
ties en revalideren. Ik belandde in 
een rolstoel. De artsen verwachtten 
niet dat ik ooit nog zou lopen, maar 
dat kon ik niet accepteren. Ik had al 
in het leger gezeten, woonde zelfstan-
dig, maar moest nu weer bij mijn 
ouders wonen. Ik maakte de verke-
ring uit met mijn eerste liefde, omdat 
ik niet wilde dat zij iemand 
had die altijd hulp nodig had. Ik geloofde nergens 
meer in. Er kwam een omkeerpunt. Ik moest naar 
boven toe, naar bed, met krukken. Halverwege 
knapte er iets: wat loop ik hier nou met die krukken 
te kloten! Ik gooide ze van me af en heb ze nooit 
meer gebruikt. Ik ben op mijn eigen manier gaan 
revalideren en kreeg zo weer een beetje perspectief. 
Ik ben ambitieus, maar wist ook dat mijn lichaam 
niet alles kon. Dus om carrière te maken moest ik 
een beetje slim zijn. Daarna heb ik in bedrijven 
altijd functies gehad als ploegbaas, groepsleider of 
productieleider. 
Op een gegeven moment kon ik dat lichamelijk niet 
meer waarmaken en moest ik iets anders. Op mijn 
negentiende zeiden de artsen al dat ik de pijn 

vooral na mijn vijftigste zou gaan voelen. Door al 
die breuken in mijn lijf ontstaat er botgroei en dat 
weefsel raakt naarmate ik ouder word steeds vaker 
mijn zenuwen. Ik heb altijd pijn. 
Het leek me mooi om zelf een bloemenwinkel te 
beginnen. Ik huurde een prachtig pand bij het sta-
tion, een echte eye catcher waar niemand omheen 
kon. Ik stopte er veel geld in. Het liep geweldig. Tot 
de gemeente liet weten dat ze het pand wilde slo-
pen. Maar ik wilde niet weg, die winkel was mijn 
baby. Er kwamen procedures. Uiteindelijk kon ik 
een pandje verderop krijgen, van vier bij vijf meter, 
een beetje weggedrukt. Mijn droom was weg, mijn 

adrenaline ook. Ik werd steeds vaker 
wakker met enorme pijn.
Zakelijk had ik geen cent schuld, ik 
betaalde steeds mijn leveranciers, maar 
privé liet ik alle rekeningen lopen. Op 
brieven reageerde ik niet meer. Ik 
raakte het overzicht kwijt en ook de 
regie. Er kwamen deurwaarders. De 
bloemenwinkel ging dicht en ik kreeg 
het advies contact op te nemen met 
Schuldhulpmaatje. Het briefje met het 

telefoonnummer lag heel lang op tafel. Tot ik het 
echt niet meer zag zitten en belde.
Ik laat weinig mensen in mijn leven toe, maar vanaf 
het moment dat Jan binnenstapte, voelde ik me op 
mijn gemak. Opluchting. Ik kon hem mijn vertrou-
wen geven, omdat ik helemaal uit het veld geslagen 
was. Hij ordende en regelde. Hij nam het over. Ik 
slaap altijd slecht, door de pijn, maar als Jan was 
geweest, sliep ik goed. Het officiële saneringstraject 
duurt drie jaar, maar ik heb het in de helft van de 
tijd gedaan. Ik heb nu weer een schone lei. Ik leef 
van weinig geld, op bijstandsniveau, maar het is 
prima. Ik voel me rijk, want alle rekeningen zijn 
betaald. Ik voel me verlost.”
www.schuldhulpmaatje.nl

Eindelijk vrij
Rene Sukel  (55) worstelde zich uit de financiële problemen.  

De rekeningen 
zijn betaald, ik 
voel me verlost

PORTRETTEN
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“Ik ben in 1938 geboren. Van de eerste jaren van de 
oorlog kan ik me niks herinneren, maar ik weet nog 
wel dat er in 1942 iets in huis veranderde. Mijn vader 
kwam thuis in uniform. Mijn ouders zeiden: ‘Papa is 
nu bij de politie, om de orde op straat te handhaven.’ 
Dat vond ik als kind spannend natuurlijk. Alleen zijn 
stamplaarzen vond ik eng. 
Wij speelden altijd op straat, maar op een gegeven 
moment hoorde ik: ‘Sjaantje, jij mag niet meer mee-
doen.’ Maar ze zeiden niet waarom. Wat denk je dan 
als je vijf bent? Ik ben geen leuk meisje. Een jaar lang 
heb ik alleen in de achtertuin van ons huis gespeeld. 
Tot september 1944, Dolle Dinsdag, toen alle 
Duitsers en NSB’ers naar Duitsland 
vluchtten. Dat het een vlucht was, 
wist ik natuurlijk niet. Wij gingen 
daar gewoon wonen, zeiden mijn 
ouders. Ik vond het fijn; eindelijk die 
rot-tuin uit. We werden onderge-
bracht op een boerderij. Kort 
daarna kwam er een jongetje op me 
af dat zei: ‘Sie sind Ländesverräter’. 
Ook op school zeiden Duitse kinde-
ren dat. Wat denk je dan? Er is iets 
mis met me, maar ik weet niet wat.
Na een paar maanden gingen we met de trein terug 
naar Almelo. Niet naar ons huis, maar tijdelijk naar 
een ander gebouw. Het was er lekker warm, ik kon er 
met andere kinderen spelen en kreeg veel speelgoed. 
Pas in mijn tienertijd begreep ik van wie dat geweest 
moet zijn. Heel lang heb ik me daarover schuldig 
gevoeld: ik was fout, want ik speelde met speelgoed 
van kinderen die vermoord zijn.
Er werd bij ons thuis tijdens de oorlog, maar ook 
daarna, niet één woord gezegd over de NSB. Na de 
oorlog zat mijn vader vier jaar lang in kampen. Mijn 
ouders zeiden altijd: ‘Vader is lid geweest van een 
verkeerde politieke partij, maar is nooit ergens bij 
betrokken geweest.’ Dat geloofde je dan; ik althans. 

