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‘Als theologen van christelijken huize – maar vaak
meer op de drempel dan binnenshuis – zijn wij
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eigen traditie te transformeren. Dit kan alleen in
de ontmoeting en confrontatie met andere
tradities.’
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Woord vooraf

Eén ding is zeker: met angstig fundamentalisme hebben de vrou-
wen die in deze bundel schrijven niets op. Niet met de fanatieke
terugkeer naar de ‘zuivere’ fundamenten van religieuze stro-
mingen. En niet met de agressieve verwerping van religie door
sommige ‘verlichtingsfundamentalisten’ onder de Nederlandse
opiniemakers en politici. Integendeel, de vrouwen die wij hebben
uitgenodigd om een essay te schrijven over religie en geloven be-
vragen juist hun fundamenten. En aarzelen niet om eraan te zagen.
Hun geloof is hun wel dierbaar, maar niet heilig.

Nederland heeft het momenteel moeilijk met religie. Lange tijd is
religie in ons geseculariseerde land als louter privézaak be-
schouwd, leuk voor in het weekend, als een ouderwets alternatief
voor woonboulevard of voetbalstadion. Verder kon religie afge-
daan worden met mediabeelden van een kwijlende oude Paus en
seksschandalen van priesters en ouderlingen, of de godsdienstige
capriolen van megaster Madonna.

Twee ontwikkelingen hebben roet in het eten gegooid van de
voorstelling dat religie in Nederland een louter marginaal ver-
schijnsel is geworden. Om te beginnen is er natuurlijk de keten van
mondiale en nationale gebeurtenissen die de islam als belangrijke
maatschappelijke factor op de Nederlandse kaart heeft gezet. He-
laas steeds meer in negatieve zin in de ogen van veel autochtone
Nederlanders. Met name de terroristische aanval van al-Qaeda op
11 september 2001 heeft ook in Nederland geleid tot een groeien-
de angst voor de islam. De controversiële uitlatingen over de islam
van Ayaan Hirsi Ali en de moord op Theo van Gogh door een ex-
tremistische moslim hebben nog meer olie op het vuur gegoten.
Van de weeromstuit zijn veel moslims zich nadrukkelijker dan
voorheen als zodanig gaan profileren. Nogal wat – juist geëmanci-
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peerde – vrouwen hebben de hoofddoek omgedaan als trotse ui-
ting van hun moslimidentiteit. Onderlinge tolerantie tussen islami-
tische en andere Nederlanders, die voor het gemak ineens weer
‘christelijk’ worden genoemd, is de laatste jaren schrikbarend afge-
nomen.

Daarnaast is steeds duidelijker geworden dat het afnemen van
traditionele godsdienstigheid niet betekent dat Nederlanders en
masse fervente godloochenaars zijn geworden. In haar bijdrage in
dit boek schrijft Kathleen Ferrier dat migranten Nederland soms
ervaren als een ‘spirituele woestijn’, waarin iedereen op zoek is
naar zingeving en geestelijke verdieping. In ieder geval menen ook
wij dat het aantal mensen in Nederland met een religieus verlangen
het aantal overtuigde atheïsten verre overstijgt. Ruimte maken
voor een religieus verlangen staat niet gelijk aan een irrationele
onderwerping aan autoritaire leiders en heilige boeken. Het bete-
kent een – vaak individuele, soms door een gemeenschap gedragen
– zoektocht naar woorden, beelden en rituelen voor wat eigenlijk
niet te vatten is. Leven en dood, eindigheid, liefde, het kwaad, de
kosmos, het niet op te heffen verschil tussen ik en de ander.

Het voorbeeld van theatermaker Adelheid Roosen doet goed vol-
gen. Zij beoefent de nieuwsgierigheid als deugd. Haar alom beju-
belde toneelstukDe gesluierde monologen is gebaseerd op zestig inter-
views met vrouwen met een islamitische achtergrond. In haar
motivatie om deze voorstelling te maken speelde het verlangen
naar openheid – openheid voor de ander – een grote rol. De angst
voor het vreemde is in Nederland doorgaans groter dan de wens te
ontmoeten, stelt Roosen. Je kunt ook achter de sluier proberen te
kijken en je verdiepen in iemands pijn, iemands verhalen en ritue-
len. Voor de wrede kanten van religie is de publieke belangstelling
altijd groot. Roosen vroeg daarnaast aan de vrouwen: ‘Kun je me
iets vertellen over de schoonheid van je religie?’

Op onze beurt hebben wij een aantal vrouwen uitgenodigd een
essay te schrijven over wat en hoe zij geloven. Ze zijn allen vrou-
wen met een hoog ‘emancipatiegehalte’, afkomstig uit verschillen-
de religieuze tradities en met uiteenlopende maatschappelijke
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functies. Wij wilden deze vraag juist aan vrouwen voorleggen,
omdat anti-religieuze sentimenten in ons land immers geregeld ge-
legitimeerd worden door bezorgdheid dat religie vrouwen onder-
drukt of minstens belemmert in hun emancipatieproces. Welnu,
het blijkt dat deze vrouwen zich er, mét de nodige worstelingen,
heel goed doorheen hebben geslagen. Sterker nog: geloof en reli-
gie betekenen voor hen zelfs inspiratie, zowel in hun persoonlijke
spiritualiteit als voor hun maatschappelijke en creatieve identiteit.

De essays laten zich lezen als persoonlijke ‘belijdenissen’, een vorm
van permanent zelfonderzoek geschreven met relativering en zelf-
spot, maar daarom nog niet minder ernstig. Wat geloof ik, hoe ge-
loof ik, hoe niet meer? Wat heb ik behouden van de religieuze tra-
ditie waarin ik ben opgegroeid, wat heb ik achtergelaten? Heeft
religie een betekenis voor mij in het dagelijks leven? Hoe zie ik de
maatschappelijke rol van religie in Nederland? De rode draad in de
zo diverse bijdragen is dat er in het geloof geen absolute zekerhe-
den zijn, maar dat er wel zaken zijn die het verstand te boven gaan.
Besef van eindigheid, verlangen naar overgave en oog voor het
mysterie zijn noties die regelmatig terugkeren, naast compassie en
dankbaarheid.

In sommige verhalen staat de persoonlijke beleving centraal, en
het deel uitmaken van een bezield verband. In andere verhalen
overheerst de ethische benadering, waarin religie als richtsnoer
voor praktisch handelen wordt onderzocht. Voor sommigen ligt de
nadruk op oefening en discipline, verbonden met meditatie, gebed
en rituelen. Maar in bijna alle verhalen verschijnt het esthetische
aspect, vooral de muziek. Geloven zonder schoonheid is als een
mond vol zand.

Als theologen van christelijken huize – maar vaak meer op de
drempel dan binnenshuis – zijn wij ervan overtuigd dat het nood-
zakelijk is om onze eigen traditie te transformeren. Dit kan alleen
in de ontmoeting én confrontatie met andere tradities. Ook de au-
teurs van de essays bewegen zich vrijmoedig en kritisch binnen de
religieuze tradities waarin ze geworteld zijn en schromen niet uit-
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stapjes te maken naar andere religies en levensbeschouwingen. Ze
behouden wat zij waardevol vinden en voegen nieuwe elementen
toe. Ze tonen aan dat religies geen gesloten systemen vormen maar
dat ze verandering en vernieuwing toelaten – ja, die zelfs vereisen
om betekenis te hebben voor de concrete levens van mensen.
Onze tijd vraagt niet alleen om verdieping, maar ook om verbre-
ding, om cross-overs tussen culturen en religies. Met het Domini-
caans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en IKON-
televisie hopen wij ook in de toekomst stem en gestalte te geven
aan projecten en programma’s die hieraan een bijdrage leveren.

De titelModerne devoties is een lichtvoetige verwijzing naar de Mo-
derne Devotie, een religieuze beweging die aan het eind van de
veertiende eeuw opkwam in de Nederlanden. Deze hervormings-
beweging, met als voortrekker Geert Groote uit Deventer, streefde
spirituele verdieping, verinnerlijking en een praktische vroomheid
na. Veel aanhangers leefden als leken of geestelijken samen in niet-
kloosterlijke gemeenschappen. Zij worden de broeders en zusters
van het gemene (gemeenschappelijke) leven genoemd. Van deze
gemeenschappen waren die van de vrouwen ver in de meerder-
heid. Naast vitae – levensbeschrijvingen – zijn van verschillende
vrouwen uit de Moderne Devotie autobiografische en dag-
boekachtige geschriften bewaard gebleven. Ook de artikelen in
Moderne devoties hebben het intieme karakter van dagboekaanteke-
ningen en worden gekenmerkt door het streven naar zelfinzicht,
praktische levenswijsheid en spirituele verdieping.

Daarmee houdt de gelijkenis ook weer op. In West-Europa
leven we allang niet meer in een wereld waarin de christelijke sym-
boliek alles bepalend is voor de duiding van ons bestaan. Voor één
bepaalde devotie is in de pluralistische samenleving van vandaag
geen plaats meer. Bovendien is de betekenis van devotie in de he-
dendaagse context verschoven van vroomheid naar toewijding: de
auteurs zijn toegewijd aan hun vragen en hun visioenen. Als zoda-
nig vormen de auteurs geen gemeenschap van gelovigen, maar een
kleurrijk gezelschap van weldenkende vrouwen, voor de gelegen-
heid samengebracht in dit boek over geloven.
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Wij danken alle auteurs voor hun grote inzet. Ook danken we Jan
Oegema van uitgeverij de Prom voor zijn enthousiasme voor dit
project, en Joris van Bennekom voor zijn fotografische bijdrage.

Manuela Kalsky
Ida Overdijk
Inez van der Spek
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‘Mij heeft het beeld van God als veredelde
boekhouder bij wie je op het matje wordt
geroepen nooit kunnen bekoren. Waarom zou je
alleen goed doen uit angst voor het vuur van de
hel of uit hoop op een plek in de skybox van het
paradijs?’

WIE Naïma Azough

GEBOREN Marokko, 1972

WERK Tweede-Kamerlid GroenLinks

VAN HUIS UIT Islamitisch

MEER WETEN Bekijk www.parlement.com/azough
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Met de bezem door het paradijs

Naïma Azough

Jaren geleden kwam ik als puberende Rotterdamse wekelijks in
de Centrale Bibliotheek: een enorme academie van het volk met
honderdduizenden boeken, de trots van de stad. Geïnteresseerd
in alles bracht ik vele uren door in allerlei hoekjes met stapeltjes
boeken om me heen. Nergens trof ik zo veel ezelsoren, onder-
strepingen, gebroken ruggen en beduimelde kaften aan als bij de
boeken over de islam. Deze boeken werden niet gelezen – nee,
ze werden beleefd. Alle frustraties, vragen en twijfels werden erin
uitgeleefd. Dit was geen hobbyisme – dit was een kwestie van
nood.

Voor mij begon dit zoeken pas later. Al vroeg in mijn jeugd
vroeg ik me af wat de zin van het geloof was. Waarom geloofden
mensen? Uit gemakzucht, vanwege traditie, omdat hun moeder en
vader gelovig waren? En wat hield dat geloof in? Veel mensen
leken voornamelijk een stelsel aan leefregels en gewoontes te belij-
den. De spiritualiteit, de zingeving en de kennis ontbraken te vaak
in mijn moslimgemeenschap. Bovendien waren veel moslims in
Nederland in een religieus vacuüm terechtgekomen.

Ik ben in Rotterdam opgegroeid in een traditioneel gastarbei-
dersgezin – een afkomst waar ik fier op ben. Wij vierden onze reli-
gieuze feesten alleen met ons gezin. Ook tijdens de maand van de
ramadan vastten wij zonder anderen. Niet in een vanzelfsprekend
geheel, en niet met een uitgebreide roedel aan ooms, tantes, nicht-
jes en neefjes, zoals in Marokko of Turkije gebeurt. Het ontbreken
van een gemeenschappelijke religieuze ervaring, omdat wij als isla-
mitische minderheid in een overwegend niet-religieuze omgeving
leven, voelde armoedig. Stel je Kerstmis voor in Islamabad, Pa-
kistan – zo vierde onze familie Aid ul Fitr, het suikerfeest, in Rot-
terdam-Zuid.
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Islamitische agnost

Het is moeilijk onder dergelijke omstandigheden je religieuze besef
te behouden. Het maakt je bewuster, maar soms ook raak je ver-
stard, angstig. Bang om meegezogen te worden door de dynamiek
in de samenleving. Dat was echter niet de belangrijkste reden voor
mijn vragen over het geloof, voor mijn twijfel aan de vanzelfspre-
kendheid ervan. De belangrijkste reden was mijn liefde voor het
lezen. Door alle boeken die ik las, alle verschillende werelden en
waarheden die daarin verscholen lagen, was dé waarheid opgehou-
den te bestaan, ook de religieuze waarheid. Waarom zou onze God
een andere zijn dan die van de bijbel of de thora? Waarom moest je
geloven om een goed mens te kunnen zijn? En waarom zou God
meer waarde hechten aan mannen dan aan vrouwen? Dit laatste
openbaarde zich niet zozeer in de leerstellingen van de koran als
wel in gezegdes en tradities die als het ware als natuurwetten mee-
gegeven worden. Natuurlijk is de voorganger van de moskee een
man. Natuurlijk kunnen mannen en vrouwen niet gezamenlijk
eten bij bezoek en bruiloften. En natuurlijk mag een jongen niet
huilen en moet een meisje leren koken. Waarom dan? Daarom.
Het is zoals het is en altijd is geweest. Een antwoord dat mij niet
kon overtuigen.

Maar het geloof was voor mij ook met andere gevoelens ver-
bonden. Het beeld van mijn grootvader met zijn rozenkrans in
de hand. De hypnotiserende, onnavolgbare klank van koranreci-
taties. De voldane vreugde bij het aanbreken van zonsondergang
tijdens de vastenmaand. Geen eenvoudige plicht of simpel plaat-
je.

Als kind volgde ik jarenlang elke week enkele uren Arabische
taalles – bij tijd en wijle een kwelling voor mij als Berbers kind. In
het lokaal van deze taalles hing een tekening: een donzen witte
wolk waarop een oude man met witte baard sereen uit zijn ogen
keek. Een plaatje dat een christelijke God voorstelde. In mijn jeug-
dige overmoed vond ik het een vreemd beeld, fantasieloos: Sinter-
klaas op een wolk. Moest je daar nu in geloven? Ik zag meer godde-
lijkheid in bliksemflitsen en striemende regenbuien. Jaren later
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hoorde ik voor het eerst over het begrip agnost. Dat werd mijn een-
voudige uitvlucht: ‘Ik wist het niet.’ Ik was een islamitische agnost.
Pas tijdens mijn studiejaren begon ik aan mijn eigen zoektocht.

Antwerpen

Veel moslimjongeren zochten naar de betekenis van het geloof,
maar vreemd genoeg is dit maar door weinig mensen in Nederland
en daarbuiten echt opgemerkt. Tot 11 september 2001. Niet dat er
daarvoor geen aandacht was voor de islam in Nederland. Daar
zorgden de Islamitische Revolutie in Iran, de eerste Golfoorlog en
opiniemakers als Frits Bolkestein wel voor.

Na mijn middelbareschooltijd trok ik naar de Universiteit Ant-
werpen voor de studie tolk-vertaler Engels en Duits. Dit was een
tijd van grote veranderingen. Glasnost, perestrojka, de val van de
Berlijnse muur, de Golfoorlog, de Palestijnse intifada – wat zou de
toekomst brengen? In Antwerpen was de geest van onbegrensde
mogelijkheden niet echt te vinden. Het waren jaren van schrik
voor progressief Vlaanderen: een nationalistische, racistische partij,
het Vlaams Blok, bleek vele kiezers te trekken. In Nederland was
geen vergelijkbare beweging in die tijd. Meer dan in België was er
echter een voortdurende discussie in kranten, op televisie en op de
radio gaande over allochtonen, medelanders, gastarbeiders, nieuwe
Nederlanders en hoe wij – zij – ook genoemd werden. Maar wacht
even: het huidige dogma is toch dat toen op deze thema’s een
taboe rustte en dat wij blij zijn dat er nu frank en vrij over migran-
ten en migrantenproblemen gesproken mag worden? Zo heb ik dat
zelf niet ervaren. Elke keer als ik in Nederland terugkwam, bleek
de VVD-politicus Bolkestein net weer een uitspraak over deze
kwesties te hebben gedaan die tot tumult leidde. Tumult waarbij
nauwelijks migranten als gesprekspartner betrokken waren. Na-
tuurlijk waren er vormen van verstikkende politieke correctheid –
een mentaliteit van ‘Wij zullen die hulpbehoevende stakkers wel
beschermen’. Maar degenen die deze visie onderschreven namen
migranten uiteindelijk net zomin serieus als de mensen die hen het
liefst zagen vertrekken. De mythe dat er tot 11 september 2001
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nooit kritisch of negatief over moslims, islam en allochtonen zou
zijn gesproken is niet meer dan dat: een mythe.

In deze jaren werd ik mij als Nederlandse, Marokkaanse, islami-
tische agnost in België bewust van de schakeringen in mijn iden-
titeit. Voor Vlamingen met een allergie voor mensen met een
Noord-Afrikaans uiterlijk was ik een makak, tot ik mijn mond
opendeed: dan was ik een makak met een Hollands accent. Dat
maakte het er niet gemakkelijker op, aangezien sommige Vlamin-
gen aan een behoorlijke neurose ten opzichte van ‘den Ollander’
lijden. In Nederland werd ik echter steeds meer ‘de allochtoon’.

In Antwerpen volgde ik Arabisch als bijvak. Hierdoor werd ik
geconfronteerd met mijn ontstellende gebrek aan kennis van de
islam en zijn bronnen. Om het nuttige met het persoonlijke te ver-
enigen, besloot ik mijn eindscriptie te schrijven over een femi-
nistisch en islamitisch onderwerp. Ik koos voor het thema van de
positie van vrouwen in het sjiitische familierecht in Iran. Een jaar
lang las ik tientallen werken van islamologen, sociaal wetenschap-
pers, theologen en historici. Ik wilde weten wat ik afwees als ik de
islam als leidraad in mijn leven zou opgeven. Ik wilde bewust kie-
zen voor geloven of niet-geloven. Tot mijn verbazing ontdekte ik
een andere godsdienst dan die ik eerder had beleefd. Opnieuw
speelden boeken een cruciale rol. Van activistische feministes als
Nawal el Saadawi tot aan wetenschapsters, theologes en schrijfsters
als Leila Ahmed, Fatima Mernissi, Ziba Mir-Hosseini, Riffat Has-
san en Amina Wadud. Maar even essentieel was voor mij het in-
drukwekkende werk van Ibn al-Arabi, Al-Ghazali, Elizabeth Fer-
nea, Nikki Keddie, Haleh Afshar, Edward Said, Bernard Lewis,
Nilüfer Göle, Abudullah Ahmed An-Na’im, Annemarie Schim-
mel, Sheikh Fadlallah en vele anderen.

Vernauwde blik

Veel indrukken die ik had werden bevestigd, maar net zo vaak
werden mijn stereotiepe oordelen ontkracht. Een heerlijke tijd,
waarin ik me kon laven aan inspiratie, die ik soms bijna fysiek be-
leefde – een nieuwe invulling van wie ik was en waar ik vandaan

19

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:00  Pagina 19



kwam. Ik leerde veel over de politieke context, de maatschappe-
lijke achtergronden, de historische ontwikkeling van de islam en
van moslims. Deze kennis bracht een nieuwe kleurenrijkdom aan
in de islamitische leer en de tradities die ik van huis uit had meege-
kregen. Alsof je na Frans Bauer naar Maria Callas leert luisteren.

Mijn zoektocht was pas begonnen, maar voorzichtig gaf ik mezelf
toestemming weer moslim te zijn. Eindelijk kon ik mijn behoefte
aan spirituele zingeving verenigen met mijn drang naar vrijheid en
onbeperkte ontplooiing. Daarom is voor mij de vernauwde visie
op de islam onder zowel niet-moslims als moslims in Nederland
gevoelsmatig zo frustrerend.

De islam is veel meer. In zijn geschiedenis hebben theologische
leerstellingen, politieke keuzes, culturele tradities en maatschappe-
lijke ontwikkelingen voortdurend met elkaar te maken gehad. Op
geen enkel moment in de veertien eeuwen oude geschiedenis van
de islamitische wereld was er één islam. Sinds zijn ontstaan heeft de
islam verschillende schoksgewijze hervormingen gekend. Zoals
andere religies viel de islam steeds weer uiteen in talloze stromin-
gen en substromingen, die allemaal de waarheid opeisten. Binnen
de exegese van de soennitische islam was sprake van twee hoofd-
stromingen. De wettische moslims kozen voor terugkeer naar een
letterlijke betekenis van de bronnen van de islam, de koran en le-
venswijze van de Profeet. De hervormers aan de andere kant, zo-
genoemde protohumanisten, gingen op zoek naar een nieuw filter,
een nieuwe interpretatie van de teksten die paste bij hun tijd, bij
hun spiritualiteit. Een goed voorbeeld waren de moe’tazilieten, een
beweging die floreerde in Bagdad en Basra tussen de achtste en
tiende eeuw. Met hun ideeën over de vrije wil, de rede en de
noodzaak tot contextualiseren van de islam waren zij hun tijd ver
vooruit. Hun opvattingen werden uiteindelijk verworpen door de
islamitische meerderheid. Desondanks bleven de aanhangers in-
vloedrijk, waardoor we de namen van liberale islamitische filosofen
als Ibn Sina en Ibn Rush, oftewel Avicenna en Averroës, nog steeds
kennen.

Eerder elitair dan volks, en zonder een duidelijk programma en
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leiderschap, behield dit soort hervormingsbewegingen helaas nooit
langdurig de politieke leiding die nodig was om hun voortbestaan
te waarborgen.

Koloniale opvattingen

Tijdens mijn zoektocht vond ik antwoorden. Soms waren het vol-
treffers, soms konden ze me niet bevredigen. Ook de antwoorden
die ik op de vraag naar de positie van vrouwen in de geschiedenis
van de islam vond, toonden mij dat het gebruikelijke zwart-wit-
verhaal over de onderdrukking van de vrouw iets complexer was.
Neem alleen al het verrassende feit dat seksualiteit door vele koran-
geleerden als natuurlijk en gezond wordt beschouwd, waarbij het
tot de seksuele rechten van de vrouw behoort om genot te onder-
vinden in de geslachtsdaad.

Wat maakt de discussie over de positie van moslimvrouwen zo
ingewikkeld? Ieder weldenkend mens, zeker in Nederland anno
2005, zou toch elke zweem van vrouwenonderdrukking moeten
afwijzen? Wat weerhoudt de meerderheid van moslims ervan daar
volmondig mee in te stemmen en ook kritisch naar de rol van de
islam te kijken? Het probleem ligt erin dat het lot van moslimvrou-
wen niet los gezien kan worden van historische ontwikkelingen,
regionale en internationale omstandigheden, en religieuze en poli-
tieke machtsverhoudingen. Het debat over moslimvrouwen is tot
op het bot gepolitiseerd, zowel in de islamitische wereld als in het
Westen, in het verleden en in het heden.

In het koloniale verleden moest voor elke gekoloniseerde cul-
tuur een eigen verhaal ontwikkeld worden om de overheersing te
legitimeren. Zo werd de geopolitieke en economische bezetting
in de Arabische wereld moreel gerechtvaardigd met de bescher-
ming van islamitische vrouwen tegen hun onderdrukking. De ko-
loniale bezetting werd gelegitimeerd door de overtuiging dat men
broodnodige beschaving bracht. Met die beschaving ging de ont-
maskering van de islam gepaard, een religie die in alle opzichten
inferieur was aan het christendom. Een van de overduidelijke be-
wijzen daarvoor was de behandeling van de moslimvrouw. Zij
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moest bevrijd worden van haar mannelijke landgenoten én van de
sluier, die ook destijds symbool stond voor islamitische achterlijk-
heid.

Zo memoreert historica Leila Ahmed, in haar boekWomen and
Gender in Islam, de opvattingen van Lord Cromer, de Britse con-
sul-generaal in Egypte aan het begin van de twintigste eeuw. Lord
Cromer was zeer gedecideerd in zijn mening over de moslim-
vrouw. Terwijl respect voor vrouwen inherent is aan het
christendom, minacht de islam de vrouw. In de onderdrukking
van de moslimvrouw toont zich de inferioriteit van de islam en
van de moslimman. Door moslims te dwingen op te gaan in de
westerse beschaving, zouden vrouwen vanzelf bevrijd worden.
Zijn ferme taal bleek grootspraak. In de praktijk beperkte Cro-
mer het onderwijs voor meisjes en werkte hij de opleiding van
vrouwelijke artsen in Cairo tegen. Fascinerend was bovendien
dat diezelfde Lord Cromer in eigen land een verklaard tegenstan-
der was van vrouwenrechten. Deze ‘bevrijder van de moslim-
vrouw’ was in Groot-Brittannië voorzitter van de Men’s League
for Opposing Women’s Suffrage, mannen tegen vrouwenkies-
recht. Emancipatie op eigen bodem moest te allen tijde bestreden
worden, in de rest van de wereld was het een nuttig instrument in
het discours.

Het gevolg was voorspelbaar: door de nadruk op de achterlijk-
heid van de islam werd de hoofddoek tot strijdsymbool tussen de
koloniale overheersers en de traditionele Egyptische tegenstanders
van het koloniale bewind. En de islam werd tot een politiek instru-
ment om de scheiding te markeren tussen het Oosten en het
Westen, tussen ‘overheerser en tegenstander’, tussen beschaving en
barbarij. De gelijkenis met de gebeurtenissen in West-Europa aan
het begin van de eenentwintigste eeuw is opvallend.

Loyaliteitsspagaat

Overigens is het even belangrijk te benadrukken dat een grote ver-
antwoordelijkheid voor een volwassen benadering van hun religie
bij moslims zelf ligt. Het is noodzakelijk met een kritisch bewust-
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zijn en een redelijke blik naar de ontwikkeling van de islam te kij-
ken. Het is in mijn ogen verbazingwekkend dat sommige moslims
de koran niet alleen als religieuze en ethische autoriteit beschou-
wen, maar ook als juridische, politieke en zelfs wetenschappelijke
verhandeling. Alsof het de koran aan betekenis zou ontbreken als
daarmee niet ook de natuurwetten verklaard kunnen worden. Dit
is schadelijk voor de islam en voor moslims. Niet alleen wordt zo
de waarde van de rede, die door God geschonken is, ontkend, maar
ook dat de koran geen politiek programma is maar zijn waarde ont-
leent aan zijn religieuze, spirituele en ethische boodschap. Gods-
dienst en politiek zouden gescheiden moeten zijn. Niet alleen van-
uit een politiek oogpunt, maar zeker ook vanuit religieus
perspectief. De idee van een islamitische, joodse of christelijke staat
houdt in feite in dat men geen vertrouwen heeft in God, die im-
mers de keuze van het geloof overlaat aan de individuele gelovige.
Ongeloof of afvalligheid is geen zaak van mensen, maar ligt onder
het oordeel van God.

Ik begon mijn verhaal met de ezelsoren, beduimelde kaften en
onderstrepingen die ik aantrof in boeken in de Rotterdamse biblio-
theek. Boeken over de islam. Vele jonge moslims zijn de afgelopen
jaren op zoek gegaan. Ze zijn op zoek naar dé waarheid, naar het de-
finitieve antwoord op wie ze zijn. Vroeger waren ze misschien nog
gewoon Ali, Mustafa of Soumaya, maar sinds een aantal jaren zijn ze
eerst en vooral ‘moslim’. Wrang genoeg voelen moslimjongeren
zich door de voortdurende kritiek op het gebrek aan individuele
vrijheid in de islam sterker dan ooit tot een collectief behoren. Want
ze moeten kiezen: you’re with us or? En in die valse loyaliteitsspagaat
kiezen ze – voor de familie, de gemeenschap, het bedreigde eigene.
Ook zij zoeken naar antwoorden op hun vragen. Want wat is dat ei-
genlijk, die islam? Spirituele of historische kennis van de islam krij-
gen ze nauwelijks mee – niet thuis, niet in de lokale moskee en niet
via de Nederlandse media, waar meningen feiten verdringen. Als een
soort islamitische protestanten gaan sommigen onder hen zelf op
zoek. Zonder al te veel kritisch vermogen om zin van onzin te schei-
den lezen ze zelf de koran, surfen ze op de vele islamwebsites, ver-

23

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:00  Pagina 23



binden ze beelden uit Tsjetsjenië en nieuws uit Palestina met elkaar,
en verslinden ze eendimensionale boekjes met ‘voorlichting over de
islam’. Voorlichting die eenvoudig te ontmaskeren is als fundamen-
talistische, wahabitische propaganda. Het ontstaan van deze reborn
islam leidt bij mij tot de voorspelbare conclusie dat wij moslims en
niet-moslims te lang onverschillig zijn geweest.

Nederlandse islam

Waar zijn de alternatieven? Waarom hebben linkse elites in de Ara-
bische wereld in de strijd tegen corrupte, dictatoriale regimes hun
neus opgehaald voor de islam? Nu wordt de interpretatie van de
koran in de Arabische wereld door reactionare islamistische stro-
mingen gemonopoliseerd. In Marokko leeft en werkt de beroemde
sociologe Fatima Mernissi, maar toch is er geen invloedrijke bewe-
ging van progressieve moslims te bekennen. De activistische fun-
damentalistische beweging van sjeik Yassin is wél overal in de slop-
penwijken in de grote steden te vinden. Door deze blinde vlek
voor de aantrekkingskracht van religie als politiek richtsnoer is niet
onderkend dat het noodzakelijk is om de starre patriarchale uitleg
van de bronnen van de islam te doorbreken.

In Nederland heeft men lange tijd oogkleppen op gehad voor de
ontwikkeling van een Europese, Nederlandse islam. Wanneer som-
migen, zoals Ayaan Hirsi Ali, stellen dat er geen Europese islam mo-
gelijk zou zijn, zeg ik: wakker worden, die is er al! Open je ogen
voor het gegeven dat vele moslims elke dag als Europese democrati-
sche burgers gebruik maken van hun vrijheid van geloof. Moslims
die geen boodschap hebben aan de islam als gewelddadige ideolo-
gie. Maar toch is het bon ton om te zeggen: ja, inderdaad, Europa
en islam gaan niet samen. Deze opvatting is voor een deel ingege-
ven door de beelden van moslims in combinatie met geweld en ter-
reur wereldwijd. Maar hij heeft ook te maken met het Nederlandse
onbehagen over religie: ‘Hadden we net die ellende achter de rug,
gaan we weer de Middeleeuwen in.’ Nederland was gidsland in de
ontkerkelijking, en men kan zich gewoonweg niet voorstellen dat
er mensen zijn die uit vrije wil geloven en wie toch niks mankeert.
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Pas laat kregen we door dat er op mondiale schaal evangelisatie
plaatsvindt, in de Verenigde Staten, het Midden-Oosten, Oost-
Afrika, de Balkan, Zuidoost-Azië. Kortom, seculier Nederland is
een eilandje in een steeds woeligere religieuze oceaan.

Een ‘Nederlandse islam’ is zo sterk als de wortels ervan reiken.
Deze wortels versterken we niet alleen door – hoe terecht ook – te
wijzen op de sociaal-economische uitsluiting van moslims. Of door
ook moslims het recht op een eigen zuiltje te geven en vervolgens
weg te kijken. We versterken de wortels door als seculiere en gelo-
vige burgers te strijden tegen islamofobie en voor acceptatie – en
niet alleen tolerantie – van moslims in Nederland. Door de ver-
spreiding van extremistische ideologieën en de monopoliepositie
van radicale ideologen krachtig tegen te gaan. Door het debat met
islamitische organisaties en belangenbehartigers open en kritisch te
voeren. Door te wijzen op de noodzaak van meer jongeren en
vrouwen in moskeebesturen. Ook moeten we de discussie voeren
hoe de ontwikkeling van een Nederlandse islam in praktisch op-
zicht krachtiger gesteund kan worden. Want de afhankelijkheid
van moslims van geïmporteerde imams, van buitenlandse gelden en
vreemde mogendheden is funest voor diezelfde Nederlandse islam.

De Nederlandse en Europese islam kunnen van groot belang zijn
voor de islam wereldwijd. De hedendaagse moe’tazilieten, de her-
vormers van de islam, bevinden zich overal verspreid over de
westerse wereld en de Arabische wereld. Mannen en vrouwen die
vechten voor een mensvriendelijke, rechtvaardige exegese van de
koran. Geen willekeurige uitwisseling van een vrouwonvriendelijk
koranvers voor een vrouwvriendelijk koranvers, maar een verrei-
kende methodologische hervorming. Hopelijk is hun werk een
voorbode van een nieuwe lente in de islam.

Het paradijs vegen

In het debat over de islam in Nederland zijn moslims voornamelijk
bezig met reageren. Reageren op kritiek in de media, reageren op
politiek beleid en op internationale ontwikkelingen. Het wordt
tijd voor moslims om het debat in eigen kring aan te gaan. Een
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debat over welke islam wij, zij willen. Een debat waarin niemand
het monopolie heeft op de waarheid. Een debat waarin niemand
het recht heeft de ander langs een religieuze meetlat te leggen.
Niemand is Gods plaatsvervanger op aarde. In de hadith, de levens-
wijze van de Profeet, is het verhaal overgeleverd waarin de Profeet
een man ter verantwoording riep omdat hij een andere man had
gedood. De gedode man was een afvallige, luidde het verweer van
de moordenaar. De Profeet werd woedend en zei: ‘Heb je zijn hart
geopend en onderzocht?’