Mijn jongere broer niet. Hij ontdekte dat vader in 
ieder geval bij één razzia betrokken was, waarbij een 
joods gezin is opgepakt en afgevoerd.
Kort nadat ik dat zelf in het dossier had gelezen, 
werd ik enorm kwaad. Ik zat ineens rechtop in bed 
en riep: ‘Moordenaar, ze hadden je levenslang moe-
ten geven!’ Moet je nagaan, mijn vader was toen al 
jaren dood en zelf was ik 63. Tot dat moment had ik 
gedacht: oké, ik heb een rotjeugd gehad, maar dat 
hebben wel meer mensen. De hele lagereschooltijd 
zat ik alleen in een tweepersoonsbank, achter in de 
klas. Maar daarna verhuisden we naar Den Haag, 
waar niemand iets wist. En daarna: studie, verliefd, 

verloofd, getrouwd, zes kinderen gekre-
gen. Nu ben ik een normale vrouw, 
dacht ik.
Maar in mijn gedrag was ik dat niet. 
Toen mijn kinderen volwassen waren, 
zeiden ze: ‘Heel gek mam, maar telkens 
als we u gewoon wat vragen, denkt u 
dat u iets fout hebt gedaan.’ Dat ik mij 
vanbinnen direct fout en schuldig 
voelde, had ik nooit doorgehad, terwijl 
ik nota bene twintig jaar een psycho-
therapiepraktijk heb gehad. Dat 

hoorde gewoon bij mij. Maar mijn kinderen zagen 
een enorme angst om afgewezen te worden. 
Pas na mijn 63ste heb ik dat verleden doorgewerkt. 
Ik moest er toch wat mee. Wilde ik woedend blijven 
op mijn vader? Wilde ik mij steeds schuldig voelen 
over iets waar ik geen schuld aan had, een soort 
plaatsvervangend schuldgevoel? In gesprek met lot-
genoten heb ik gaandeweg gevoel en verstand met 
elkaar in evenwicht gebracht. Nee, ik keur niet goed 
wat er gebeurd is, het blijft even erg, maar ik ben niet 
schuldig aan de keuzes van mijn vader. Ik voel me 
minder gauw afgewezen. Als mijn dochter nu kritiek 
heeft, denk ik: je kan me wat.” ✣
www.werkgroepherkenning.nl  

Niet langer fout
Jeanne Diele-Staal  (80) rekende af met plaatsvervangend 
schuldgevoel.

Mijn kinderen 
zagen mijn angst 

eerder dan ik
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Je kunt nooit zeker weten dat alles goed gaat. Er gaat ook weleens iets  
mis, je kunt spullen kwijtraken, geliefden kunnen verdwijnen uit  

je leven. Maar vertrouwen is iets anders. Dat heeft meer met jezelf te  
maken dan met de toekomst of met de wereld om je heen.  

TEKST: LISETTE THOOFT  ILLUSTRATIE: SHUTTERSTOCK

Svenja Flasspöhler vergaf haar moeder

‘Met de donderwolk 
vertrok de pijn’  

Ze is knap en ziet er jong 
uit, met heel lichtgrijze 
ogen die oplichten in 
haar gebruinde 
gezicht. Svenja Flas-

spöhler (41) heeft haar moeder 
vergeven. Maar in haar boek 
schrijft ze: ‘ je kunt niet op wils-
kracht besluiten iemand te verge-
ven. Het is net zoiets als liefde, dat 
kun je ook niet op commando, het 
gebeurt’. Hoe gaat dat dan, verge-
ven? 

“Dat is het spirituele aan vergeven 
– je kunt nooit helemaal uitleggen 
hoe het gebeurt. Je merkt gewoon 
dat er iets in je veranderd is, dat je 
wat meer ontspant. Het voelt niet 
meer zo hard en je bent minder 
gebrand op wat je is aangedaan. 
Ik vroeg mezelf af wat er in mij 
aan het gebeuren was. Was dat 
het effect van de tijd? Niet alleen; 

het kwam ook door de psychoana-
lyse die ik jarenlang had. Dat is 
hard werken, drie keer per week. 
Maar het is ook weer niet zo dat je 
maar in analyse hoeft te gaan en 
dan kunt vergeven. Het is niet 
zoiets als een sport die je kunt 

leren via bepaalde stappen. 
Maar er zijn wel omstandigheden 
die nodig zijn, wil het gebeuren. 
Dat heb ik in mijn boek onder-
zocht: wat komt erbij kijken? Is 
vergeven hetzelfde als liefhebben, 
is het een kwestie van vergeten, of 
van begrijpen?”

Ziet u de elementen liefhebben, 
begrijpen en vergeten als fasen in 
het proces?
“Het zijn eerder dimensies van 
het vergeven. En in alle drie zit 
een paradox. Misschien is dat het 
makkelijkst uit te leggen aan de 

hand van mijn eigen verhaal. 
Mijn moeder verliet ons gezin 
toen ik veertien was en ik bleef 
achter bij mijn stiefvader. In het 
boek beschrijf ik hoe ik er in het 
begin niets van begreep, vele 
jaren later pas begon ik met het 
proberen te begrijpen. Dat was 
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‘Een vader die zijn kinderen  
verlaat wordt eerder vergeven dan  

een moeder’ 



erg belangrijk voor het proces 
van vergeven. Als je probeert te 
begrijpen, stop je met het te zien 
als iets dat tegen jou gericht is. 
Het was meer iets van háár, het 
hoorde bij haar geschiedenis. Zo 
schep je een beetje ruimte tussen 
het feit dat ze wegging, en mij als 
persoon.”

U schrijft zelfs dat je het feminis-
tisch kunt bekijken: als een vader 
bij zijn gezin weggaat, vinden we 
dat minder onvergeeflijk dan als 
een moeder wegloopt. Waarom 
eigenlijk?
“Dat is veel normaler. We kunnen 
hem een egoïst vinden, maar als 
een moeder haar kinderen achter-

laat, denken veel mensen dat ze 
gestoord is. Hoe kán ze? Dat zei-
den de mensen in ons dorp ook. 
Het was een groot schandaal dat 
niemand probeerde te begrijpen.” 

Dat maakt het nog moeilijker 
voor een kind lijkt me.
“Ja, want je bent ook onderdeel 
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van die gestoordheid van je 
moeder. Dat was een van de 
redenen waarom ik haar echt 
wilde begrijpen. Je kunt daar 
heel ver in komen, heb ik ont-
dekt, maar er is toch een punt 
waarop je het niet meer kunt 
begrijpen. Het was niet zo dat ze 
geen enkele keus had. Ze had 
ook kunnen kiezen om het 
anders te doen, al was het maar 
dat ze contact met ons had kun-
nen houden. Want het ergste 
was niet dat ze ons verliet, maar 
dat ze ook geen contact meer 
met ons wilde hebben. Ze kwam 
niet op bezoek, ze sneed het 
helemaal af. Ze trouwde 
opnieuw en wij kregen geen uit-
nodiging voor de bruiloft, ze 
vormde een nieuw gezin met 
twee kinderen, zonder ons. Dat 
brak ons hart. Er is een grens 
aan dat begrijpen en precies op 
die grens komt vergeven naar 
voren. Als je alles zou begrijpen, 
zou je niet hoeven te vergeven.” 

En wie begrijpt alles? Alleen 
God…
“Je kunt niet alles begrijpen. De 
drie dimensies: proberen te 
begrijpen, liefhebben en verge-
ten zijn met elkaar verbonden 
als een dragend tapijt.
Liefhebben hoeft niet te beteke-
nen dat je in een liefdesrelatie 
bent met de persoon; je kunt 
ook iemand vergeven die je niet 
eens kent. Het komt erop neer 
dat je beseft dat de schuldige 
persoon méér is dan zijn daad 
alleen, dat hij beter is dan wat 
hij gedaan heeft. Dat helpt: die 
persoon is niet zijn daad. Heel 

veel mensen doen dingen die ze 
later betreuren. 
Ik ben mijn moeder ook dank-
baar. In het begin was ze wel 
degelijk een liefhebbende moe-
der, ze is sterk en ze is een 
goede schrijfster. Ze had eigen-
lijk boeken moeten schrijven. 
Het lastige was wel dat ze hele-

maal geen spijt had. Het was 
gewoon zo gelopen, en we moes-
ten niet zeuren. Maar het was 
niet haar intentie om ons te 
traumatiseren. In een oorlogssi-
tuatie zou je zeggen: het was 
nevenschade. Natuurlijk is dat 
ook een vorm van schuld, ze 
dacht alleen aan zichzelf. Maar 
ze wilde mij geen pijn doen.
Als je dat helder ziet, wordt het 
minder verward, minder chao-
tisch. Als je wilt vergeven, moet 
je een beetje afstand kunnen 
nemen van je pijn. Daarvoor 
heb ik veel gehad aan de psycho-
analyse. Dat is een pijnlijk pro-
ces van in jezelf graven, maar 
als je dat gedaan hebt is het of 
er een donderwolk van je hart af 
gaat. Je ziet meer en je bent 
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vrijer. En de pijn verdwijnt ook, 
gaandeweg.” 

Je moet dus naar binnen om 
eruit te komen?
“Ja, anders blijf je bepaald wor-
den door je pijn. Je kunt jezelf 
daarvan bevrijden en voor mij 
was dat levensveranderend. Zon-
der die analyse was ik vast niet 
getrouwd, zou ik geen kinderen 
hebben nu. Het is een soort 
praat-therapie, het gaat steeds 
om wat je wel en niet zegt en om 
jezelf te leren kennen door 

daarop te letten. Je gaat echt 
naar je pijn toe en voelt die hele-
maal. Dat is erg belangrijk in 
het proces.
Veel vrouwen hebben me 
bedankt voor het schrijven van 
het boek, met name moeders 
die hun gezin verlaten hebben. 
Het is een groot taboe en ze 
schreven me dat ze er nooit over 
konden praten, omdat ze er de 
woorden niet voor konden vin-
den. Ze waren blij met een boek 
geschreven vanuit de positie van 
het verlaten kind.”

Hoe heeft uw moeder op uw boek 
gereageerd?
“Ze werd er veel zachter en ope-
ner van. Het is vaak niet zo dat 
iemand spijt heeft en dan kun je 

hem vergeven. Het is eerder 
andersom: jij vergeeft iemand 
en vervolgens kan die persoon 
berouw krijgen. Het boek was 
dus heel belangrijk, het heeft 
mijn moeder dichterbij 
gebracht. En ook mijn halfzus 
en mijn moeder zijn dichter bij 
elkaar gekomen. Mijn halfzus 
was acht toen mijn moeder ons 
verliet. Zij heeft er zeer onder 
geleden en ze begreep er niets 
van dat ik mijn moeder had ver-
geven. Zij wilde niets meer met 
mijn moeder te maken hebben. 

Maar toen ze het boek had gele-
zen, heeft ze contact gezocht en 
nu zien ze elkaar weer.”

Het heeft dus veel geheeld?
“Het feit dat je woorden vindt 
voor iets, niet alleen voor jezelf 
maar ook voor anderen, dat 
helpt.
Maar vergeven is niet alleen 
zacht en vriendelijk, er zit ook 
een krachtige stellingname in. 
Zodra ik zeg dat ik jou vergeef, 
bevestig ik tegelijkertijd dat je 
iets verkeerds hebt gedaan. 
Door het boek te schrijven en te 
publiceren heb ik óók tegen een 
groot publiek gezegd dat mijn 
moeder iets verkeerds had 
gedaan. En dat was nou juist wat 
zij altijd ontkend had.” 

Heeft vergeven te maken met ver-
antwoordelijkheid nemen voor je 
eigen leven?
“Ja, anders blijf je altijd het ver-
wonde kind. Er moet een punt 
komen waarop je zegt: er is iets 
gebeurd dat mij heeft verwond, 
maar nu ben ik volwassen en nu 
kan ik mezelf kracht en steun 
geven. 
Maar het blijft boeiend dat bij 
mensen met een vergelijkbare 
achtergrond de een deze vrijge-
vigheid wel bezit en de ander 
het niet kan opbrengen. Wat 
hebben die mensen die het wel 
kunnen? Is er iets spiritueels in 
het spel, iets wat je niet kunt 
grijpen of zelfs begrijpen? Het 
heeft te maken met veerkracht; 
sommige mensen hebben dat 
meer dan anderen. Er blijft een 
element in dat we niet onder 
controle hebben.” ✣

Svenja Flasspöhler (1975) is hoofdredac-
teur van het Duitse Philosophie Maga-
zine. Vergeven, omgaan met onrecht, 
uitgeverij Ten Have, 2017, 224 blz., €20
Dit boek winnen? Kijk op pag. 81.
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Herstellen 

Schuldig zijn, je schuldig voelen. Hoe zet je zaken recht?  
In deze interreligieuze rubriek staan drie mensen uit 
verschillende tradities stil bij het onderwerp schuld.  

Welke wijsheid roept dit bij hen op? 
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Alia Azzouzi, communicatie- en 
tentoonstellingsadviseur Museum 
voor Volkenkunde.
 
 
Ramadan inhalen
Het idee van het hebben van een 
schuld heeft mij altijd beangstigd. 
Toen ik mijn horecazaak begon en 
grote apparatuur kocht, zeiden de 
leveranciers: “Geen probleem, je kunt 
in termijnen betalen.” Maar nee, nee, 
daar doe ik niet aan. Ik koop wat ik 
nu aankan, niet dat waar ik maanden 
voor nodig heb om het af te lossen. 
De eerste vraag die de Profeet 
Mohammed (vrede zij met hem) 
altijd stelde wanneer iemand was 
overleden, is deze: “Heeft deze 
persoon schuld?” Zo ja, zorg er dan 
voor dat de schuld meteen afgelost 
wordt. In de islam wordt dan ook erg 
aangedrongen op het schriftelijk 
vastleggen van schulden en deze ook 
tijdig af te lossen. 
Eén schuld hangt me nog zwaar 
boven het hoofd… Ik heb twee 
maanden vastendagen in te halen. 
Twee jaar lang heb ik door 
zwangerschap en borstvoeding niet 
meegedaan aan de ramadan en dat 
is voor mij geen schuld die ik met 
mijn bankrekening af kan lossen. Die 
schulden zijn misschien nog wel het 
zwaarst. ✣

Hannie van Dijk, theologe en vennoot 
van www.levensdozen.nl 

 
Schuld en vergeving
Het kan zomaar in een fractie van een 
seconde gebeuren. Door even op zijn 
mobiele telefoon te kijken, ziet hij niet 
dat de auto voor hem inhoudt. Hij knalt 
er bovenop. Het wordt dood door 
schuld. Het kind op de achterbank 
heeft de klap niet overleefd. 
Zelf keek ik precies één keer te weinig 
naar links en reed de voorrangsweg op. 
De vrachtwagen kwam hard binnen. Ik 
herinner mij nog een stem die zei: “Het 
is wel uw schuld.” 
Omgaan met schuld is meestal geen 
positieve bezigheid, het vreet energie. 
Het is dan de kunst om je eigen schuld 
om te buigen tot het vergeven van 
jezelf. Dan ontstaat inzicht en berouw. 
In die omkering kan er ook sprake zijn 
van je schuld benoemen bij de Eeu-
wige. Het is Jezus die in het ‘Onze 
Vader’ iets laat zien van de twee kan-
ten van schuld en vergeving. Eerder is 
het meestal niet mogelijk om met de 
gevolgen van de eigen schuld om te 
gaan. In ‘schuld hebben aan’ is er bijna 
altijd sprake van een ander, aan wie je  
schatplichtig bent geworden. Dan mag 
je bidden en hopen dat die ander ook 
heeft gehoord van de twee kanten van 
schuld en vergeving.