Mijn islam is een islam van gemeenschap, van verbondenheid
met een groter geheel, ook al vormen moslims in Nederland een
minderheid. Grappig genoeg dacht ik als jonge semi-islamitische
agnost: waarom zou ik een beter mens zijn dan een ander, alleen
vanwege het feit dat ik als moslim geboren ben? Maar als goed
doen, solidariteit en zorgvuldigheid in de omgang met elkaar mijn
ijkpunten zijn, dan is er wellicht geen wezenlijke scheiding tussen
moslims en niet-moslims. De scheiding ligt elders: tussen degene
die zorg draagt voor zijn medemens, voor zijn gemeenschap, voor
de natuur, en degene die blind is voor de kosmos en slechts wreed-
heid en haat koestert. Zo gezien is ieder van goede wil een moslim
en maakt eenieder deel uit van het geheel. Niet alleen de wet en de
plicht zijn maatgevend, maar net zo goed het onderkennen van de
verwevenheid van mens en natuur, van de ethiek en de zin van het
leven. Mij heeft het beeld van God als veredelde boekhouder bij
wie je op het matje wordt geroepen nooit kunnen bekoren. Waar-
om zou je alleen goed doen uit angst voor het vuur van de hel of
uit hoop op een plek in de skybox van het paradijs? Onlangs las ik
bij imam Abdulwahid van Bommel, in zijn boek Islam, liefde en sek-
sualiteit, hoe de soefimystica Rabi’a Al-Adawiya uit de negende
eeuw dit prachtig illustreerde. Met een bezem en een emmer water
ging zij de straat op. Toen mensen haar vroegen wat ze ging doen,
zei ze: ‘Ik ga met deze emmer de hel doven en met die bezem de
hoekjes in het paradijs bij elkaar vegen die ieder voor zichzelf heeft
gereserveerd. Misschien dat we dan God uit liefde voor Hemzelf
gaan aanbidden!’

Bescheiden sluit ik mij bij haar aan. Voor mij is God niet hel en

26

1
2
T
4
5
6
x
8
9
10

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:00  Pagina 26



verdoemenis, maar verwondering en generositeit en Hij is zicht-
baar in zijn tekenen:

In de schepping van de hemelen en de aarde,
in het verschil van nacht en dag,
in de schepen die op zee varen met wat nuttig is voor de
mensen,
in het water dat God uit de hemel laat neerdalen
om daarmee de aarde te doen herleven nadat zij dood was,
in dat Hij allerlei dieren erop heeft verspreid,
in het besturen van de winden en in de wolken die
voortgedreven worden
tussen hemel en aarde, zijn tekenen voor mensen die verstandig
zijn.
- Koran 2:164
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‘Mensen zoals ik worstelen niet met de vraag hoe
God relevant gemaakt kan worden voor anderen.
Het gaat erom relevante religieuze vormen te
vinden, zonder dat het een aangelegenheid wordt
van “Ik doe gewoon waar ik me goed bij voel”. ‘

WIE Tamarah Benima

GEBOREN Nederland, 1950

WERK Schrijfster, columniste en rabbijn in opleiding

VAN HUIS UIT Joods

MEER WETEN Lees haar boek Een schaap vangen
- Over religie, liefde en creativiteit, Amsterdam 1999
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Twee handen op Gods buik

Tamarah Benima

Ik kan het meestal niet uitleggen. ‘Geloof je in God?’ Wat moet ik
daarop zeggen? Op de vraag ‘Bestaat God?’ antwoord ik meestal
dat die vraag niet relevant is. Of dat ook overkomt, betwijfel ik.
Meestal krijg ik een glazige blik terug. Frons op het voorhoofd. De
vragensteller is seculier – anders had hij of zij mij die vraag niet
voorgelegd. Zo iemand heeft liever dat ik zeg: ‘Ja, natuurlijk be-
staat God.’ De reactie kan dan weer zijn: ‘Achterlijk. Hoe kun je?
Met zo’n puinhoop in de wereld!’

Maar ik kan niet zonder schroom ‘ja’ zeggen. Ook ik ben een
kind van de Verlichting. Geloven in God, zonder enige twijfel,
zonder enige reflectie, als een totale vanzelfsprekendheid waaraan
niet te tornen valt – heb ik dat ooit gedaan? Ik kan het me niet her-
inneren.

Zo ben ik ook niet opgevoed. Moeder orthodox, maar uit een
religieus heel open gezin, vader atheïst toen hij nog mijn jonge
vader was, agnost toen hij ouder werd. Allebei joods, dat wel. Alle-
bei heel erg joods, hoe je dat ook zou willen definiëren.

Ervaring van niet-ik

Wat bedoel ik met ‘Die vraag is niet relevant’? Als kind van de Ver-
lichting weet ik dat een godsbewijs – een argument dat het bestaan
van God rationeel bevestigt – niet bestaat. Wat bestaat is de erva-
ring van God, maar die telt niet in het westerse denken. Een erva-
ring geldt niet als bewijs voor de ‘rationele’ vragensteller. Gevoe-
lens zijn immers niet meer dan het product van biochemische
reacties. Dat weet iedereen... Dus zeg ik: vragen of God bestaat, is
een vraag stellen die niet te beantwoorden valt. Want welke erva-
ringen we ook met God hebben, hoe ingrijpend ze ook zijn, de
scepticus kan altijd zeggen: ‘Maar hoe weet je dat de ervaring-van-
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God verwijst naar iets dat bestaat onafhankelijk van het menselijke
vermogen tot ervaren? Als je liefde voelt voor iemand, waarom
zou er dan Liefde moeten bestaan buiten de schepping, los van jou,
als een zelfstandige entiteit?’

Ik ben die scepticus. Of beter: ik ben degene met de godservarin-
gen en ik ben de scepticus.

God was er altijd. Toen ik vijf was, wilde ik rabbijn worden. En
vergat dat weer. Toen ik twaalf was, werd ik bat mitswa, volwassen
voor de joodse wet. Normaal gesproken wordt er een groot feest
aangericht voor de bat mitswa (meisje) of de bar mitswa (jongen).
Maar ik wilde geen feest, ik wilde zelfs geen cadeautjes. Bat mitswa
worden was ‘iets tussen mij en God’. En ook dat vergat ik weer.
Toen ik vroeg in de twintig was, zocht ik een joodse leraar. Ik vond
hem niet. Dat ik had gezocht, vergat ik. Toen ik zevenentwintig
was, brak er iets open. Plotseling. Van het ene moment op het an-
dere. Als het niet zo stom zou klinken, zou ik zeggen dat ik een ziel
kreeg. Althans, ik dacht: o, dat is dus de ziel. Op de plek van mijn
hart begon het te stromen: een bron die alles voortbrengt en alles in
zich opneemt. De absolute liefde. Alfa en omega. Oneindigheid.
De echte werkelijkheid. Een ervaring van ‘niet-ik’, die toch het ef-
fect had dat ik me eindelijk ‘ik’ voelde, aangesloten op het leven,
waarvan ik me tot op dat moment afgesloten had gevoeld.

Het duurde lang, dat aangesloten zijn op de werkelijke werkelijk-
heid, maanden aan een stuk. Maar uiteindelijk trok de bron zich
weer in zichzelf terug, hij ‘slibde dicht’, verdween in zijn eigen on-
eindigheid. De aanwezigheid van God in mij kon ik niet meer er-
varen.

Ik vergat dit niet. Alhoewel ik het uit alle macht heb gepro-
beerd. Want als ik eraan denk, als ik het me probeer te herinneren,
overvalt me de wanhoop van de ‘donkere nacht van de ziel’, zoals
de mystici het verdwenen zijn van de God-die-ervaren-is-gewor-
den, noemen.
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Onvervulde verlangens

Ben ik koppig als ik zelfs die ervaringen niet wil gebruiken om te
zeggen: ‘Ja, God bestaat’? Misschien. Als God bestaat, zal de Eeuw-
ige mij mijn twijfel, mijn scepsis, mijn koppigheid niet kwalijk
nemen. Dat weet ik zeker. De Eeuwige kent mij immers beter dan
ik mijzelf ken. Dat is wat ik het grootste wonder vind: dat er een
Bewustzijn is, dat het wezen kent van al die mensen die leven en al
die mensen die al geleefd hebben. En niet alleen ‘het wezen’ als een
soort onveranderlijke kern, maar vooral het wezen-in-proces van
ieder individu, op ieder moment tijdens het leven, tijdens iedere
fractie van een seconde.

Althans, zo stel ik mij dat voor. Precies het omgekeerde van de
idee van mijn vader. Hij vond God zo groot in vergelijking met
ons, en ons zo klein in vergelijking met de grote God, dat hij het
kinderachtig en belachelijk vond, getuigend van grootheidswaan,
om te denken dat God zich met onze persoonlijke beslommerin-
gen bezighield. Terwijl voor mij Gods grootheid juist bestaat in die
persoonlijke betrokkenheid bij ieder mens, altijd.

Soms als ik aan het dawwenen ben – de gebeden zeg – kan ik niet
verder. Ik word overmand door verdriet. Mijn leven is helemaal
niet slecht, maar op de een of andere manier brengt het zeggen van
die vaste formules – waarin God op talloze manieren wordt be-
schreven als degene die alles mogelijk maakt – me in contact met
mijn onvervulde verlangens. Het verlangen naar de geliefde. Het
verlangen naar de liefde. Het verlangen naar het ophouden van de
nachtmerrie van geweld die overal ter wereld levens kost. Het ver-
langen naar vrede. Het verlangen naar inzicht. Het verlangen naar
rust. Smart vervult me. Smart om alles wat is misgegaan, misgaat,
mis is.

Iedere keer als dat me overkomt, ben ik dankbaar dat er een tech-
niek bestaat die me bij mijzelf brengt, een techniek die de harde
schil waarin ik zit opgesloten zachter maakt.
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Rabbi Nachman

In dorre tijden is rabbi Nachman van Bratslaw mijn soul mate.
Nachman (1772-1810) was een van de grootste vertellers onder de
joods-chassidische meesters in Oost-Europa. Nachman was ook
een ontzettend moeilijk mens. Hypersensitief, zou je nu zeggen.
Of misschien zelfs manisch-depressief. Het ene moment was hij
ervan overtuigd dat hij de Messias was, waardoor hij andere chassi-
dische meesters tegen zich in het harnas joeg. Het andere moment
was hij volkomen wanhopig door wat hij als zijn falen beschouw-
de. In tegenstelling tot andere chassidische meesters had hij slechts
weinig volgelingen. Hij was te moeilijk, eiste te veel. En terwijl de
anderen hun volgelingen om zich heen hielden, zag hij zijn volge-
lingen slechts enkele keren per jaar. Met de grote feestdagen zoals
Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaar, en Jom Kippoer, Grote Ver-
zoendag, sprak hij ze toe. En stuurde ze daarna weer weg. Hij
wilde wel de Messias zijn, maar geen goeroe. Ik zei het al: Nach-
man was een ingewikkeld mens.

Hij was hartstikke vroom. En hartstikke modern. In sommige op-
zichten althans. Hij eiste van zijn volgelingen dat zij elke dag een
uur met zichzelf alleen waren. In zijn tijd was dat ongehoord. Je
terugtrekken voor meditatie bestond niet. Men was altijd met el-
kaar. In dat uur dat je alleen met jezelf was moest je ‘je hart breke-
n’. De smart bewerkstelligen die mij soms met bidden overvalt.
Maar dan iedere dag opnieuw. Dat is echt niet wat de andere
vrome mensen als dagelijkse praktijk hadden. Zeker, in de Tal-
moed – de verzameling rabbijnse commentaren op de boeken van
Mozes – staat hoe sommigen van de grote leermeesters zich voor-
bereidden op het bidden: men maakte een uur het hoofd leeg (me-
ditatie, zou men nu zeggen), bad een uur, en maakte weer een uur
het hoofd leeg. Zo ging het bij het ochtendgebed, bij het middag-
gebed en bij het avondgebed. Het kleine beetje tijd dat men na die
in totaal negen uur nog over had, kon gebruikt worden om brood
op de plank te brengen, verkregen met eenvoudige arbeid als
schoenmaker, kleermaker of houthakker – arbeid waarbij men zich
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niet geestelijk hoefde in te spannen. Maar hoeveel mensen zullen
de grote rabbijnen uit de eerste eeuwen van de gangbare jaartelling
daadwerkelijk hebben gevolgd?

Nachman was een fenomenaal denker, die een basisopvatting uit
de kabbala gebruikte om de ‘God-is-dood’-ervaring te verklaren.
Voor Nachman was God helemaal niet dood, maar hij moet de
existentiële ervaring gekend hebben dat God onbereikbaar is, dat
God zich heeft teruggetrokken, dat er een ‘godsverduistering’ is
opgetreden. En hij moet haar hebben herkend bij zijn volgelingen.

Zijn verklaring neemt een begrip uit de Luriaanse kabbala, een
specifieke vorm van joodse mystiek in de zestiende eeuw, tot uit-
gangspunt. De kabbalisten rond rabbi Jitschak Luria worstelden met
de vraag: als God alomtegenwoordig is, hoe kan er dan een schep-
ping zijn die van God verschilt? Het jodendom is niet pantheïstisch,
evenmin als de kabbala, al zijn er stromingen in de kabbala die zeg-
gen dat God overal in de schepping aanwezig is. Het antwoord dat
Luria vond, was tsimtsoem. Dit begrip houdt in dat God voordat Hij
begon met scheppen, zich in zichzelf terugtrok om ruimte te maken
voor de schepping, voor de wereld – een ruimte niet groter dan een
punt in de eeuwigheid. Vervolgens stortte God zich uit in die ruim-
te – het eigenlijke scheppingsproces was begonnen.

Voor rabbi Nachman heeft tsimtsoem ook een psychologisch as-
pect. De schepping bevindt zich in de ruimte die God heeft vrijge-
maakt van zichzelf. Daar zijn wel Zijn emanaties, zijn uitvloeiingen,
maar God zelf dus niet, strikt genomen. Dat wij God niet ervaren
komt niet door ons falen om contact te maken met de Eeuwige,
maar is het gevolg van die terugtrekking van God in zichzelf, die
voorwaarde was voor de schepping. Alleen geloof, zegt Nachman,
kan de kloof tussen ons en de Eeuwige overbruggen.

Honderd zegenspreuken

Ik heb genade gekend. En ik vind het nog steeds razend moeilijk
om – dwars tegen de existentiële ervaring van tsimtsoem in – de
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andere kant op te gaan en de rationele, en dus kunstmatige schei-
ding die denkers als Nachman aanbrengen aan de kant te schuiven.
De scheiding tussen enerzijds God die Hij voor zichzelf is, de On-
kenbare, en anderzijds God die zich manifesteert in emanaties. Ik
vind het moeilijk om te zeggen: in die ruimte die de Eeuwige vrij-
maakte, heeft de Eeuwige zich uitgestort, zodat Hij gekend kan
worden. Om te zeggen: ook al ervaar ik God niet in mijn hart, er is
niets behalve God.

Honderd berachot – zegenspreuken – moet men zeggen op een dag.
Tot die conclusie zijn de rabbijnen gekomen op basis van hun
interpretatie van de heilige teksten en de overlevering. Na het
wakker worden, bij het aankleden, als men uit bed stapt, na het
naar de wc gaan, bij het aantrekken van de schoenen, bij het de
slaap uit de ogen wassen, bij het ochtend-, het middag- en het
avondgebed, bij het wassen van de handen, voor het eten, na het
eten. Sommige spreuken zijn gebundeld en worden tegenwoordig
niet meer individueel gezegd, maar collectief in de synagoge. En
dan zijn er nog de speciale spreuken bij alle mogelijke gelegenhe-
den, zoals bij het zien van een regenboog, van een zonsverduiste-
ring, bij het eten van de eerste vruchten in het jaar.

Ik kom niet aan honderd per dag. Trouwens, de honderd zijn
voorgeschreven aan mannen, die meer verplichtingen hebben dan
vrouwen, die niet alle honderd hoeven doen. Maar toch.

De spreuken zeggen zou betekenen dat mijn leven drastisch zou
veranderen. Wel loopt er tegenwoordig een joodse mantra door
mijn bewustzijn, als een rode draad waaraan ik mij op verschillende
momenten van de dag vasthoud, zoals Theseus in het labyrint aan
de draad van Ariadne. Die mantra komt uit het joodse credo. Als ik
sta te wachten, even niks te doen heb, iets concreets moet doen,
kwaad word en me wil beheersen, mezelf wil oppeppen, bij het
wandelen, bij het boodschappen doen – steeds zeg ik mijn mantra.

Het hoort niet tot de joodse praktijk om dat zo te doen. Een
techniek uit het soefisme, het zeggen van een wazifa, pas ik toe op
een joodse tekst. (Een wazifa is het stil herhalen van een heilige uit-
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spraak of betekenisvolle frase op het ritme van de ademhaling.) Het
werkt. Voor mij.

Twee lijnen

Mensen zoals ik worstelen niet met de vraag hoe God relevant ge-
maakt kan worden voor anderen. Het gaat erom relevante religieu-
ze vormen te vinden, zonder dat het een aangelegenheid wordt van
‘Ik doe gewoon waar ik me goed bij voel’. Religie is toch bij uit-
stek bedoeld om weg te komen van de egocentrische impuls en
visie? Religie streeft naar de verbinding met het ware ik dat niet-ik
blijkt te zijn.