Bikram Lalbahadoersing, hoofd  
hindoe geestelijke verzorging bij 
het Ministerie van Justitie en Veilig-
heid. 

Karma herstellen  

Ooit bezocht een wijze man het hof 
van een koning. De koning beloonde 
hem met een parelketting. Maar op 
weg naar huis werd hij van de ket-
ting beroofd en gedood. Na enig 
speurwerk werd de overvaller 
gepakt en opgehangen. Het recht 
had gezegevierd.
Maar de koning was erg ongelukkig 
en beschuldigde zichzelf van de 
dood van de wijze man. Hij ver-
vloekte zichzelf de hele dag en werd 
er ziek van. Op een dag liet de konin-
gin een arts komen die beweerde 
dat hij de wijze man weer tot leven 
kon brengen. Toen de koning ervan 
hoorde, sprong hij verheugd op. Hij 
vroeg of de arts ook de overvaller 
weer tot leven kon wekken. Helaas 
kon de dokter slechts één persoon 
tot leven brengen.
Hierop zei de koning: “Als je de over-
valler niet tot leven kunt wekken, 
breng de wijze dan ook niet tot 
leven. Want, als de wijze weer tot 
leven is gekomen, waarom zou de 
overvaller nog de schuld behouden 
voor de moord? Kan ik de keten van 
karma herstellen door slechts een 
van de twee tot leven te wekken?”

WERELDWIJS

Bij toerbeurt geven de leden van ons interreligieuze panel hun visie op het thema van De Verwondering. 

De Verwondering 63



Met z’n tweeën onder één 

dekentje. De geur 

van vers gebakken appel-

taart. Lekker op de bank met de kat op 

schoot. Thuis! Voor iedereen betekent 

het weer wat anders. Maar één ding 

herkennen we allemaal: in je eigen  

wereld kun je helemaal jezelf 

zijn. Genieten van gewone 

dingen. Ervaringen  

delen met je naasten. Het 

ultieme thuisgevoel - dat is 

wat lezers van KRO Magazine met elkaar 

verbindt. Kom er ook bij. Een abonnement 

kost het eerste jaar maar €35.

v o e l t  a l s  t hu i s ko me n

8 8

8 8

Beleef een  jaar lang 
het  ultieme  thuisgevoel 
met  K RO  Magazine

Word nu abonnee voor maar € 35

Adv [verwondering] 210x270 dtp01.indd   1 31-07-18   20:35
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Schrijf nieuwe tekst voor 
eeuwenoud kerstlied

Prijsvraag 

In Oostenrijk loopt iedereen zich warm voor de herdenking van het  
200-jarig bestaan van het kerstlied bij uitstek: Stille nacht, heilige 
nacht. Het lied is gemaakt door hulppastoor Mohr en componist 
Gruber en oorspronkelijk bedoeld om na de nachtmis bij de kerststal  
te zingen – met gitaarbegeleiding.  
FOTO’S: UNSPLASH.COM
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De stad Salzburg in Oostenrijk bewaart die traditie 
nog steeds; het lied klinkt daar elk jaar voor het 
eerst op kerstavond.  In dit herdenkingsjaar 
schrijven KRO-NCRV Zin in Weekend en Museum 
Catharijneconvent een wedstrijd uit: Schrijf een 
nieuwe kersttekst op de melodie van Stille nacht, 
heilige nacht (maximaal drie coupletten). En wie 
weet zingt heel Nederland tijdens Kerst 2018 jouw 
nieuwe tekst!

De jury
De inzendingen worden beoordeeld door een 
deskundige jury, die bestaat uit:
•  Wilfred Kemp, presentator KRO-NCRV,  

voorzitter 
•  Tanja Kootte, conservator Museum  

Catharijneconvent

• Hanna Rijken, theoloog en musicus
• Kalien Blonden, programmamaker KRO-NCRV
• Stef Bos, tekstschrijver en zanger

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is op zondag 9 december in de 
live radio uitzending van Zin in Weekend (Radio 5, 
18.00-19.00 uur) in Museum Catharijneconvent in 
Utrecht. De winnaar ontvangt een oorkonde en 
een bedrag van € 250,-. De winnende tekst wordt 
ten gehore gebracht.

Aanmelden
Stuur je tekst voor 31 oktober 2018 naar 
zininweekend@kro-ncrv.nl en vergeet niet je  
persoonsgegevens en geboortedatum te  
vermelden. ✣

Prijsvraag 

Tip: Zoek een 
eigentijdse 

verbinding tussen 
creativiteit en 
spiritualiteit! 



Het geeft me 
een goed 
gevoel dat ik 
mijn steentje 
kan bijdragen 
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Esther Forcolin-Hulst



De vrijwilligers van het Rode Kruis verlenen wereldwijd hulp bij rampen, 
ongelukken, conflicten en evenementen. Esther Forcolin-Hulst zet zich met 
haar team in bij grootschalige calamiteiten, zoals een overstroming, 
gasexplosie of aanslag. TEKST: WIEGER FAVIER 

Waarom het Rode Kruis?
“Het Rode Kruis heeft menslievendheid als grondbeginsel 
en dat past goed bij de manier waarop ik in het leven sta. 
Ik ben lid van het Apostolisch Genootschap en leerde in 
mijn opvoeding dat het uitmaakt wat je doet. Net als al 
die andere Rode Kruis-vrijwilligers, die zich over de hele 
wereld inzetten, wil ik hulp bieden aan mensen in nood 
en zo samen bijdragen aan een menswaardige wereld.”

Wat is jouw bijdrage?
“Als evenementenhulpverlener ben ik aanwezig bij 
evenementen als Koningsdag en de Nationale Doden-
herdenking. Ons team staat dan klaar voor directe hulp 
aan slachtoffers. Dan is het echt handen uit de mouwen 
steken en snel schakelen.  Als hoofd bevolkingszorg ben ik 
verantwoordelijk voor een team van Rode Kruis-
hulpverleners dat bij grote calamiteiten klaarstaat om de 
gemeente of veiligheidsregio eventueel te ondersteunen 
bij de opvang en evacuatie van slachtoffers.”