Maar ik ben nog lang niet in staat om de details van de joodse le-
venswijze vanuit dat niet-ik te volbrengen. Ik ben joods, ik blijf
joods, ik kan nooit niet-jood zijn. Ik hoef me niet te bewijzen door
een religieus leven te leiden. Ook als ik nooit zou bidden, nooit
naar sjoel zou gaan, totaal niet kosjer zou eten, me aan niets van de
joodse wet zou houden, dan nog zou ik joods zijn. Dus op dat vlak
hoef ik niet te kiezen. Ik hoor erbij. Slechts door mijn keuze om
me tot rabbijn te laten opleiden dringt zich de vraag op: op welke
manier hoor ik erbij? Aan de ene kant is er het ‘erbij horen’ dat
geen invulling behoeft; aan de andere kant is er een door de rabbij-
nen en de traditie volledig uitgewerkt joods religieus leven. Waar
wil ik gaan zitten op die schaal?

Aan God heb ik bij die keuze niks. Hij heeft een paar onduidelijk
geformuleerde voorschriften gegeven. Om te weten wat je als mens
en als jood moet doen en op welke manier, ben je op interpretatie
van de teksten aangewezen. Dat is onontkoombaar. Zonder de tra-
ditie van interpretatie is Gods woord een dode letter. Maar de tradi-
tie heeft vele gezichten. Welk gezicht spreekt mij het meest aan?

Zo zijn er in mij twee lijnen verstrengeld: ik volg de mystieke ont-
wikkeling van ik naar niet-ik, terwijl ik me tegelijk de joodse le-
venswijze, zoals deze door de traditie is vormgegeven, steeds meer
eigen maak.
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Als ik het zo beschrijf, lijkt het een volledig individueel proces.
Maar dat is absoluut niet zo. Voor de buitenwereld ben ik allang
een vertegenwoordiger van het jodendom. Mijn publiek tijdens le-
zingen of televisie-uitzendingen gaat ervan uit dat ik stevig in de
joodse traditie sta. Dat het jodendom waarmee ik mijn toehoorders
bekendmaak door mij geleefd wordt. In al zijn details. Dat er voor
alle joden – met uitzondering van de ultra-orthodoxen – een glij-
dende schaal bestaat van niks-doen tot alles-doen valt bijna niet uit
te leggen. Vooral omdat mijn gehoor denkt vanuit christelijke ka-
ders, ook al noemt men zichzelf niet meer christelijk. Binnen dat
kader ben je slechts religieus als je gelooft. Als je niet gelooft, ben je
niet meer religieus. (Tijdelijk) niet geloven en toch de religieuze
levenswijze navolgen wordt als hypocriet gezien, niet als een fase
die bij het religieuze leven hoort, en bovendien regelmatig terug-
keert.

Nachman en Faz’l

Voor de buitenwereld ben ik dus in de eerste plaats jodin. Door
rabbijn-in-opleiding te zijn wordt dat versterkt. Ik verzet me daar
niet tegen. Het is onontkoombaar. Misschien kan men in andere
landen ontkomen aan religieuze labeling, in Nederland niet.
Nederland is geen werkelijk immigratieland. En het is door en
door christelijk. De religieuze pluriformiteit is nooit verder gegaan
dan de tolerantie voor de verschillende christelijke denominaties.
En ook op die tolerantie is heel wat aan te merken. Al is men dat
nu, in het antagonisme met de ‘zo intolerante’ islam, vergeten.

Door me in de traditie te verdiepen, door deze stukje bij beetje
terug te halen in mijn leven, lukt het me ook beter ‘in de eerste
plaats jodin’ te zijn. Zo af en toe raak ik nog ontzettend overstuur
als de oordelen en vooroordelen over tafel vliegen op plekken waar
ik me veilig waande. Bij vrienden, bij kennissen, bij geliefden die
opeens iets rottigs zeggen over joden of het jodendom. Die opeens
niet voor rede vatbaar zijn en geen enkel feit willen toelaten over
het joodse volk, de joodse geschiedenis, de politiek in het Midden-
Oosten.
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Ook voor de buitenwereld wil ik graag jodin zijn. Ik zie het als
mijn spirituele taak om jodendom, christendom en islam dichter bij
elkaar te brengen. Om joden, christenen en moslims dichter bij el-
kaar te brengen. Door het soefisme, dat me heeft gevormd vanaf
mijn zesentwintigste, is de mystieke kant van de islam me ver-
trouwd, ook al ben ik geen moslimsoefi, want het soefisme van In-
ayat Khan (1882-1927) is niet gebonden aan een specifieke religie.
Door de vertrouwdheid met die vorm van mystiek is het gemakke-
lijk voor me om de diepe laag te vinden in alle godsdiensten. Ik zie
godsdiensten als talen, of liever nog: als muzikale talen. Net zoals ik
het prettig vind om vloeiend Engels en vloeiend Duits te kunnen
spreken, en me te kunnen behelpen in het Frans en het He-
breeuws, zo vind ik het prettig om verschillende religieuze talen te
spreken, zodat ik met anderen in hun religieuze taal kan communi-
ceren.

Ik heb geen idee hoe mijn leven er over een paar jaar uit zal zien.
Sta ik dan voor een gemeente met een tallith – een gebedsmantel –
om? Of maak ik videomateriaal over jodendom? Ga ik van de ene
school naar de andere om kinderen iets over jodendom en joden te
leren? Of ben ik vooral in moskeeën te vinden om te praten en uit
te leggen? Heb ik dan een volledig kosjere huishouding? Of is mijn
keuken dan nog steeds niet perfect? Zullen de poorten van de ge-
nade dan weer zijn opengegaan? Of is het dan nog steeds een don-
kere nacht voor mijn ziel? Zal ik steviger in mijn schoenen staan?
Of zal de wereld nog grimmiger zijn geworden?

Niet bang zijn en niet lui. Is dat een aansporing? Een wijsheid?
Een inzicht? Een opdracht? Een motto? Een voorschrift? Een be-
moediging? In ieder geval is het wat Faz’l, mijn soefileermeester,
mij heeft geleerd. Anderen leerde hij andere dingen. Mij heeft hij
dit geleerd: niet bang zijn en niet lui. Rabbi Nachman en Faz’l –
twee handen op Gods buik.
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‘Het geloven houdt op als ik stellig weet waarin.
Ik wil de ruimte rondom me niet innemen, niet
bezetten, want dan kan er niets meer stromen en
waaien. Dan verlies ik adem. Geestdood.
Geloofsdood.’

WIE Désanne van Brederode

GEBOREN Nederland, 1970

WERK Schrijfster en filosofe

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Lees haar boek Het opstaan, Amsterdam 2004
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Geestig

Désanne van Brederode

Verlichte atheïsten treden zo nu en dan naar voren om iedere vorm
van geloof kritisch aan de kaak te stellen. Want hoe geseculariseerd
ons land ook is, er blijven altijd dwazen die, op zoek naar Iets of Ie-
mand hogers, in de ban geraken van een kerk, een sekte, een zwe-
verig, exotisch ‘ietsisme’. En anders moet de invloed van de islam
wel een halt worden toegeroepen. De atheïsten hanteren daartoe
geen shockmethode, ze gaan niet naar religieuze samenkomsten
om daar hard te roepen dat God niet bestaat of iets van dien aard.
Nee, liever wijzen ze er fijntjes op dat geloven niet nuttig is en
niets oplevert. Bovendien, zeggen ze, bestaat er niet zoiets als een
aangeboren behoefte aan religiositeit in mensen, want kijk maar:
de behoefte valt in verschillende deelbehoeftes uiteen. En met die
deelbehoeftes weten we ook zonder God en godsdienst wel raad.
Want het gebed verhelpt geen psychische, lichamelijke of relatio-
nele problemen: een gang naar de dokter of de psychiater is een
stuk doeltreffender.

Atheïstenriedel

Het behoren bij een kerkgenootschap met eigen regels en terugke-
rende rituelen, zo praten die atheïsten verder, mag dan bijdragen
aan een sterk wij-besef, een sterk bewustzijn van de eigen traditie,
van de eigen identiteit – het kan even makkelijk omslaan in superi-
oriteitsgevoelens, xenofobie en angst voor veranderingen. Buiten,
maar ook binnen in jezelf: stel dat je er niet meer bij hoort? Word,
om de behoefte aan een zinvol gemeenschapsverband te vervullen,
lid van een sportclub, toneelvereniging of filosofieclub! Daar be-
staan geen wetten die zich uitstrekken tot je privéleven, en kritiek
vanuit de groep zet niet meteen een genadeloze streep door je hele
wezen. Nog zo’n bekende atheïstenriedel: wie leeft naar van God
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gegeven wetten, hoeft niet meer zelf na te denken. Lekker makke-
lijk. De gelovige kan efficiënt meedraaien in het arbeidsproces, hij
kent zijn plek in de wereld, in gezin en kerk, en zal niet snel klagen
als de omstandigheden hem niet bevallen. Wat telt is Gods oordeel
na de dood. Daar wacht, als het goed is, de passende beloning. Een
kwestie van braaf de rit uitzitten.

Helaas gaan veel gelovigen na dit soort kritiek onmiddellijk in
de tegenaanval. Wat is er mis met de behoefte aan troost? Aan een
bezielend wij-gevoel dat zich inderdaad ook – of júíst – uitstrekt
over het privéleven? Ook al zouden God en het leven na de dood
niet bestaan, dan nog kan het toch geen kwaad om jezelf niet als
maat van alle dingen te nemen, maar integendeel te leven naar een
ideaal, een visioen van goedheid en naastenliefde? Dan nog kan
het toch geen kwaad dat je leert onvolkomenheden te accepteren,
in plaats van agressief naar je eigen (materiële) geluk te graaien?

Met hun argumenten vóór het geloof bevestigen ze de domheid
die hun wordt aangewreven. Dunkt mij. Net als de literatuurlief-
hebber die het lezen van romans aanprijst met uitspraken als: ‘Je
krijgt er zoveel mensenkennis van’, en: ‘Door te lezen hoef je niet
meer de deur uit om andere culturen te ontdekken’, ondergraaft de
gelovige het geloof door er het nut van aan te tonen. De opmer-
kingen van de literatuurliefhebber kun je makkelijk pareren door
erop te wijzen dat je óók – en adequater – mensenkennis opdoet
met een cursusje psychologie hier en een workshopje groepsdyna-
miek daar, en dat je nog diepgaander met vreemde culturen kunt
kennismaken door goede reisdocumentaires te bekijken. Op de-
zelfde manier wordt de gelovige voorgehouden dat er tegenwoor-
dig tal van alternatieven zijn om de diverse deelbehoeftes op een
minder tijdrovende en minder ‘alomvattende’ wijze te vervullen.

Met die atheïstische argumentatie ben ik het volledig eens. Ik neem
het mijn ongelovige medemensen niet kwalijk dat ze mij erop wij-
zen dat ik een verlangen naar extase en verbondenheid met een
heterogene mensenmassa ook kan uitleven bij een popconcert. Dat
ik ook rust kan vinden, me kan bezinnen, tijdens een boswande-
ling, in een museum of een luxueus kuuroord. Ik bereik de gewen-
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ste gemoedstoestand, maar lever me niet met huid en haar – laat
staan met hart en hoofd – uit. Integendeel, ik blijf vrij. Verant-
woordelijk. Autonoom.

Ik neem het mijn medegelovigen wel bijzonder kwalijk dat ze
zichzelf steeds vaker verdedigen door de voordelen van het gelo-
ven keurig op te sommen. Ze capituleren voor de vraag: wat heb je
eraan? Ze capituleren voor het economische denken, en vatten
zichzelf en andere gelovigen op als consumenten die tegen betaling
van hun inzet en overgave veel mooie ervaringen – ja, troost voor-
al – in overvloed ‘terugkrijgen’. En dat is nu precies: het doodvon-
nis tekenen van het religieuze in de mens.

Zonder aanzien

Bij mijn weten bestaat er wel zoiets als aangeboren religiositeit en is
die geen verzameling van deelbehoeftes.

Als ik bid, is dat nooit om te klagen of te vragen. Ik bid omdat
dankbaarheid een adressant vooronderstelt. Als mijn zoon een
mooie tekening voor me heeft gemaakt, bedank ik hem. Maar wie
zou ik moeten bedanken voor mijn zoon? Mezelf, omdat ik hem
tot zo’n aardige jongen heb opgevoed? Mijn man, omdat hij zulke
hoogintelligente genen heeft geleverd? De wetenschap, die me de
kennis heeft gegeven waardoor ik gezond zwanger heb kunnen
zijn, waardoor ik weet hoe je een kind het best opvoedt?

De natuur? Ik ervaar mijn kind niet als louter natuur. Ik zie een
geestelijk wezen, iemand die zich heeft opgericht, die mij aankijkt
met een doorleefde blik die getuigt van een zelfstandig innerlijk
leven; ik zie en hoor iemand die spreekt en nadenkt op een totaal
eigen wijze. Ik zie een mens van wie ik als geen ander weet op
welk moment hij is ontstaan en hoe hij zich dag na dag heeft ont-
wikkeld, maar van wie ik desondanks niet kan geloven dat hij er
ooit niet was.

Je zou deze gemoedstoestand ‘verwondering’ kunnen noemen,
als die term zich niet zo makkelijk liet associëren met naïviteit, met
een hart dat een huppeltje maakt, met opgewekt Toon Hermans-
sentiment. Mijn verwondering is ook ‘vreze’: een diep ontzag ver-
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mengd met aan wanhoop grenzende angst. Ik zie mijn zoon aan als
een onverklaarbaar geschenk, als een mens die altijd méér is dan
wat ik, mede dankzij biologie en psychologie, over hem weet, die
weliswaar in ontwikkeling is, maar waarin ik ook al iets zie dat ‘af’
is. Als ik hem zo zie, is het dan niet mijn plicht om ieder kind, ieder
mens met deze ogen te bekijken?

Anders gezegd: ik ben dankbaar voor mijn zoon, maar ook
dankbaar voor mijn vermogen – of liever gave – tot dankbaarheid.
Het is die gave die maakt dat ik boven, in, achter en rondom een
mens een volheid kan zien die zich maar blijft uitbreiden. Dat ik op
het raadsel van de geest, van de oorsprong van de geest stuit, maar
zonder het te willen oplossen. Maar waarom die gave dan alleen
opmerken en aanwenden ten overstaan van mijn eigen vlees en
bloed? Ik heb toch weet van al die mensen die níét worden aange-
zien? Die onverschillig in een hoek geworpen worden, nota bene
door medemensen? Die geen kans krijgen om zichzelf als geestelijk
wezen te manifesteren omdat ze zich uitsluitend moeten bezighou-
den met overleven?

Juist wanneer ik me verwonder over de dankbaarheid, eerbied
en liefde waartoe ik in staat ben, rijst de wanhoop. Voel ik de pijn
van de willekeur. Mijn eigen willekeur. Mijn onmacht. Mijn laf-
heid. Ik ben als iedereen toegerust met grootse gaven, en toch laat
ik ze niet vrijelijk uitstromen – nee, ik bepaal zelf wie er veel van
krijgt en wie ik ook het kleinste kruimeltje onthoud. Maar ook de
gulheid van medegelovigen zint me niet. Zij die beweren dat ze
wél geven ‘zonder aanzien des persoons’, schenden het wonder dat
juist gelegen is in het kunnen aanzien van een persoon.

De geestelijke mens

Soms haat ik de mensen die anderen troosten met heilige woorden,
met geprevel over een heilige bedoeling achter het lijden, met
mooie rituelen, ontzagwekkende architectuur, verheffende liede-
ren, met de naam van God. Al dit uiterlijk vertoon van religiositeit
dekt niet alleen de afzichtelijke ander af, maar ook de eigen angst
voor diens vragende houding, zijn pijnlijke stilte.
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Misschien is dit gaandeweg mijn definitie van aangeboren religi-
ositeit geworden: het bewustzijn van de grootsheid van de geest in
jezelf, in andere mensen, en direct daarna de teleurstelling in je
even menselijke onvermogen om de geest overal tot bloei te bren-
gen. Wat begint als verwondering en dankbaarheid, groeit uit tot
de wens je met je hele wezen te verplichten – teneinde datgene
waarvan je soms een glimp hebt opgevangen de kans te geven te
gloriëren. De mens, de geestelijke mens.