Hoeveel tijd maak je ervoor vrij? 
“Gemiddeld zeker zes uur per week. Ik begeleid ruim vijf-
tig vrijwilligers; voer voortgangsgesprekken, zorg voor bij-
scholing en ga naar regionale vergaderingen en landelijke 
bijeenkomsten. Daarnaast bieden we ons team jaarlijks 
minstens zeven thema-oefenmomenten aan en doen we 
soms mee aan grootschalige oefeningen. Daarbij bootsen 
we een calamiteit na, zoals kortgeleden een terroristische 
aanslag in Amsterdam, waarbij meerdere disciplines en 
instanties betrokken waren. Ook dat kostte heel wat 
voorbereidingstijd.”

Welke ervaring blijft je bij?
“Heel indrukwekkend was een reanimatie, gewoon bij mij 
in de wijk. Met twee agenten kwam ik op een noodop-

roep af. We wisselden elkaar af tot de ambulance kwam. 
De persoon overleefde aanvankelijk maar is later toch 
overleden. Van een heel andere orde, maar ook zeer ener-
verend, was een grootschalige oefening rond een nage-
bootste dijkdoorbraak in Marken. Het leek allemaal heel 
echt. Daardoor zijn we nu nog beter voorbereid.”

Wat levert dit vrijwilligerswerk je op? 
“Het geeft me een goed gevoel dat ik mijn steentje kan 
bijdragen. Het vrijwilligerswerk beantwoordt aan mijn 
wens om niet alleen aan de zijlijn te staan. Ik wil mensen 
in mijn eigen regio kunnen helpen en al die oefenuren in 
praktijk brengen als dat echt nodig is. Daar doe ik het  
allemaal voor en ik wil er helemaal niets voor terug.” 

Welke uitdagingen ben je tegengekomen?
“Iedere vrijwilliger is anders en het werken met al die 
verschillende mensen is een hele uitdaging. Een van de 
meest enerverende momenten was tijdens de Marathon 
van Amsterdam. Ik was postleider bij de finish en er 
kwamen plotseling veel hulpvragen op ons af. Het was 
echt even spannend. Ik moest extra hulp regelen en heel 
hard werken. Het mooie is dat we juist dan een heel 
hecht team vormen.”

Wat mist iemand die geen vrijwilligerswerk doet?
“Voor mij betekent vrijwilligerswerk ook een verbinding 
aangaan met mensen die je nodig hebben. Bij 
hulpverlening maakt het niet uit of die persoon je aardig 
vindt en of het gezellig is. Natuurlijk is het wel prettig als 
iemand dankbaarheid toont, maar dat hoeft niet. Het is 
gewoon fijn om er voor iemand te kunnen zijn.”  ✣
 

Meer informatie: www.rodekruis.nl

Helpen om niet

HEMELBESTORMER

In deze rubriek vertellen vrijwilligers waarom zij zich inzetten voor het goede doel. 
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Wie zijt gij,  
mijn kleine  
zuster bloem
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TUIN
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Herfstige 
klokkenluiders
Klimplanten fleuren de wereld op. Het mooist zijn de bloeiende 
soorten. Met hun uitbundige bloemen of juist tere kopjes is het 
alsof ze naar de hemel rijken.  TEKST: TINI BRUGGE  FOTO’S: SHUTTERSTOCK
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Vrolijk luiden we de zomer uit 
en lachen de herfst toe,
klimmend naar de hemel.

Gevoelige klimmer
Er zijn veel verschillende soorten clematis. Ze 
hebben hun hoofdbloei in het voorjaar of later 
in de zomer tot in de herfst. Met name de 
botanische kleinbloemige soorten, zoals de 
bosrank maar ook Clematis tangutica (geel 
bloeiend), Clematis vitalba (wit) en Clematis 
viticella, zijn daarvan voorbeelden. Het zijn 
sterke, slanke klimmers. De naam clematis is 
afkomstig uit het Grieks en betekent klimmer. 
Deze soorten hebben kleine klokvormige 
bloemen en zijn er in allerlei kleuren, zoals 
paars, rood, wit en blauw. Ze zoeken hun weg 
omhoog langs gaas, klimrozen of andere steu-
nen. In het voorjaar snoei je de takken terug 
en geef je wat extra humusrijke grond. Zorg 
dat de voet van een clematis bedekt is en niet 
in de volle zon staat. De planten zijn gevoelig 
voor de zogenaamde verwelkingsziekte. Plant 
ze daarom nooit op een zuidmuur.

Ik vraag weleens: mijn kleine zuster bloem
wie zijt gij eigenlijk, die ik niet ken?
En dan de bloem en met dezelfde stem
en wie zijt  gij eigenlijk, broeder mens?
Zwijgen wij beiden, toch weten we meer.
(…)
Nu vraag ik mij wat is dit voor geslacht
en heeft God  hier gezegend of gestraft?

(uit: Verzamelde Gedichten, J.W.F. Werumeus 
Buning, Querido, 1974))

Stille schuld
Zomerse campanula’s zijn de klokjesbloemen 
bij uitstek. Deze clematissoorten kunnen 
door hun klokvormige uiterlijk beschouwd 
worden als klokkenluiders voor de herfst. Ze 
laten hun kopje niet van schaamte hangen. 
Schuld kennen ze niet.
Als kleine klokkenluiders herinneren zij 
wellicht in stilte aan onze stille schuld? Of 
aan zaken waarvoor we ons schamen en die 
wij maar liever verzwijgen en niet aan de 
grote klok hangen? De fijne, mooie bloemen 
bieden troost als het licht afneemt en de 
nachten langer worden. Deze klokjes  
zoeken de hemel, zonder de aarde uit het 
oog te verliezen. ✣



De Verwondering74

Hildegard von Bingen 
Kiss of Peace, Sabine Lutzenberger 
(sopraan), Ensemble PER-SONAT, 
uitgebracht op Christophorus (ook op 
Spotify)

Haar muziek is van een krachtige en inspi-
rerende stilte. Heel vertrouwd en nabij.  
En toch. De heilige Benedictijner non  
Hildegard von Bingen is ook ver weg in de 

plooien van de tijd. Ze leefde in de twaalfde eeuw. Moedig en vanuit 
een enorme innerlijke gedrevenheid - in een geheel door mannen  
gedomineerde wereld - ging Hildegard haar weg naar en met God, de 
schaamte voorbij. Haar muziek is tegenwoordig populair. Er verschenen 
tientallen cd’s met haar werk. Een opname waar ik telkens naar terug-
keer is die van Sabine Lutzenberger. Zij brengt mij met haar sterke,  
zuivere stem dicht bij Hildegard. Inspirerend!

 
Carole King, Tapestry, Ode (ook 
op Spotify)

Blote voeten, zacht licht door 
de ramen en poes Telemachus 
op een kussentje. De hoes van 
Tapestry straalt huiselijkheid 
uit. Carole King was in 1971 al 
een van de meest succesvolle 
vrouwen in de muziek. Maar 
voor haar geen seks, drugs en 
rock and roll. Wel: haar dochters 
opvoeden, yoga, gezond eten 
en de fraaiste liedjes schrijven. 
Zoals You make me feel like a 
natural woman voor Aretha 
Franklin.  
Na lang aandringen nam King 
zelf een plaat op; borduurwerkje 
oftewel tapestry. Muziek als een 
ode aan het bijzondere in het 
gewone, zoals het schaamteloos 
oprechte en ontroerende You’ve 
got a friend.

AARDS

Michiel van Diggelen, De exodus van Hendrik 
Peter Scholte, 398 blz., uitgeverij IJzer, €22,50 

Hij was een bekende Nederlander in zijn tijd, 
de 19de eeuw: de markante dominee Hen-
drik Peter Scholte. In 1847 vertrok hij met 
ruim 800 medegelovigen naar Amerika. Hij 
stichtte daar de plaats Pella, genoemd naar 
de plaats waar de eerste christenen vanuit 
Jeruzalem naartoe waren gevlucht. Dominee 
Scholte behoorde tot de Afscheiding (1834). 

De protestanten verlieten de Hervormde Kerk omdat zij die te vrijzinnig 
vonden. Scholte had een zogenoemde ‘late roeping’. Als wees met een 
groot familiekapitaal kon hij theologie gaan studeren. Michiel van Dig-
gelen schreef een sfeervolle historische roman over de cruciale 
Utrechtse periode. Dan neemt Scholte, geraakt door de armoede van 
zijn gelovigen, het besluit om scheep te gaan naar de Nieuwe Wereld. In 
die tijd wist je dat het een beslissing voorgoed zou zijn.

‘Hij ziet hen voor zich, boeren 
  en landarbeiders, winkelknechten 
en lantaarnopstekers’

Late roeping

Borduurwerkje
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LEZEN & LUISTEREN

Muzikaal 
gezicht 
Treasures 1937-1944, 
Eleonore Pameijer (fluit), 
Marcel Worms (piano), 
Future Classics (ook op 
Spotify)

Eerst een lange tijd niets. 
Doodse stilte. En dan: 
schaamte. Onlangs was ik 
in Westerbork, een plek die 
dwingt tot overdenking 
van de vernietiging. Tussen 
de eindeloze rij mensen die 
vandaar hun dood 
tegemoet gingen, 
bevonden zich ook 
componisten. Leo Smit, 
Dick Kattenburg, Nico 
Richter… Zomaar wat 
namen die verdwenen in 
dat zwarte gat. Fluitiste 
Eleonore Pameijer zet zich 
al jaren in om hen weer 
een muzikaal gezicht te 
geven. Verwacht geen 
droevige muziek, maar juist 
vitale, lyrische en 
levenslustige klanken. Een 
klinkend eerbetoon om 
steeds weer naar te 
luisteren. ✣

Met dank aan Hennie Burggraaff voor de recensies van de boeken en Frank de Munnik voor de muziekrecensies. 

Denk rebels 
Eva Rovers, Practivisme, een handboek voor heimelijke 
rebellen, 143 blz., Prometheus, €15,- 

Ben je boos om de royale bonussen in de bankenwe-
reld? Of maak je je zorgen om de plastic soep? Wat 
doe je met die emoties, blijf je ermee op de bank zit-
ten of kom je in actie? En ja, hoe dan? Dit inspire-
rende boek geeft daarvoor een aantal belangrijke 
adviezen: durf te denken, word boos of heb lol en 
maak een plan, doe moeite, doe het samen en val op, 

ga voor geweldloos en tenslotte: durf te doen. Er staan treffende voorbeel-
den in van geslaagde en minder geslaagde acties, van de kracht en zwakte 
van sociale media. Rovers is een uitgesproken voorstander van geweldloos 
verzet. Ze geeft daarvoor twee mooie argumenten. Filosofisch: de grens van 
een opstand ligt bij de vrijheid van een ander. Praktisch: met geweldloos ver-
zet heb je een grotere kans op succes! Het boek is een oproep om ruim baan 
te geven aan de rebel in jezelf!

Licht schurend 
Alla Avilova, Mijn evangelie, zelf ontdekken wat Jezus 
jou te zeggen heeft, 159 blz., Kok, €15,99

De auteur heeft haar wortels in Rusland en woont 
sinds 1979 in Nederland. Omdat de Russische cultuur 
veel voor haar betekent en altijd in dialoog is geweest 
met het evangelie, onderneemt zij deze zoektocht. Ze 
vermeldt er nadrukkelijk bij dat zij dit los van de leer 
en de dogma’s van de kerkelijke traditie wil doen. Met 
name in de redes van Jezus vindt zij een universele 
levensfilosofie met als belangrijkste focus de agape, 

de liefde voor allen vanuit een innerlijke verbondenheid met andere mensen. 
Met woorden van Jezus komt Avilova tot drie niveaus: Verander je houding ten 
opzichte van anderen door niet te oordelen, voorkom conflicten en vijandschap 
in je omgeving door in vrede te leven met je tegenstanders en heb je vijanden 
lief – agape op het hoogste niveau. Een uitdagend boek, dat zo nu en dan 
schuurt. Dit boek winnen? Kijk op pag. 81

‘Alles is goed als je maar niet 
    afwacht. Wacht niet tot anderen  
 in actie komen of het oplossen’





Iemand die nooit iets fout doet, wordt een heilig boontje genoemd. De 
Kievitsboon is verre van dat, maar is alleen al om zijn schoonheid een 
graag geziene gast in de moestuin. 
TEKST: TINI BRUGGE   FOTO’S: BEELDIGBEELD / STOCKFOOD / PHOTOCUISINE

Een heilig boontje ben ik niet. Ik draag geen beeld 
van heilig brood in mijn navel.
De flanken van de roodbonte bonen waarin ik groei, 
zijn als pronkbonen zo lang en dragen een 
schitterende rode tekening. Als een abstract 
dynamisch kunstwerk van de natuur bungelen ze in 
de wind. Alleen daarom al kruip ik in menig 
moestuin langs stokken richting hemel.
Mijn bonen zijn als kievitseieren gespikkeld, ook met 
rood. Ze kunnen droog bewaard worden voor later, 
als de moestuin in de winter minder levert. 
Spanjaarden noemen mij afgekort pintoboon dat 
gevlekt betekent. In Noord-Spanje wordt in de herfst 
zelfs het pintobonenfeest gevierd. 

Niet mijn schuld
Mijn rode kleur is niet van schaamte. Want waaraan 
heb ik schuld? Ik probeer juist het cholesterolgehalte 
te verlagen! En dankzij mijn eiwitten ben ik 
klimaatvriendelijk: een lapje vlees belast het milieu 
bijna tien keer zoveel. Nee, die rode blos is mijn 
warmte die je toelacht. Maar als je mij kookt, schrik 
dan niet, want dan word ik bruin. Daar schaam ik me 
voor. 