Ik geloof niet omdat religie behoeftes zou bevredigen, nuttig is
en me dingen geeft – ik geloof om aan ‘iemand’, een geest die alle
geest omvat, te kunnen beloven dat ik zal blijven geven. Ook wan-
neer ik geen resultaat zie, ook wanneer ik per ongeluk geringschat-
tend denk over de ontvangers en hun omgang met mijn gaven, ook
wanneer ik geen bewijs zie van het nut van de gaven die ik te bie-
den heb. Ik geloof niet om een God aan zijn beloftes te kunnen
houden (om Gerard Reve te citeren: ‘Dat Koninkrijk van u, wordt
dat nog eens wat?’). Ik neem een Hoger Wezen aan simpelweg om
Iemand te kunnen bedanken, om Iemand iets te kunnen beloven,
om Iemand om hulp te kunnen vragen, wanneer ik dreig te falen in
het nakomen van mijn beloftes. En ook al veranderen ik en het
leven voortdurend, en blijft God net zo stil als mijn vragende
medemens, in Zijn immense stilte herinner ik me mijn belofte wel.

Nu is het aan ons

Ik spreek nu over ‘Iemand’, maar eigenlijk beleef ik God vooral als
een lichte, stromende, warme ruimte rondom ons. Als adem soms,
als water. In Christus is Hij mens geworden, heeft Hij op ultieme
wijze getoond wat het is om je aan je belofte te houden, door of-
ferdood en opstanding.

Nu is het aan ons. Die vrijheid hebben we gewonnen. We kun-
nen niet meer zeggen dat we geen voorbeeld hebben gekregen van
hoe het ook kan. Hoe je ook mens tussen mensen kunt zijn.
Vreemd dat we na een terreurdrama wel durven schreeuwen: ‘Hoe
kan God dit toelaten?’ terwijl we Hem zo zelden prijzen voor alles
wat goed gaat. Glimlachende medereizigers in de tram, een fijne
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jeugd, een geliefde die ons begrijpt, goede medische zorg. Dat
mensen wel zijn hulp afsmeken bij een oorlog of voetbalwedstrijd,
maar niet bidden om vermindering van hun ego wanneer ze ten
prooi vallen aan succes en hoogmoed. God is te veel mens ge-
maakt. Hij wordt door ons bejegend als een eindverantwoorde-
lijke, die we rampen en mislukkingen mogen verwijten, of als een
potentiële bondgenoot die we middels gebed kunnen afdwingen
aan onze kant te staan. Kinderachtig en kleinzielig. In zo’n al te
menselijke God kan en wil ik niet geloven. Dan zou ik Hem maar
omlaaghalen, dieper het stof in trekken. Terwijl ik me juist wil ver-
heffen – opdat Hij in mij kan tonen wat opstanding is.

Daarom vecht ik tegen alle beelden die ik van Hem wil maken.
Strijd ik tegen de behoefte om in een credo vast te leggen in wie ik
geloof. Het geloven houdt op als ik stellig weet waarin. Ik wil de
ruimte rondom me niet innemen, niet bezetten, want dan kan er
niets meer stromen en waaien. Dan verlies ik adem. Geestdood.
Geloofsdood.

De pijn van Judas

In dit licht valt ook de uitspraak te lezen: ‘Het gaat er niet om wat
je gelooft, maar dat je gelooft.’

De man die bovenstaand devies in zijn dagboek noteerde, groei-
de op in een verward Duitsland. Door zijn handicaps – behalve een
waterhoofd had hij ook een te kort been en een klompvoet – kon
hij in de Eerste Wereldoorlog niet meevechten. Daarom cultiveer-
de hij geestelijke moed, geestelijke vechtlust om niet te bezwijken
onder de chaos van zijn tijd. Om straks, wanneer de strijd gestreden
zou zijn, bij de wederopbouw mee te kunnen helpen. Daarmee
doelde hij niet alleen op de opbouw van een welvarende – ja, soci-
alistische en solidaire natie, maar vooral op de opbouw van een spi-
rituele Europese natie. Zoals iedereen die in zijn jeugd uit afkeer
wordt gemeden of met denigrerend medelijden wordt bejegend,
stoorde deze man zich aan uiterlijkheden. Hij ontwikkelde een
scherp oog voor misstanden die achter mooie rituelen en holle fra-
sen worden verborgen en wantrouwde iedere vorm van ijdelheid,
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zinnelijkheid en materialisme. Hij wantrouwde zichzelf niet min-
der: in hetzelfde dagboek kunnen we lezen hoezeer de schrijver
het zichzelf kwalijk neemt dat hij zich met een meisje heeft ingela-
ten, alleen omdat het vrijen met haar zo heerlijk is. Immers, dank-
zij eerdere ervaringen weet hij goed dat ook het lichamelijke aan
diepte wint wanneer de relatie geestelijk gelijkwaardig is, wanneer
er serieuze, filosofische intimiteiten uitgewisseld kunnen worden,
en bij beide geliefden de wens bestaat geen geheimen voor elkaar
te koesteren. Seks is alles, begeerte is brandstof voor de schrijver –
maar zonder liefde?

Liefde is: een ideaal hebben. Samen een ideaal hebben. In de tu-
multueuze buitenwereld wijst alles erop dat het niet kan. Dat om
het vuur van een ideaal toch weer die stenen wanden worden op-
getrokken, dat veilige huis, die mooie façade die vroeg of laat in-
stort lang nadat het vuur al is gedoofd. Maar moet je daarom bitter
worden? Het huis wel bouwen, maar de haard al niet meer aanleg-
gen?

Al in zijn vroege jaren schreef de dagboekschrijver een mono-
loog, getiteld Judas Ischariot. Daarin laat hij iemand aan het woord
die zich de beste en meest trouwe, of zo je wilt: de meest ‘gelovige’
leerling en vriend van Jezus noemt. Hij is zelfs zo gelovig dat hij de
woorden van Christus ‘Ik zal een nieuw koninkrijk vestigen’ let-
terlijk neemt. Als tot hem doordringt dat Christus niet de aarde zal
veranderen, niet de mentaliteit en het leven van de mensen hier,
maar dat hij doelt op het koninkrijk der hemelen, kan hij zijn te-
leurstelling niet dragen. Moeten arme, zieke en droevige mensen
echt pas na hun dood beloond worden? Kan er hier dan geen para-
dijs van rechtvaardigheid en betrokkenheid gebouwd worden,
waarin mensen er voor elkaar zijn?

Het personage Judas was volgens zijn (her)schepper geen laffe
verrader, maar iemand die werkelijk leed aan het – misschien wel
van realiteitszin getuigende – uitstelgedrag van zijn Messias. Die
Hem zelfs in geloof overtrof. Natuurlijk was de pijn van Judas ook
de pijn van de jonge schrijver en filosofiestudent. Hij las Nietzsche
en Dostojevski en raakte steeds dieper teleurgesteld in de gods-
dienst, die met al zijn wetten, uiterlijkheden en gezagsverhoudin-
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gen het totale tegendeel vormde van Christus’ boodschap. De de-
pressie kon zo diep gaan dat hij met de gedachte aan zelfmoord
speelde.

En ook een liefde die wel spiritueel van aard was, oprecht en
ernstig, brak op leugentjes en misverstanden. Niemand wil met
zo’n lelijke man gezien worden. De dagboekschrijver begrijpt het.
Hij komt uit een te laag milieu, en ook al behaalde hij dan eindelijk
een doctorsgraad in de wijsbegeerte en literatuur, hij is te arm om
in tijden van oorlog en herstelbetalingen als goede partij te worden
verwelkomd. Dan liever een wat saaiere, minder gepassioneerde,
minder gevoelige echtgenoot, schrijft zijn ex hem ook nog, nadat
ze al is getrouwd.

Dagboekschrijver

Klap op klap. Geen werk, geen vrienden, geen erkenning voor zijn
verhalen en boeken. Maar vooral: het Duitsland van na de Eerste
Wereldoorlog ligt in puin, de druk van de herstelbetalingen legt
een nog grotere sociale ongelijkheid bloot. Tijd om de spirituele
problemen van het land te doorvorsen neemt niemand. Het is zo
makkelijk om de schuld bijvoorbeeld bij de joden te leggen, schrijft
de man in zijn dagboek. Hij herinnert zich joodse buren bij wie hij
graag over de vloer kwam, omdat ze hem beter bij de inhoudelijke
keuzes tijdens zijn studie konden bijstaan dan zijn eigen ongeletter-
de arbeidersfamilie. Joodse professoren die hem beter nog dan
Duitse professoren op de geestelijke achtergronden van Duitse ro-
mans attendeerden... Gaat het bij ieder oordeel niet in de eerste
plaats om mensen, om individuen, in plaats van om groepen? De
jonge socialist voelt veel voor het linkse gedachtegoed, mits het
maar niet te plat wordt, te veel ‘wij’ tegen ‘hen’. Regelmatig
smeekt hij om een ‘oosterse’, dat wil zeggen Russische ziel, om een
levenshouding als die van Tolstoj of Dostojevski – schrijvers die so-
ciale misstanden fel bekritiseerden, maar daarbij oog hielden voor
de krochten van de individuele menselijke psyche. Voor amorele
verlangens, persoonlijke frustraties en obsessies, voor karakterver-
schillen, innerlijke tegenspraak, voor emoties – en ja, voor de diep-
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menselijke behoefte aan iets dat alle redelijkheid en formele recht-
vaardigheid te boven gaat: de niet te negeren behoefte aan geloof.

Zo houdt de suïcideklant na al het graafwerk in de ziel dan toch
nog iets overeind, of delft hij op de bodem van zijn pijn en teleur-
stelling júíst die schat: ‘Het gaat er niet om wat je gelooft, maar dát
je gelooft.’

Ik zou die dagboekschrijver kunnen zijn. Ik houd van die dag-
boekschrijver. Ik erger me aan zijn pathos, ik zie dat hij zichzelf
soms een rad voor ogen draait en zich soms verlustigt in zijn onbe-
grepenheid. Ik zie dat hij op en neer stuitert tussen zelfonderschat-
ting en zelfoverschatting, maar ik geloof hem op ieder woord dat
hij schrijft. Een gulle, hartelijke man is hij volgens zijn biograaf.
Charismatisch. Met scherpe humor. Nog maar amper aan de uni-
versiteit richt hij een studentenvereniging op waarin al diegenen
toegang hebben die door afkomst of geldgebrek niet bij de bestaan-
de verenigingen terechtkunnen. En, op de achtergrond genietend,
organiseert hij tal van feestelijke avonden. Als hij om zijn studie te
voltooien naar een andere stad vertrekt, bloedt de vereniging dood.
Al die dingen herken ik. Leuk, dan weer niet leuk – ik lees een
zelfportret.

Eerlijker had ik mijn karakter, mijn drijfveren, mijn verlangens
niet onder woorden kunnen brengen. Zelfs zijn diepe depressie na
lezing van Dostojevski, die de biograaf afdoet als aanstellerige zelf-
kwellerij, komt mij niet vreemd voor. Ik ben die man. We delen
zelfs hetzelfde sterrenbeeld. Maar hij heet Joseph Goebbels. En we
weten dat hij een groot deel van zijn verlangens vrijwillig offert als
hij iemand tegenkomt die over zo’n uitstraling beschikt dat hij de
lege plek in het geloof moeiteloos kan opvullen. Vanaf dat moment
gelooft Goebbels niet alleen, hij gelooft in iemand, in iets. Het ‘dat’
in zijn uitspraak wordt toch weer ‘wat’. Sterker: hij vindt dat het
zozeer om ‘wat’ gaat dat hij andere zaken waarin hij ook geloofde –
de Russische ziel, het socialisme zonder uitsluiting en zonder ra-
cisme, de triomf van de existentiële filosofie in plaats van die van
het brute geweld – moeiteloos overboord zet.

Nog steeds spreekt Goebbels over de geest. Over de zuivere
Duitse volksgeest, als vervolmaking van de Griekse geest. Kunst
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moet die geest tonen, cultiveren. Waar dat niet gebeurt, waar geen
sprake is van harmonie en een ‘hogere zin’, heet die kunst ontaard.
Het is Goebbels, en niemand anders dan Goebbels, die zo goed het
religieuze in de mens kent, van binnenuit, dat hij van het fascisme
een godsdienst kan maken, en van Hitler de Messias. En precies dat
laatste heeft mensen steeds wantrouwender gemaakt ten opzichte
van religie.

Twijfelden verlichtingsdenkers al aan God, de denkers na
Auschwitz zijn nog kritischer geworden, omdat ze hebben gezien
dat ook na Gods dood een religieus verlangen blijft bestaan dat
moeiteloos met kwade zaken kan worden opgevuld. Vandaar ook
de wens om het religieuze verlangen dood te verklaren, of ten
minste naar de privésfeer te verbannen en op te delen in kleinere
behoeftes die langs efficiëntere weg bevredigd kunnen worden.
Maar het is het kind met het badwater weggooien.

Wat Goebbels in de architectuur van zijn godsdienst zorgvuldig
heeft weggelaten is geestigheid. En al wat geestelijk is, kan niet
zonder geestigheid, zonder humor, zonder relativering en zelfspot.

Geestigheid

Zoals kunst het leven letterlijk ‘verluchtigt’, zo verluchtigt geestig-
heid ook alleen maar. Geestigheid is niet nuttig. Alles wat op mijn
weg komt, moet net even grappiger worden gemaakt. Waarom?
Waarom die woordspeling, dat gekke loopje, die imitatie – niet be-
doeld om iemand te beledigen; door iemand na te doen, voel ik
soms opeens van binnenuit hoe iemand het leven beleeft –, waar-
om die grap om mijn boosheid, of ironie om mijn verdriet in te
verpakken? Misschien om de menselijke kwetsbaarheid te eren en
te vieren. Om met milde fijnzinnigheid te lachen om mijn eigen en
andermans goedbedoelde gepruts, dat zo vaak van zulke gewichti-
ge namen wordt voorzien, van zoveel zwaarwegend nut.

Peinzend over de biografie van Goebbels heb ik me vaak afge-
vraagd: op welk moment is het zo ernstig misgegaan? De omme-
keer komt immers als een donderslag, je ziet niet een geleidelijk
proces. Kort tevoren nog heeft Goebbels het gekke mannetje met
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de snor, die in de bierkelders van München maar wat raak brult, op
een bruiloft van een familielid geridiculiseerd. Als hij oog in oog
staat met Hitler, verdampt de humor echter. Juist omwille van de
vervulling van zijn geestelijke honger offert Goebbels zijn geestig-
heid. Ja, er komen misselijke grappen over joden voor in de plaats,
en valse karikaturen, en cynische karaktermoorden – maar dan staat
de humor in dienst van een ‘hoger’ doel. Terwijl ware humor geen
doel kent en alles wat hij tegenkomt wil beroeren met zijn gouden
vingers. Ware geestigheid maakt dat iemand ook de draak kan ste-
ken met de eigen spirituele, nietsontziende gulzigheid, zoals de
aartsengel Michaël of Sint-Joris. En hartelijk kan lachen om de
eigen spirituele gierigheid: wat nou, geef ik alleen van mijn geloof
als de ontvanger het waard is, of als deze mijn troost en hulp even
dom als braaf ter harte neemt?

Geestigheid is gewiekst, vluchtig, onze grijpgrage handen altijd
te snel af. Zij laat zich niet organiseren, al wil men ons dat in confe-
rences, stand-up-comedyzaaltjes, doldwaze sitcoms wel wijsma-
ken. En zoals je niet alleen gelovig bent op zondag of in tijden van
nood, zo ben je als het goed is ook niet alleen geestig op afroep. Of
als je toch al in een goed humeur bent. Integendeel. In tijden van
keelafsnijdende tragiek of bevende intensiteit – aan een sterfbed,
bij het luisteren naar de Matthäuspassion, tijdens het vrijen – verlies
je misschien even je humor. Dan word je even de zwaarte, de ernst
in geperst en vloeien er tranen. Dat kan op een rare manier zelfs
prettig zijn, maar alleen als je weet dat het verlies niet voor eeuwig
is. Zonder geestigheid betekenen verheven momenten niets, wor-
den ze veeleer loodzware klompen aan je voeten.

Geestig móét je zijn, zoals een kind waar dan ook poppetjes in
het zand móét tekenen, móét bewegen op de muziek, van wegge-
worpen papiertjes iets moois móét knutselen, bloemen móét pluk-
ken of kastanjes móét rapen. Het kind ervaart dat niet als een heilig
moeten – nee, het wil wat in zichzelf al mooi is gewoon mooier
maken. Geestigheid wil het ontroerend broze nog brozer maken.
Luchtiger. Lichtdoorlatend. Kerk, bijbel en gebed zeggen me
steeds minder, en toch word ik steeds geloviger en zie ik Christus,
de goddelijke mens, ons voorbeeld, steeds helderder terug in me-
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zelf en in de mensen die ik tegenkom. Gewoon op straat. In trams,
in winkels. Ik durf een vreemde aan te kijken en hem toe te lachen
– iets waar ik altijd bang voor ben geweest. Maar wat heb ik te ver-
liezen? Bijna iedereen lacht terug.

Anders dan dieren zijn mensen geestelijke, maar vooral ook
geestige wezens die elkaar om de gewoonste dingen laten lachen
door overal een fantasierijke, persoonlijke draai aan te geven. Zij
kunnen de feiten niet veranderen, maar wel elkaars visie op die fei-
ten openbreken. Waar geestigheid waart, begint alles en iedereen te
stralen – letterlijk. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Plak
je er een etiket op, dan wordt geest toch weer donkere materie.
Dan wordt beweging toch weer verstarring. Dan wordt geloven
toch weer een project.