Schaamrood op de flanken

KOKEN
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Hollywood chili met pintobonen
voor 4 personen, 40 minuten bereidingstijd 

Ingrediënten
• 1 kilo rijpe tomaten
• 2 uien
• 1 rode peper
• 4 tenen knoflook
• 4 ribkarbonades
• 1 eetlepel boter
• 2 eetlepels olijfolie
• 500 gram rundergehakt
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 blik pintobonen (400 gram)
• 1 theelepel gemalen komijn
• 1 theelepel gemalen koriander
• 1 mespunt kerriepoeder
• evt. 1 gele paprika

Bereidingswijze 
Snijd de tomaten onderop kruislings in. Dompel ze 30 seconden onder in kokend water en 
schep ze dan in een bak ijswater. Pel de tomaten en hak ze fijn. 
Pel en snipper de uien. Hak het pepertje fijn. Pel de knoflook. 
Dep de karbonades droog. Verhit de boter in een stoofpan en braad de karbonades aan 
beide kanten lichtbruin aan. Neem het vlees uit de pan en bestrooi met zout en peper. Ver-
hit nu de olie in de pan en bak het gehakt rul. Bestrooi met zout en peper. Pers de knoflook 
erboven en roer de ui, rode peper en tomatenpuree erdoor. Bak nog 1 minuut. Voeg de 
gehakte tomaat, de bonen en de specerijen toe. Laat afgedekt 15 minuten zachtjes stoven. 
Breng de chili op smaak met zout en peper. Leg de karbonades in de pan en stoof het vlees 
in nog 5 minuten gaar.
Neem de karbonades weer uit de pan, snijd het vlees van het bot en snijd het in kleine stuk-
jes. Roer het vlees door de chili en proef of er nog zout of peper bij moet. Verdeel de chili 
over grote kommen en garneer eventueel met flinterdunne reepjes gele paprika.   >
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Bereidingswijze  
Pel en snipper de ui. Schil de wortel, knolselderij en aardappel en snijd de groenten in 
blokjes. Kook de aardappels in gezouten water in 10 minuten beetgaar. Laat met de 
bonen uitlekken in een vergiet. 
Verhit de olie in een (soep)pan. Fruit de ui met de wortel en de knolselderij glazig. 
Blus af met de wijn en schenk de bouillon erbij. Voeg de laurier, komijn en wat peper 
toe. Laat 15 minuten zachtjes koken. 
Was intussen de kool en snijd de dikke nerven uit de bladeren. Snijd de kool klein en 
roer met de aardappelblokjes en bonen door de soep. Laat nog 10 minuten sudderen. 
Ris de blaadjes tijm van de takjes. Proef of er nog zout of peper bij de soep moet. 
Schep de soep in grote kommen. Bestrooi met de tijm en rasp of schaaf er wat 
parmezaan over. 

Ingrediënten
• 450 gram wortel
• 400 gram knolselderij
• 600 gram vastkokende aardappels
• 1 blik pintobonen (400 gram) 
• 3 eetlepels olijfolie
• 150 ml droge witte wijn
• 500 ml groentebouillon
• 2 blaadjes laurier
• 1 theelepel gemalen komijn
• 200 gram jonge groene koolbladeren
• 3-4 takjes tijm
• stuk parmezaan, voor erbij

Groentesoep met pintobonen  
en groene kool 
voor 4 personen, 40 minuten bereidingstijd
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Bereidingswijze  
Pel en snipper de sjalot en de knoflook. Verwijder eventueel de zaadjes en hak het 
pepertje heel fijn. Verhit de olie in een braadpan en bak het gehakt rul en lichtbruin. 
Breng op smaak met zout, peper, komijn en oregano. Roer de tomatenpuree erdoor 
en bak nog 1 minuut. Schenk de tomatenmoes erbij en laat afgedekt nog 15 minuten 
zachtjes sudderen; roer geregeld even om.
Verwarm intussen de oven voor op 180 °C. Snijd de koriander grof. Schenk de helft 
van het bonenvocht eraf en verwarm de bonen in een steelpan in de rest van het 
vocht. Laat de maïs uitlekken. Verwarm de tacoschelpen 4-5 minuten in de oven. 
Vul de tacoschelpen met een flinke lepel gehakt. Verdeel de bonen, maïs en koriander 
erover. 

Tip
Chipotles zijn gedroogde, gerookte jalopeño-pepers. Ze zijn donkerbruin van kleur 
en smaken behoorlijk pittig, met een rokerig, zoet aroma. Chipotles zijn heel (in 
potten) of in poedervorm te koop. Voor een milder resultaat laat je het pepertje in 
zijn geheel meestoven en haal je het daarna uit de gehaktsaus. Als alternatief kun 
je verse rode pepers en wat gerookte-paprikapoeder (Pimentón de la Vera) gebrui-
ken. ✣

Ingrediënten
• 3 sjalotten
• 2 tenen knoflook
• 1 chipotle (zie tip)
• 3 eetlepels olie
• 800 gram gehakt
• 1 theelepel gemalen komijn
• 1 theelepel oregano
• 3 eetlepels tomatenpuree
• 400 ml passata (gezeefde tomaten)
• 1 handvol korianderblaadjes
• 1 blik pintobonen (400 gram)
• 1 blikje maïs (150 gram)
• 12 tacoschelpen

Mexicaanse taco’s 
voor 4 personen, 30 minuten bereidingstijd

KOKEN



Actie Warm Hart
Elk jaar geeft KRO-NCRV een mooi bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere 
manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat bedrag krijgt, bepaalt u. 
Uw stem uitbrengen kan tot 28 september!
 Stem op ncrv.nl/actiewarmhart
U bepaalt welk doel €10.000 krijgt!

Stem 
nu!
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3x Vergeven 
Hoe vergeef je, ga je om met de 
schuld van de ander? Svenja 
Flasspöhler schreef er op basis 
van haar eigen ervaringen een 
boek over. Ze gaat indringende 
vragen daarbij niet uit de weg. 
Over het in praktijk brengen 
van begrijpen, liefhebben en 
vergeten. En over de schuldige persoon die 
meer is dan zijn daad alleen. Toch wordt het boek ner-
gens zwaar, het boeit van begin tot eind. Hier heb je 
wat aan als je iemand iets te vergeven hebt. Zie ook 
pag. 58.

We mogen 3 boeken weggeven. Meedingen kan door 
voor 15 oktober 2018 een mail te sturen naar: prijs-
vraag@deverwondering.nl o.v.v. ‘Vergeven’. Vergeet 
niet uw naam en adres te vermelden. 

3x Mijn evangelie
Wereldwijd worden oosterse 
religies gezien als bron van 
inspiratie. Dat het christelijke 
geloof ook goede papieren heeft, 
zien veel mensen over het hoofd. 
Alla Avilova gaat op zoek naar de 
unieke boodschap van Jezus. Dat 
doet ze los van de leer en de 
dogma’s van kerkelijke tradities. Met name 
in de redes van Jezus herkent ze de agapè, liefde op 
haar mooist. Kijk voor een recensie van dit 
verrassende boek op pag. 75.

We mogen 3 boeken weggeven. Meedingen kan 
door voor 15 oktober 2018 een mail te sturen naar: 
prijsvraag@deverwondering.nl o.v.v. ‘Mijn 
evangelie’. Vergeet niet uw naam en adres te 
vermelden. 