Ik geloof, beloof, om geestig te blijven en vind geloof daar waar
ik geestige mensen ontmoet die vreemde dingen durven zien en
vreemde vragen durven stellen. Over God en religie hebben ze het
soms ook, maar nooit met een verkrampt, woedend, verbeten of
lijdend gezicht. En zij die er wel heilig bij kijken, de ware gelovi-
gen, hoor ik amper lachen. Wonderlijk is dat. De wrangste grap die
ik ken.

Of misschien een streek van de duivel.
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‘Ik geloof in een Schepper.
Hij heeft geen naam. Hij heet geen Krishna, Allah,
Jahweh of Jezus. Ik ben geen hindoe en ik ben
geen christen. Maar ik geloof in een Schepper, met
hoofdletter S.
U mag hem God noemen. Hij mag ook andere
namen hebben.’

WIE Cándani

GEBOREN Suriname, 1965

WERK Schrijfster en dichteres

VAN HUIS UIT Hindoeïstisch

MEER WETEN Bekijk www.candani.com
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De kikker in het riool

Cándani

God

Diep in mijn oren suist zijn stem.
Soms zit hij boven mijn hoofd

in de boom te zingen!

Sprankelt hier en daar en overal,
is aanwezig en toch nergens te vinden.

Dan kijk ik hoog in de hemel,
totdat mijn nek kraakt.

Terwijl hij bij mijn voeten sluimert.

Ongeveer honderddertig jaren geleden emigreerden mijn voorou-
ders als contractarbeiders uit het noorden van India naar Suriname.
Als immigrant namen ze enkele dingen mee uit hun land: cultuur,
traditie, gewoonte, God en godsdienst. In dit essay zal ik het over
het geloof hebben. Wat is geloof voor mij? Ik geloof wel in God,
maar als ik over God praat, komt achter God altijd het woordje
‘maar’. Dat ‘maar’ gebruik ik omdat ik iets uit te leggen heb. Ik ge-
loof wel in God, maar ik ben niet gelovig in die zin dat ik tempels
of kerken bezoek met het doel om te gaan bidden.

God Krishna

De radio zong in mijn kinderjaren: Bache man ke sache, sare jagh ke
ánkh ke tára, yeh nandhe hai bagvan ke piáre – Kinderen zijn rein van
geweten, de ‘oogappel’ van de hele wereld, deze kleintjes zijn de
lieveling van God.
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Ook ik was ooit rein van geweten en de lieveling van God. In de
vroege dageraad, toen de nevels nog als kristal op gras en groen
lagen, stond ik op de eerste tree van de trap met nauwelijks de oog-
jes open. Van daaruit bespiedde ik het ochtendgebeuren in de
wereld die voor mij lag. Zo zag ik de nevelige wijdse weiden en de
grazende koeien op het land. In de witte wolken zag ik de figuren
van God Krishna en zijn koeien. De vroege zon kleurde hen zacht-
rood. Het was prachtig – ik kende geen andere wereld dan de
kleurrijke wereld die mijn kinderogen zagen. God Krishna en zijn
koeien waren veel groter dan op het plaatje in mijn slaapkamer,
waar moeder tot de goden bad. God Krishna was heel bereikbaar
voor mij, maar ik deed niets om contact met hem te leggen. Ik wist
niet dat het bijzonder was om God Krishna te zien. Ook wist ik
niet dat alleen ik hem zag.

Ik was een kind dat moeilijk in slaap kon vallen; daarom werd ik
‘s ochtends ook moeilijk wakker. God Krishna had ik al heel lang
niet meer gezien. Ik vroeg aan mijn moeder waar de blauwe God
bleef. Moeder was geen moment geschokt. Ze stuurde me niet
weg, wat ze normaal deed wanneer de kinderen met tientallen on-
benullige vragen aankwamen. Integendeel, ze begon me uit te
horen. God Krishna tilde moeder op naar een niveau dat een kind
niet begrijpen kon. Ik moest de vrouw die samen met God Krishna
aan de hemel kwam heel goed beschrijven, dus tekende ik figuur-
tjes in de lucht. Moeder volgde mijn wijsvinger aandachtig en niet
één kleine beweging ontging haar. De andere goden kon ze niet in
verband brengen met de koeien en het rijtuig.

‘Shiva is ook blauw,’ mompelde ze. ‘Heb je een tijger gezien?’
Nee, ik had alleen koeien gezien. Soms andere dieren, herten mis-
schien, maar geen tijger. Ze nam me mee naar mijn slaapkamer,
waar ze in een hoekje aan de muur talloze plaatjes van goden en
godinnen had opgehangen. Ik moest haar aanwijzen wie ik alle-
maal precies gezien had.

‘Tja, goden laten zich alleen aan kinderen zien, want kinderen
zijn rein in hun hart en ze liegen niet, als grote mensen. Zolang
Krishna de aarde wijdde met zijn heilige voeten, kon de Kali-yug
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[slecht tijdperk] de aarde niet raken,’ zei moeder, en ze overdacht
of Krishna nu wel echt terug was. Heeft hij de aarde geraakt met
zijn heilige voeten?

De maanden die daarop volgden, vroeg ze keer op keer aan mij
of ik God Krishna weer opnieuw gezien had. Ik wilde iets verzin-
nen om haar blij te maken, maar ik wist dat ze op dat moment alles
zou geloven wat ik zou zeggen. En ik kon haar dat niet aandoen.
Dus bleef ik stil.

Tempelgeld

Zoals iedere hindoestaan wilde ook ik een keer naar India gaan.
Zien waar mijn voorouders vandaan kwamen. Maar ik wilde voor-
al zien waar de goden vandaan komen. Want in mijn ouderlijk huis
werden de verhalen over de goden in geuren en kleuren verteld.
Volgens mijn moeder kun je al die plekken nog steeds opzoeken.
Ik wilde dat alles met mijn eigen ogen zien. Toen ik uiteindelijk
naar India ging, koos ik niet voor de dorpen van Noord-India,
waar mijn voorouders vandaan komen, maar voor de grote tempels
in het zuiden. Het geloof van mijn moeder hield me meer in zijn
greep dan mijn geografische afkomst. Trouwens, Zuid-India is de
plek waar zelfs Noord-Indiërs een pelgrimstocht naartoe maken.
Eindelijk kon ik de tempels zien die door duizenden en duizenden
mannen- en vrouwenhanden gebouwd zijn met liefde, passie en
kunde. Ik kon zien dat een tempel geen tempel meer is, maar een
kunstwerk. Ik wilde dit meesterwerk met mijn eigen ogen zien.
Aanraken met mijn vingers. Mijn hoofd tegen de muren aan hou-
den. Mijn gezicht tegen de beelden aan vlijen. En als niemand
keek, zou ik aan de stenen afgodsbeelden likken en ervan proeven.
Even nagaan of de goden echt waren?

In Madurai ga ik enthousiast naar de Anna Meenaksi Mandir. De
paar keren dat ik een ontmoeting met God had gehad, waren hele-
maal gratis geweest. Ook was een bezoek aan tempels in mijn va-
derland altijd gratis. Maar in India, het land van de goden, moest ik
eerst geld neertellen. In Nederland hoorde ik een keer in een kerk:
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‘Gij zult geen zilverlingen verhandelen in de kerk.’ Hadden onze
goden dat ook maar gezegd tegen de brahmanen.

- Geld betalen om op je schoenen te laten passen.
- Geld betalen om mijn fototoestel mee naar binnen te mogen
nemen.

- Geld betalen aan de brahmanen in de vorm van een gift.
- Geld geven aan huichelaars die zogenaamde bedelaars zijn.
- Geld geven aan vrouwen die een baby ingehuurd hebben om
mij ervan te overtuigen dat hun baby honger heeft.

- Geld geven aan? Godswil misschien!

Wanneer ik eenieder tevreden heb gesteld met de voltrekking
van deze tempelrituelen, krijg ik eindelijk de rust om mijn ogen
uit te kijken op de machtige tempel met hoge muren en enorm
grote goden. Een vrouw stopt me met geweld twee bloemen in
de hand en geeft me de opdracht om voor de goden te bidden. Ze
vraagt zelf aan de goden om mij te zegenen met twee kinderen.
Eerst een zoon en dan een dochter. Ze vouwt haar handen open
en vraagt me om honderd roepie – twee euro. Ik leg haar uit dat
ik gesteriliseerd ben en dat ik een zoon noch een dochter zal krij-
gen.

‘Tart de kracht van de goden niet. Als het Gods wil is dat je twee
kinderen krijgt, dan zul je die krijgen ook.’ Dus die vrouw gelooft
dat God een gesteriliseerde vrouw weer kan doen baren. Ik ben
geen tempel binnengegaan waar de priesters niet op een gift zaten
te wachten. Ook zij weten dat die vrouw in spijkerbroek geen In-
diase kan zijn. Iedere keer wanneer ik langs hen loop, schuiven ze
hun eigen volk opzij en krijg ik de voorkeur. Alle ogen zijn gericht
op mijn handen, op wat ik geef.

De tempels worden hier levend gehouden met lichtjes, bloemen
en gebeden. De mensen zorgen ervoor dat de tempels elke dag
nieuwe adem krijgen. Zoveel mensen hebben meegewerkt om de
tempels te bouwen, nu zijn ze overleden zonder naam of teken. De
goden zijn gewend geraakt aan mij en mijn spijkerbroek. Wanneer
een brahmaan tegen me zegt dat ik niet met een spijkerbroek de
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tempel binnen mag komen, vraag ik aan hem wie alle spullen van
deze wereld gemaakt heeft.

‘God,’ antwoordt hij vastberaden.
‘Mijn spijkerbroek is ook door God gemaakt.’
‘Maar dat zijn buitenlandse kleren,’ protesteert hij.
‘Jammer, ik wilde je net dollars geven, maar dat is ook buiten-

lands.’ Ik loop weg uit de tempel.
‘Madam, u hoeft niet boos weg te lopen uit het huis van God,’

roept hij me achterna.
‘Als God aan mijn spijkerbroek kan wennen, waarom u dan

niet?’
‘Ja, u hebt gelijk, kom maar terug.’
Als India van de priesters verlost zou worden, zou het land voor-

uitgaan.

God is overal

God, godsdienst en geloof zijn onderdeel van een cultuur. Of dat
ooit echt de bedoeling is geweest weet ik niet, maar zo is het ge-
groeid. Ik kan ineens niet meer onderscheiden hoeveel geloof in
mijn geloof zit en hoeveel mijn geloof een cultuur, een gewoonte
is geworden. Neem een hindoestaanse bruiloft, waar de ruimte
voor de plechtigheid in gereedheid wordt gebracht. De hele om-
geving wordt versierd. Is dat nu geloof of is dat cultuur? Dat is een
ritueel. Wat heeft een ritueel met geloof te maken? Of heeft dat iets
met cultuur en traditie te maken? En zo kan ik eindeloos vragen
blijven stellen. Wat de ander denkt? Wat die ander mij wil wijsma-
ken? Ik wil liever bij mezelf onderzoeken wat geloof voor mij is. Ik
zag hoe de tempelbezoekers hun rituelen voltrokken. Dagelijks
keek ik hoe daar het hindoeïsme beleden werd. Ik voelde me geen
hindoestaan tussen al deze hindoestanen. Ik voelde me niet thuis
bij de goden. Ik wilde niet daar, tussen de tientallen mensen op de
grond zitten en luisteren naar de preek van de brahmaan. De ritue-
len thuis waren anders. Zoals iemand meubels meekrijgt, zo kreeg
ik een godsdienst mee. De manier waarop hindoeïsme daar bele-
den wordt, ken ik niet. De mensen trekken heel veel tijd uit om te
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bidden. Ze maken daar een dagtaak van. Ze wandelen kalm naar
een tempel. Gaan rustig op de grond zitten met hun familie en
vrienden. Een beetje bijkomen van de hitte. Kijken om zich heen.
Dan gaan ze bidden, dan lopen ze rond in de tempel. Kijken voor
de zoveelste keer naar dezelfde goden, alsof ze elke dag weer nieuw
zijn. Zoals ik niet zonder mijn computer kan leven, zo kunnen zij
niet zonder deze tempels leven. Dat is een verschil tussen mij en
hen. Maar ook ik geloof in God, alleen doe ik mijn rituelen in mijn
hart. Zo zacht en zo stil dat alleen mijn hart ervan weet. Zelfs mijn
verstand komt er niet achter. Het denken uitschakelen en zonder
vooroordeel opgaan in spiritualiteit is geen gemakkelijke taak.

Ik word geschild als een ui. Ieder gevoel van onbehagen valt van
me af. Dat ervaar ik letterlijk. Al die vragen over de goden. Mijn
hersens kraken over de Surinaamse en Indiase goden. Over al die
manieren van bidden. Over de hypocriete brahmanen. Onzicht-
baar duwen handen mij naar buiten, de donkere tempel uit. Ie-
mand fluistert diep in mijn ziel: ‘Zie je, God is overal.’ Hij is niet in
de beelden en in de muren van de tempel. Hij is overal waar je
kijkt. Je moet hem alleen willen zien. Ik heb het geloof van thuis
van mij afgeschud. Ik loop als herboren buiten rondom de tempel.
Het geloof van thuis valt van me af. En toen mijn geloof in mijn
geloof was weggevallen, nam ik afstand van de afgodsbeelden. Let
op wat ik zeg: ik nam geen afstand van God, maar van de afgods-
beelden. Vanaf dat moment begon ik te filosoferen: wat weet ik
van God? Hoeveel weet ik van God? Waar heb ik die informatie
vandaan? Wat komt uit mijn verstand? Wat komt uit mijn hart?

Daarna sprak ik met andere mensen over het hindoeïsme als filo-
sofie, over religie en rituelen. Dus over inhoud, betekenis en vorm
van de dingen die met God of godsdienst verbonden worden. En
ik merkte dat de kennis die ik over God had niet uit mezelf kwam.
Het was iets dat mij ingeprent was door anderen – natuurlijk
goedbedoeld. Maar het kwam niet uit mijn hart. Toen ik mijn den-
ken uitschakelde en daarmee alle meningen van anderen over God,
kwam ik in zuiver contact met de spirituele kosmos. Zoals ik het
hier vertel, lijkt het gemakkelijk, maar het is een lang proces ge-
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weest om dit te bereiken. Ik was gelukkig en had een stukje van
mezelf gevonden. Het leven werd een boek vol verrassingen en
mooie momenten.

Langs de Ganges

Nu ben ik een paar jaren verder in de tijd na de ervaring in India.
Stel dat ik nu met al mijn waarnemingen en contacten met ‘God’
of ‘de Schepper’ op een podium zou staan en zou zeggen: ‘Dames
en heren, vandaag wil ik u de waarheid vertellen. Met mijn hand
op mijn hart wil ik vertellen wat mijn geloof is.’ Dan ben ik er
zeker van dat het publiek stil zou worden, want de mensen zijn be-
nieuwd naar mijn antwoord. Hoe zit dat met die vrouw, die hin-
doestaanse, die niets van India heeft overgehouden, en niets van
Suriname, die vrouw wier denken verwesterd is, wat zou haar ge-
loof kunnen zijn? Heeft zij nog wel een geloof na al die pel-
grimstochten van de generaties voor haar? Ja, ze zouden dit wel
fluisteren, maar niet hardop zeggen. Eerst willen ze van mij weten
wat mijn geloof is. Dan zal ik de deur openzetten, en vanaf dat mo-
ment zal ik niet veilig zijn voor kritiek.

En ik zou zeggen: ‘Ik geloof in een Schepper. Hij heeft geen
naam. Hij heet geen Krishna, Allah, Jahweh of Jezus. Ik ben geen
hindoe en ik ben geen christen. Maar ik geloof in een Schepper,
met hoofdletter S. U mag hem God noemen. Hij mag ook andere
namen hebben. Ik kwam hem kortgeleden tegen in Varanasi, aan
de heilige rivier de Ganges. Waarom niet? Waarom zou mijn
Schepper niet in Varanasi zijn?’

De boot brak het water van de Ganges. De roeier vertelde over de
ontwikkelingen van de laatste paar duizend jaar. Eerst was het alle-
maal een oerwoud. Toen kwamen de eerste brahmanen. Met de
eeuwen kwamen er steeds meer mensen naar Varanasi om langs de
Ganges te bivakkeren, te bidden, te mediteren, te leven en te ster-
ven. Prinsen en koningen hebben er hun paleizen neergezet. Som-
migen bouwden meditatiecentra, als geschenk aan de brahmanen.
Nog steeds krijgen pelgrims daar onderdak. En dan zegt de pagaai-
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er serieus: ‘Ik zal dit nooit op de ghat [oever] zeggen; ik zeg het al-
leen hier op het water: kijk uit voor de brahmanen. Ga nooit met
hen mee en vertrouw de politie niet.’ En snel roeide hij verder,
alsof hij niets had gezegd.

Terwijl men bezig was contact te krijgen met God, had ik in mijn
hart al een ontmoeting met Hem. De dagelijkse arti [gebed] op de
ghat was begonnen. Het was de belevenis van mijn leven. Het was
er een drukte van je welste. Mensen uit heel India en toeristen van
overal ter wereld stonden het gebed op de ghat te volgen. Vanoch-
tend vroeg ben ik naar de ghat geweest om de opkomende zon te
zien. Prachtig. De zon komt hier veel mooier op dan elders.

In de hitte van de dag zoek ik mijn hotelkamer op. Als ik er later
op de middag weer naartoe probeer te gaan, stormt het ineens.
Struikelend keer ik terug naar mijn hotel, maar niet zonder kleer-
scheuren.

’s Avonds ga ik weer terug. Langs de weg liggen boomtakken.
Van de huizen zijn de daken ingestort. De eerste regen van het jaar
kust mijn kruin. Ik wilde de tempels zien. Ja, ik wilde ook de veel-
besproken tempel van Varanasi zien, waar miljoenen pelgrims op
zoek gaan naar God. Er werd van alle kanten tegen mij en mijn gids
geschreeuwd. We moesten verplicht onze schoenen uitdoen. Wat
is er nieuw aan, dat heb ik toch bij mijn opvoeding meegekregen?
Mijn gids riep op dezelfde toon terug: ‘Waarom schreeuwen jullie
tegen ons? Wij gaan onze schoenen toch uitdoen!’ En nu wordt er
door ongeveer dertig brahmanen geruzied om schoenen, alsof ik
de schoenen aanhad van de legendarische koning Raja Dasrath. De
schoenenoppas is gratis maar in ruil daarvoor worden we verplicht
bloemen te kopen voor vijfhonderd roepie (tien dagen salaris van
een landbouwer in India). Er is politie. Zeven agenten. Ik vraag
hun om hulp.

‘Zet je schoenen daar neer. Koop bloemen en ga naar binnen,’
luidde hun advies.

‘Ik koop hier geen bloemen,’ zei ik.
‘Phul nahin lena hai, to jawo jeha se – jawo jeha se... als je geen bloe-

men wilt kopen, dan moet je hier weggaan. Weg,’ zegt de agente.
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De politie krijgt geld van de brahmanen. Ik ga weg zonder God te
aanschouwen. Fraai hoor. India, het land van mijn voorouders,
plek van brahmanen met een grootse leer en Varanasi, de meest
heilige plek van India, zit vol met hufters. De Surinaams-hindoe-
staanse dichter Jit Narain zegt:

[E]en grootse cultuur is die van India
maar als ze de voeding niet kan opbrengen, is ze waardeloos.
[…] zeg broeder Indiër, ben ik wel je broer
waarom praat je dan niet op gelijke voet met mij?

De kikker

Hindoes bewaren God in een lijstje aan de muur. Christenen be-
waren hem in kerken. Zo heeft eenieder zelf besloten waar God
wonen moet. Ja, het is niet ‘mag’, maar ‘moet’. Van de mens moet
God in kerken, tempels, kathedralen en meer van die instituten
wonen. In mijn kindertijd vond ik hem in het riool, waarin de sep-
tic tank uitmondde. Ik speelde met mijn zus van zes. Zelf was ik
vijf. En God was overal.

Halfnaakt hangen wij over de trap.

Kwaak-kwaak kwaken
de kikkers in het riool!

Een twee drie
neen, een twee
neen, een twee, een?

Zij springen tjoeloep? tjoeloep?

boven en onder het water.
Zo raak ik de tel kwijt.

‘Tellen kan jij niet.
Jouw juffrouw is zelf dom.
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Mijn tafel ken ik uit het hoofd.
1 x 4=...’ zegt Ratna.

‘Dat heeft niks te maken met kikkers,’
schreeuw ik haar toe.

‘Jij bent net zo dom
dom dom dom als jouw juffrouw
en alle kinderen uit jouw klas.

Klas 2A is dom dom dom,’
zingt zij.

Maar God lachte, danste en sprong tussen de kikkers met de kik-
kers mee. In iedere kikker zat een God. Hij was vrolijk. Soms was
Hij een Hij, en soms was Zij een Zij. Het stoorde mij niet. God
was God. Maar toen ik God onderbracht in een godsdienst, raakte
ik Hem kwijt.

Alles wat een ander bereikt door te bidden, bereik ik met schrijven.
Het schrijven is een zoektocht naar mezelf, maar vooral ook een
ontmoeting met God. In de schrijfkunst vind ik taal, woorden,
God en mezelf. En ik ga terug naar mijn kinderwijsheid, waarin ik
een zuivere ontmoeting had met God.
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‘Ik weet uit ervaring dat pijn leidt tot een
kwalitatief betere overgave. En verdomd, elke keer
weer is dat waar. Pijn heeft mij een relatie met God
gegeven die ik alleen de mystici had toebedacht.’

WIE Esma Choho

GEBOREN Marokko, 1971

WERK Journaliste

VAN HUIS UIT Islamitisch

MEER WETEN Bekijk www.esmachoho.com
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Overgave

Esma Choho

Alle gezichten waren zijn kant op gedraaid. Hij raakte zijn hoofd,
borst en schouders aan. Een, twee, drie keer, en nog een keer en
nog een keer. Ik, vier jaar oud, vroeg mijn moeder waarom hij dat
deed. Mijn moeder zei: ‘Zo doen christenen dat.’ Ik raakte direct
ook mijn hoofd, borst en schouders aan. Precies zoals de Paus dat
deed. Mijn moeder zei: ‘Laat dat! Dat doen wij niet!’ Dus ging ik
achter de bank zitten en sloeg eindeloos veel kruisjes.

Ik hield altijd al van God, op welke manier dan ook.
In het dorpje waar ik opgroeide – Bodegraven – woonden

christenen en ex-christenen. De christenen zeiden dat God Jezus
als Zijn Zoon en Verlosser voor de mensheid had gestuurd; de ex-
christenen zeiden dat het onzin was en dat de mens van de aap af-
stamt. Ik vroeg aan mijn moeder wat zij ervan dacht en mijn lieve
moeder zei: ‘Wij komen niet van apen en we geloven niet dat God
een Zoon heeft.’ Ik vroeg wat wij dan waren. ‘Wij zijn Marokka-
nen. Wij zijn moslims,’ zei mijn moeder. ‘O.’ Ik zou haar nog ein-
deloos veel vragen stellen.

Koranles

Iedere zondag kregen mijn broer en zus thuis koranles van een
vriend van mijn vader. Ik vond dat zeer interessant. Elke zondag zat
ik erbij. Door goed te luisteren leerde ik de koranverzen net zo
makkelijk als de anderen. Als klein meisje oogstte ik hiermee veel
applaus op feesten en partijen, dus dat was fijn. Het was iets om
mee door te gaan. Toen er een koranschooltje kwam in Bodegra-
ven, ongeveer twee jaar later, kwam ik direct in de klas van de
beste leerlingen. Als enig meisje tussen allemaal jongens. Ik herin-
ner me dat ik het niveau eigenlijk iets te hoog vond. Ook had ik
geen zin in het huiswerk. Mijn huidige kennis van koranverzen
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heb ik dan ook te danken aan de zondagmiddagen bij ons thuis, aan
de eettafel.

De God die ik leerde kennen door het observeren van mijn familie
en hun vrienden was er Een van aanbidding. Minstens vijf keer per
dag wassen, een matje uitrollen en eindeloos staan en bukken. Ook
was Hij er Een die ik niet graag tegenkwam, want – zo had ik ge-
hoord – Hij wist alles en daar zou Hij me voor straffen! Toch vond
ik de aanbidding, net als het kruisje slaan, zeer interessant. Ik herin-
ner me dat mijn vader zich vooroverboog en heel wat keren achter
elkaar prevelde: ‘Ariel Ariel Ariel.’ Ik vond het maar raar om Ariel
te zeggen – waarom waspoeder? Maar het had een aantrekkings-
kracht! Dus vol overgave volgde ik mijn vader en kromde ook
mijn rug. Als ik vragen stelde, zoals: ‘Waarom zeg je Ariel?’, dan
lachte mijn vader en corrigeerde hij mij in mijn uitvoering van het
ritueel. En als ik dan vroeg wat het betekende, zei mijn lieve vader:
‘Zo doen we dat.’

De groep

Nu heb ik zelf een dochter van vijf en ik zeg haar vaak: ‘Zo doen
we dat.’ Terwijl ik dit opschrijf, herinner ik me het moment dat
ik geen genoegen meer nam met dat antwoord. Dat was het mo-
ment dat de kinderen in mijn klas er geen genoegen meer mee
namen.

Toen ik twaalf was, vastte ik een aantal dagen van de maand en
mijn klasgenootjes hadden veel vragen. Ik wist niet wat ik ermee
aan moest en mijn ouders ook niet. ‘Zo doen wij dat’ voldeed dui-
delijk niet meer, en ik herinner me dat ik me als twaalfjarige heel
dom voelde. Achterlijk, zo je wilt. Al jaren had ik niet meegezon-
gen met kerstliederen, want ‘zo doen wij dat niet’. En al jaren at ik
officieel – de traktaties met worst kon ik niet weerstaan – geen var-
kensvlees ‘want dat eten wij niet’. Al jaren wilde ik hét antwoord
geven. Het alomvattende antwoord waardoor Afke, Wietske en
Jan-Willem nooit meer zouden vragen: ‘Waarom?’ Ik wist toen
niet dat kinderen die dik, lelijk, roodharig, homo, lang, kort, bleek
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et cetera waren ook deze intense behoefte hadden er als vanzelf-
sprekend en zonder ‘Waarom?’ bij te horen.

Ik dacht dat alleen ik het had, omdat ik Marokkaans en moslim
was.

Van jongs af had ik mij bekwaamd in de kunst: hoe kom ik in de
groep, hoe blijf ik erin? Wat is leuk? Wat kan absoluut niet? Ik was
een zeer geoefende ‘lezer’ van non-verbale codes in de groep. Als
ik in een groep stond, ging ik direct aan de slag en paste ik mijn ge-
drag aan. De groep was mijn God. De groep bepaalde of ik me
waardig, gelukkig en blij voelde. Er was geen andere Almachtige
waarvoor ik wilde leven en wiens tekens ik wilde lezen. Like me or
I will die. Die wanhoop! Ik had me heel goed kunnen identificeren
met jongeren die hun leraar of medeleerlingen doodschieten. Erbij
horen was een kwestie van leven en dood.

Thuis bad ik, en ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de bete-
kenis van het gebed. Maar ik miste iets. Ik miste schrijvers die van-
uit ervaring schreven. Vanuit hun hart. Af en toe las ik werken van
mystici. Zij schreven vanuit hun ervaring, maar hoe kon ik hen be-
reiken? Waar waren de mystici in mijn buurt? Ik zag hoe volwasse-
nen ‘erbij hoorden’ met hun baan, kinderen, geld, huis en auto.
Het leek verdacht veel op wat ik als veertienjarige deed met mijn
bijbaan, kleding, kamer, fiets en mening. Ik herinner me de paniek
die ik voelde bij de gedachte dat ik voor altijd deze dwang tot ‘erbij
horen’ zou hebben. Nee, ik wilde eens en voor altijd vrij zijn van
de trutten van de klas en de roddelaars uit de moslimgemeenschap.
Door middel van mijn gezondheid wil ik vertellen over mijn erva-
ring met God.

Ziekte van Kroon

Vanaf mijn negende had ik een darmaandoening, die de zogenoem-
de ziekte van Crohn bleek te zijn. Toen de arts op mijn zeventiende
eindelijk de diagnose stelde, dacht ik: de ziekte van Kroon, wat bij-
zonder. Ik vond het heel spiritueel om een ziekte van Kroon te heb-
ben. Maar toen de pijn, de diarree en het gekots heviger werden,
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vervloekte ik God. In stilte natuurlijk. Ik werd een vaste klant van
het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Jarenlang werd ik bijna ieder
jaar wekenlang opgenomen. Elke keer als ik in het ziekenhuis lag,
was ik de eerste weken erg verdrietig. God weet dat ik artsen,
onderzoek en medicijnen zeer vervelend vind: ook na tien keer
‘anaal onderzoek’ kneep ik mijn billen stijf tegen elkaar. Na elke op-
name dacht ik dat ik er alles voor over had om nooit meer in het
ziekenhuis te liggen. Maar elke keer opnieuw stortte ik me weer in
vrijwilligerswerk, studie en elf bijbanen, zodat ik me met regelmaat
rond januari of juli meldde met uitputtings- en uitdrogingsver-
schijnselen. Elke keer als ik het ziekenhuis verliet, kon ik niet nala-
ten om net te doen alsof ik geen mens was, en zeker geen mens met
een ziekte. Niks geen beperkingen! Onzin!

En elke keer weer vond ik het vreemd om doodziek het zieken-
huis binnen te komen. En elke keer nestelde ik me na een aantal
weken gelukzalig in het heerlijk schone, opgeruimde ziekenhuis-
bed. Waarom voelde ik altijd opnieuw die weerstand als ik toch
wist dat het me goed zou doen? Zodra ik weer ‘vrij’ was, was dit
geen nuttige vraag meer. Hij kwam niet eens meer in me op, want
bij de volgende opname huilde ik weer en stribbelde ik weer even
hard tegen. Ik vond het maar stom van een zogenaamde God. Wat
egoïstisch en akelig om mensen zo beperkt te maken en dan te zeg-
gen: ‘Eer mij.’ Natuurlijk zei ik dat nooit hardop. Ik was ervan
overtuigd dat als ik dat zou doen, mensen in monsters zouden ver-
anderen. Dat ik in de Rijn zou worden gegooid. Dat ik bij nie-
mand zou horen. Mijn enige echte God heette ‘Vrees de Ander!’
Ook – zo had ik gehoord – was een eigenzinnige gedachte over
God per definitie een duivelse gedachte. Men zou denken dat ik
duivels was! God weet dat ik heel wat nachten niet heb kunnen sla-
pen, de duivel bezwerend dat ik maar in één God geloofde en dat
Mohammed zijn Boodschapper is.

Gekots

Het zevende jaar dat ik in het ziekenhuis lag, dacht ik dat ik de rou-
tine nu wel kende: drie weken plat liggen met een stoot medicij-
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nen en sondevoeding via mijn neus, en vanaf de vierde week de
sondevoeding opvoeren, zodat ik in de vijfde week weer zelf kon
eten. Zo ging het al jaren. Maar dit keer was het anders. Ik kon de
sondevoeding niet aan. Ik ging kotsen en kotsen en kotsen. Het
hield maar niet op. Mijn wanhoop werd steeds groter. In de eerste
uren van het kotsen herinner ik me dat ik woedend dacht: God!
Klootzak! Stop dit! Almachtige lul! Vooral de woorden ‘klootzak’
en ‘almachtige lul’ vind ik achteraf gezien erg Nederlands van me-
zelf. Ik had een soort vrijheid gekregen die niet paste binnen mijn
religieuze achtergrond, maar die op momenten van woede niet te
onderdrukken viel.

Ik had u graag verteld dat ik direct stopte met kotsen, dat God
eindelijk verstandig was geworden en naar mij had geluisterd. Maar
nee. Ik bleef kotsen. Of, zo u wilt, overgeven. Overgeven, overge-
ven, overgeven. Mijn maag was allang leeg en toch bleef ik groen-
zwart braaksel spuwen. De sondebuis was allang uit mijn neus ge-
raakt en even lag ik stil. De telefoon ging, mijn buurvrouw nam
op. Het was een vriend van me. Hij zei dat ik me moest overgeven.
In mijn hoofd klikte het. Op dat moment besloot ik me te laten
opereren, nadat ik me al die jaren van ziek zijn daartegen had ver-
zet.

Negen jaar geleden ben ik geopereerd. Huilend en biddend ging
ik de operatiekamer in en huilend en biddend kwam ik eruit. Sinds
de operatie heb ik geen darmklachten meer. Mijn voornaamste
verlangen sinds die overgave is om me nog meer over te geven.
Het werd voor mij heel belangrijk om te kijken en te luisteren naar
mensen die ‘het’ – deze ware overgave – hadden. Boeken over na-
tionale revoluties en persoonlijke transformaties vond ik altijd al
interessant, maar wie had dat soort fundamentele veranderingen in
het echt ervaren? Wetenschappers, psychologen, schrijvers, intel-
lectuelen, religieuzen praten en schrijven erover, maar diegenen
die ik sprak maakten van hun leven een zootje. Ik herinner me dat
ik de autobiografie van Carl Gustav Jung zeer inspirerend vond,
maar hij was dood. Uiteindelijk ontmoette ik iemand die ik eigen-
lijk niet kon uitstaan. Maar zij had meer overgave en – dat was het
belangrijkste – meer eerlijkheid dan ik ooit had gehad. Zij zei hard-
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op wat ik nooit had durven zeggen. Geen choquerende uitspraken
en meningen over anderen – dat kon ik ook – nee, zij zei volledig
eerlijk wat ze dacht en voelde over God en over zichzelf. Hardop.
Dat dit kon, wat een ontdekking!