 

WIN!
 

WIN!

De Dalai Lama heeft speciaal voor de tentoonstelling Het 
leven van Boeddha, de weg naar nu een 19de-eeuwse 
rolschildering beschikbaar gesteld. Maar er is meer moois 
te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Van objecten uit 
de derde eeuw tot hedendaagse kunst van bekende 
nationale en internationale kunstenaars als Koos Breukel 
en Yoko Ono. De tentoonstelling verbeeldt de essentie van 
het boeddhisme; de verlichting die bereikt kan worden 
door de bewustwording van het hier en nu. Van 16 
september 2018 t/m 3 februari 2019. Zie ook het artikel op 
pag. 46

We mogen 5 x 2 kaartjes (à € 17,50) weggeven. Meedin-
gen kan door voor 15 oktober 2018 een mail te sturen 
naar prijsvraag@deverwondering.nl o.v.v. ‘Het leven van 
Boeddha’. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

5x Het leven 
van Boeddha

WIN!
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Colofon
REDACTIE DE VERWONDERING
Postbus 25900, 1202 HW Hilversum 
telefoon  0900-777 99 97 
(op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)

fax 035-672 68 78
e-mail:  info@deverwondering.nl
internet: www.deverwondering.nl 

DE VERWONDERING
De Verwondering is een uitgave van de NCRV. 
De NCRV is een maatschappelijk betrokken 
mediaorganisatie die zich, geïnspireerd door 
het protestants-christelijke gedachtengoed, 
inzet voor de kwaliteit van de samenleving. 

ABONNEMENTEN  
Voor alle vragen over (nieuwe) abonnementen, 
betaling, adreswijziging, lidmaatschap,  
aanbiedingen e.d.
postadres: Postbus 25000, 1202 HB Hilversum
internet:  www.deverwondering.nl 
telefoon:  0900-777 99 97 (op werkdagen van  
9.00 uur tot 17.00 uur) fax: 035-672 68 78

Adreswijziging
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Op de Facebookpagina De Verwondering levensvragen gaat Annemiek Schrijver met een panel op zoek naar 
antwoorden op de grote vragen van het leven. In deze rubriek lichten we er telkens een uit. 

 
Officier van Justitie in opleiding Disa Jironet 
is soefi. Ook in de rechtszaal blijft ze vanuit 
de ander denken om zonder oordeel te luiste-
ren. Annemiek Schrijver vraagt haar hoe het 
zit met compassie voelen voor daders.

 
 
 
Kun je mededogen ontwikkelen voor iemand die je 
kwaad heeft gedaan?
“Ja dat denk ik wel. Door bewust naar het aandeel van 
beide personen te kijken. Eerst naar dat van jezelf. Iemand 
heeft je pijn gedaan, maar die pijn is van jou. Raakte het 
een gevoelige snaar en waar komt dat dan vandaan? Pas 
daarna kijk je naar de handeling van de ander, feitelijk, zon-
der in te vullen. Wat heeft hij nu precies gedaan? Dan kun 
je ontdekken dat het een neutrale handeling was, maar 
dat het jou raakte vanwege die gevoelige snaar. Als er 
sprake was van een strafbaar feit, dan zit er iets kwetsends 
in de handeling zelf. Vraag je dan af waarom die persoon 
zo handelde. Door op die manier naar beide kanten te kij-
ken, kun je misschien zelfs overeenkom-
sten ontdekken en kun je compassie ont-
wikkelen voor die ander.”

Zoals Etty Hillesum ooit schreef…
“Dat als ze getrapt zou worden door een 
SS’er dat ze dan naar zijn ogen zou kijken 
om te zien wie hem zo gekwetst heeft dat 
hij zo is geworden. Ja, als iemand echt in 
staat is over zoiets hatelijks heen te stap-
pen dan is dat een grote daad van com-
passie. En zeker iets om na te streven.” 

Hoe gaat dat bij jezelf. Stel: jij ziet een man een hond 
slaan.
“Dan is mijn eerste neiging die hond te beschermen, dat 
lijkt me ook heel menselijk. Daarna zou ik die man vragen 
waarom hij die hond sloeg. Ook vanuit de gedachte dat ik 
wil voorkomen dat dit nog eens gebeurt.”

Is begrijpen wat iemands motieven zijn het geheim 
achter vergeving? En is dat zelfs een reden om te 
vergeven?
“Vergeving is een heel gevoelig onderwerp omdat het zo 
persoonlijk is. Ieder mens moet zelf invullen wanneer en 
of en hoe hij wil vergeven. Maar als ik voor mezelf spreek, 
dan is iemand begrijpen wel een drijfveer om te kunnen 

vergeven. Ook als iets echt kwetsend is 
geweest en de schade niet alleen iets van 
mezelf is. Maar vaak komt het handelen 
van de ander voort uit verscholen pijn. En 
als ik dat zie, kan ik compassie hebben, het 
vergeven en loslaten.”

Hoe werkt dat met gebeurtenissen op 
wereldschaal? Al die vreselijke dingen.
“Dan kun je alleen maar huilen. Als je men-
sen ziet vluchten, kinderen, verschrikkelijk! 
Dan kun je alleen maar rouwen. Er zit niet 

een persoon achter, maar een dynamiek, een ingewikkeld 
systeem. Het is pijnlijk om te ervaren en een kunst om met 
die machteloosheid te leven.” 

Maar in een een-op-een-relatie…
“Kun je zeggen dat hoe meer je begrijpt, hoe meer je mis-
schien kunt vergeven.”  ✣

Compassie

TEKST: ANNEMIEK SCHRIJVER  FOTO: MARTJE VAN DER HEIJDEN
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Vaak komt 
handelen voort 
uit verscholen 

pijn



‘God heeft deze 
mensen gebruikt 
om mij te redden’

legerdesheils.nl/nalaten

Uw toegift brengt leven

Dankzij de steun van gulle gevers en nalaters 

kunnen mensen zonder helper geholpen 

worden. Daarom is uw toegift een bijzondere 

kans om groot verschil te maken als u er niet 

meer bent. Wilt u meer weten over nalaten? 

Vraag de brochure aan op legerdesheils.nl/

nalaten of neem telefonisch contact op met 

Rita Beullens: 088-065 31 62.

Jacoba wilde dood omdat ze zo’n honger leed. 

Onderweg naar het spoor, liep ze langs Bij 

Bosshardt van het Leger des Heils. De geur van 

warm eten lokte haar naar binnen. “Ik kreeg een 

knu� el van Els. Ik stonk vreselijk en ik zag er niet uit. 

Maar dat maakte haar blijkbaar niet uit. ‘Welkom, 

wil je ko�  e?’ Ik kreeg eten, ko�  e en thee. Ik wist 

niet wat ik meemaakte. God heeft deze mensen 

gebruikt om mij te redden. Wat een wonder!” 

Nu kookt Jacoba elke week voor anderen en 

deelt ze voedsel uit.
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