Van haar leerde ik nadenken over God zoals je Hem wel of niet
kunt begrijpen. Wel, ik begreep Hem dus niet. Het was heel be-
vrijdend om dat eerlijk te zeggen. Het was de eerste stap in de rela-
tie met God zoals ik die nu heb: eerlijk met Hem zijn. Of anderen
dat nu goedkeuren of niet.

Voor een totale overgave had ik totale eerlijkheid nodig. Dat
was even wennen na van jongs af – ‘Eet je varkensvlees?’ ‘Nee, of-
ficieel niet?’ – twee of zelfs meer levens te hebben gehad. Ik vond
het heerlijk om te ontdekken dat alcoholisten, verslaafden, uitke-
ringsgerechtigden, homoseksuelen, artiesten, politici en vele ande-
ren zich in mijn ‘Vrees de Ander!’ konden herkennen als ik erover
sprak. Ik raakte direct bevrijd van het idee dat ik hieronder lijd
omdat ik Marokkaan en moslim ben. Zelfs zo’n Clinton – een
witte man van middelbare leeftijd: waarom zou hij een ander vre-
zen? – had moeite met totale eerlijkheid. Wat een openbaring! De
muur die tussen mij en de wereld in stond, brak af.

Zoals bij weeën

Door de jaren heen was ik als student, onderzoeker en journalist
cynisch in plaats van kritisch geworden. Het cynisme had alles te
maken met mijn levenservaringen, zoals mijn ziektegeschiedenis,
waarbij ik elke keer dacht en deed alsof ik genezen was. En zo had
ik dat niet alleen met mijn gezondheid. Ook in relaties, met werk,
geld, familie liep ik elke keer vast. Niets in mijn leven leek te wer-
ken. Daar word je cynisch van.

Ik heb altijd verlangd naar een relatie van onvoorwaardelijke
liefde en acceptatie. Psychologen en andere wijzen konden me
proberen te helpen, maar het had geen effect. Uiteindelijk kreeg
ik, kotsend, een Kracht die groter was dan de mensen die ik kende.
Een Vriendin, Moeder, Zus, Opdrachtgever, Imam, een God. Elke
keer als ik denk: dit is te gek voor woorden, en ik spreek of schrijf

73

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 73



er eerlijk over, gebeurt er iets waarvoor ik vroeger bij anderen al-
leen maar een meewarig hoofdschudden overhad. De gelukzalige
glimlach die op mijn lippen verschijnt nadat ik volkomen eerlijk
ben geweest, is niet te begrijpen. Het gaat om een Kracht die ik,
net als weeën, enkel kon begrijpen nadat ik hem had ervaren. De
vraag ‘Wat is God?’ was niet meer relevant. Net zo irrelevant als
‘Wat zijn weeën?’ op het moment dat de weeën er zijn. God is net
zo realistisch als de weeën die ik had tijdens de bevalling van mijn
prachtige dochter. En of ik het nou leuk vind of niet, weeën zijn
pijnlijk. Voor mij is overgave, Godbewustzijn, ook pijnlijk. Heel
vaak wil ik niet volkomen eerlijk zijn. Of geduldig of tolerant of
liefdevol of menselijk of beperkt. En elke keer als ik me overgeef –
‘Adem in, adem uit. Ik zie het hoofdje al!’ – baar ik iets dat groter is
dan ikzelf. Ik kan natuurlijk ook voor de ruggenprik gaan en het op
een verwijtend klagen zetten. Dat was wat ik deed voordat ik mij
overgaf aan de operatie: de pijn van het mens-zijn niet willen voe-
len en hard werken om geld, erkenning en macht binnen te halen.
Geld, erkenning en macht die mij zouden verlossen van ‘Vrees de
Ander!’. Zonder succes.

Ik heb een Kracht groter dan ikzelf gevoeld toen het in mijn
hoofd klikte. In één keer zag ik hoe eigenzinnig en gek ik bezig
was met mijn gekots op het leven. Net als iemand die ooit een
pistool tegen zijn hoofd heeft gekregen en daarna nooit meer de-
zelfde is, ben ook ik niet meer dezelfde. Een wonderlijk voorbeeld
is dat ik de mensen die – net als mijn oude ik – mijn ‘ommekeer’
navelstaren, zieligheid en Sinterklaas noemen, alle goeds wens. En
dat is een vrijheid die ik nooit eerder heb gevoeld. Er was niets –
geen psycholoog, boek, medicijn, religie, mens – dat mij kon ver-
lossen van de pijnen en kronkels die ik had door mijn angst voor de
mening van anderen. Dat had voornamelijk te maken, zoals ik eer-
der beschreef, met mijn slecht ontwikkelde vermogen om rea-
listisch te zijn. Dat mijn realistisch vermogen gegroeid is, heeft alles
te maken met eerlijkheid en acceptatie. Of iets nu mooi of lelijk,
duivels of goddelijk, slim of dom, beschaafd of primitief is, het is
deel van de realiteit. Net doen alsof het er niet is, zoals ziekte of
weeën, maakt niet dat het er niet is. Het wordt alleen maar pijnlij-
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ker. En pijnlijker. Ik dank God op mijn blote knieën dat Hij mij uit
die nare gemoedstoestand heeft gehaald.

Vandaag behoort het tot mijn spirituele conditie om met vrou-
wen aan hun relatie met God te werken. Zij zijn, net als ik, rebelse
types. Het komt weleens voor dat ik een van hen verbaal de nek
om wil draaien; op zo’n moment bid ik om hulp. Ik bid om te ac-
cepteren, ik bid om geduld, ik bid om moed, ik bid om wijsheid.
Eigenlijk bid ik de hele dag door. In mijn betaalde werk kijk ik naar
wat nodig is in plaats van naar wat fout is. In de relatie met mijn
man vind ik het heerlijk om hem te vertellen hoeveel ik van hem
houd, in plaats van constant te vragen of hij wel van mij houdt.

Ook mét problemen rond geld, werk, gezondheid, relatie, fami-
lie, vrienden, kind ben ik vol vertrouwen. Ik weet uit ervaring dat
pijn leidt tot een kwalitatief betere overgave. En verdomd, elke
keer weer is dat waar. Pijn heeft mij een relatie met God gegeven
die ik alleen de mystici had toebedacht.
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‘Door de kinderen ontdekte ik dat het leven van
een moeder alle mogelijkheden geeft om spirituele
oefeningen te doen. Ik wilde mijn kinderen
levenslessen meegeven, maar ik merkte dat zij
mijn beste leraren kunnen zijn. Zij leren mij dat
God niet ver weg is, maar in elk moment van het
dagelijkse leven ervaren kan worden.’

WIE Denise de Costa

GEBOREN Nederland, 1958

WERK Schrijfster en wetenschappelijk onderzoeker

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Lees haar artikel ‘Vegetarische Theresiaantjes en
de Claraworst. Kloostergeschiedenis Clarastraat ’s-Hertogen-
bosch’, in: Th. Hoogbergen en M. Ackermans (red.),
Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst, ’s-Hertogen-
bosch 2002
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Kinderlijke goden, goddelijke kinderen

Denise de Costa

God was net zo iemand als Sinterklaas en opa De Costa. Ze woon-
den ver weg: in de hemel, in Spanje en in Indonesië. Alleen Sinter-
klaas had ik weleens in het echt gezien, God en opa nog nooit.
Toch waren ze niet weg te denken uit mijn kinderleven.

Je moest ze op een speciale manier benaderen. Voor opa maak-
ten mijn zusje en ik eerst tekeningen. Toen we eenmaal konden
schrijven, schreven we samen eens per maand een luchtpostvel
vol. Voor Sinterklaas zongen we liedjes bij de kachel, waarvoor
we de volgende ochtend beloond werden met cadeautjes in onze
schoenen. God gaf ook geschenken, van een ander soort, waar-
voor wij hem op zondagsschool toezongen: ‘Dank u voor deze
nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag. Dank u dat ik met
al mijn zorgen bij u komen mag.’ Het dagelijkse contact met God
ging via bidden: voor en na het eten en voor het slapengaan. Soms
gingen mijn zusje en ik mee naar de kerk. Kale witte muren, hoge
ramen, houten stoelen op een koude stenen vloer. De mannen van
de kerk waren donker gekleed en keken ernstig: de ouderlingen
die in speciale banken zaten met een deurtje ervoor, de diakenen
die met lange stokken met zwart fluwelen zakjes eraan door de
gangpaden liepen om geld op te halen, de dominee die in zijn jurk
de kansel op klom. Aan het begin van de preek kregen we een pe-
permuntje, waar ik zo lang mogelijk op zoog. De preek duurde al-
tijd langer. Ik begreep weinig van de woorden en gebaren van de
dominee, maar de grote mensen bogen hun hoofd alsof ze gestraft
werden.

Van oude mensen

Drie oude mannen, vriendelijk en streng tegelijk. Ze wilden alle
drie hetzelfde van me: dat ik lief was voor mijn zusje en mijn vader
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en moeder, dat ik mijn best deed op school en dat ik er netjes uit-
zag. Ik begreep wel dat zij alle drie van mij hielden, maar ik was
ook een beetje bang voor ze. Ik nam ze niet gemakkelijk in ver-
trouwen en ik vond het niet erg dat ze niet om de hoek woonden.

Ik groeide op. Ik ging begrijpen dat Sinterklaas niet echt uit
Spanje kwam, maar door grote mensen gespeeld werd. Hij had wel
ooit bestaan, als Sint-Nicolaas, maar deze heiligman was allang
dood.

Toen ik veertien was, namen mijn ouders mijn zusje en mij mee
naar Indonesië, het geboorteland van mijn vader. Opa zat in zijn
stoel, een tanige man met witte haren en een stok. Ik zag hem voor
het eerst en voor het laatst. Een jaar later stierf hij. Het was een van
de weinige keren dat ik mijn vader zag huilen. Ik voelde verdriet
om mijn vader, maar opluchting voor mezelf. Opa had steeds in
zijn brieven geschreven dat hij wilde dat ik medicijnen ging stude-
ren, en ik had hem niet durven vertellen dat ik andere plannen
maakte.

God bleef over, maar ik wist niet goed wat ik met hem aan
moest. Ik was vijftien en had al een vriendje, waar mijn ouders
niet blij mee waren. Ik had niet het gevoel dat ik met mijn puber-
problemen bij God terechtkon; hij leek meer aan de kant van mijn
ouders te staan. Ik las de dagboeken van Anne Frank en identifi-
ceerde mij met haar. Zij was even oud als ik en twijfelde ook aan
God, maar haar geloof kreeg weer betekenis toen ze naast God
een beschermengel zag, in de gedaante van haar gestorven groot-
moeder. Mijn oma, de moeder van mijn moeder, leefde nog. Ze
was in de negentig. Ze zat altijd in de stoel bij het raam, aan de
eettafel met het Perzische kleed. Net als Annes oma stelde ze geen
eisen. Ze sprak niet meer, en toch wisten mijn zusje en ik dat ze
het fijn vond als we bij haar aan tafel zaten te knutselen of te bor-
duren. Bij haar hoefde ik alleen maar te zíjn. Ik voelde dat God en
oma iets met elkaar te maken hadden, maar wat? Daar had ik geen
woorden voor.
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Een revolutie

Na de middelbare school ging ik studeren aan de universiteit. Ik
wist me geen raad met het dagelijkse leven en vluchtte in de boe-
ken. Die waren mijn beste vrienden. Ik at zo weinig mogelijk en
studeerde zo hard mogelijk. Met mijn lichaam en met mijn geest
was ik ambitieus, en ik dacht in cijfers: ik wilde cum laude afstude-
ren en vierenveertig kilo wegen. Mijn dagboek uit die tijd bestond
uit een opsomming van wat ik die dag gegeten had met het aantal
calorieën erachter vermeld. Uiteindelijk ging ik in therapie. Lang-
zaam ging het beter met me. Mijn jeugdvriendje en ik groeiden uit
elkaar, maar wilden dat na meer dan tien jaar samen niet onder
ogen zien.

Aan het einde van mijn studietijd kregen we een zoontje. Die
gebeurtenis ontketende een revolutie in mijn bestaan. Er was een
wezentje op aarde gekomen dat een ongekende liefde in mij op-
riep: onvoorwaardelijk, onophoudelijk. Van eeuwige student werd
ik voor altijd moeder. De passie voor lezen en schrijven was er nog
steeds, maar door mijn eersteling zat ik niet meer altijd in mijn
hoofd. Hij maakte dat ik met mijn voeten op de grond kwam te
staan. Het was alsof ik met de geboorte van mijn zoon ook zelf op-
nieuw geboren werd. Het dagelijks leven was geen noodzakelijk
kwaad meer, maar een bron van verbazing en verwondering. Het
leven werd er veel mooier op, maar ook veel zwaarder. Ik wilde
een goede moeder zijn, een wijze moeder, maar ik wist zelf nog
nauwelijks hoe ik een zinvol leven moest leiden. Hoe kon ik mijn
zoon opvoeden als ik zelf nog zo zoekende was? De relatie met zijn
vader kwam tot een einde en ik kwam alleen te staan. Ik voelde me
vaak onzeker en zonder houvast.

In die periode van mijn leven las ik voor het eerst de dagboeken
van Etty Hillesum. Zij was ook achter in de twintig, net als ik, en
haar levensvragen waren de mijne. Etty Hillesum schrijft aan God,
ze vraagt hem om steun en toont hem haar dankbaarheid. Haar
God is niet alleen een Ander tot wie ze zich wenden kan; hij
woont ook in haar. Ze ervaart God als liefde, als ‘het allerdiepste en
allerrijkste’ in haarzelf, als de kern van ieder mens. Het gaat haar
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erom dit goddelijke op te graven in je eigen hart en in de harten
van de mensen om je heen. Zo had ik God nog nooit beschouwd,
maar het paste bij mijn levensgevoel als jongvolwassene. Er werd
niet meer voor me gezorgd. Ik voelde me verantwoordelijk voor
mijn eigen geluk en dat van mijn zoontje, maar wist nog niet hoe
ik dat vorm moest geven. Etty inspireerde me tot een innerlijke
weg.

Ze was zelf geen moeder, maar ik bracht haar woorden in ver-
band met mijn ervaring van het moederschap. Een klein kind is
nog niet door het leven getekend, nog ongeschonden en puur,
waardoor het goede, het goddelijke, nog intens ervaren kan wor-
den. Door de liefde voor mijn zoontje werd ik milder tegenover
anderen. Ik besefte dat zij ook ooit klein en kwetsbaar zijn geweest
en dat ik kon proberen contact te maken met het kind in hen, hun
goddelijke kern.

Mijn Indische vader

Ik studeerde af (cum laude én vijftig kilo!) en besloot van mijn pas-
sie voor Anne Frank en Etty Hillesum een dissertatieproject te
maken. Jarenlang verdiepte ik me in hun dagboeken, brieven en
verhalen, in de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog
en in de vraag waarom de joodse cultuur en geschiedenis me zo in-
trigeerden. Mijn vader, David de Costa, vertelde dat een van onze
voorouders een joods-Portugese Da Costa was, die vanwege het
antisemitisme in Portugal naar Oost-Indië was gevlucht en daar
een handeltje in kruidnagelen en peper was begonnen. Toen de
Nederlanders de kolonie in het midden van de zeventiende eeuw
in bezit namen, werd hij voor de keuze gesteld het land te verlaten
of de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Hij koos voor het
laatste, waarschijnlijk mede omdat Nederland bekendstond om zijn
tolerantie ten aanzien van joden. In de loop van de eeuwen assimi-
leerden de Da Costa’s. De naam vernederlandste – ‘da’ werd ‘de’ –
en ze werden lid van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Werd de aantrekkingskracht die Anne Frank en Etty Hillesum
op mij uitoefenden teweeggebracht door mijn verre joodse verle-
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den? Of kwam het doordat zij zich, net als ik, niet vanzelfsprekend
‘Nederlands’ voelden: Anne met haar joods-Duitse achtergrond,
Etty met haar Russische moeder, ik met mijn Indische vader? Hij
had mijn zusje en mij van jongs af de opdracht meegegeven ‘Indis-
ch’ te zijn. Wat dat voor hem inhield, leefde hij voor: stijlvol en
met een rustig respect voor de dingen en de mensen om hem heen
ging hij zijn gang. Dit betekende ook dat hij ons, zijn ‘Indische
meisjes’, aanspoorde onze talenten te ontdekken en te ontwikke-
len. Hij was intens betrokken bij onze studie en ons werk, en elke
mijlpaal vervulde hem met ontroering en trots. Hij verheugde zich
op mijn naderende promotie. Hij hield van rituelen om bij bijzon-
dere gebeurtenissen in het leven stil te staan. Hij liep niet te koop
met zijn geloof, maar zijn levensstijl was spiritueel.

Terwijl ik de laatste hand aan mijn manuscript legde, kreeg mijn
vader een hersenbloeding, waaraan hij overleed.

Voor het eerst in jaren kwam ik weer in de oude kerk van mijn
jeugd. Ik stond naast de kansel, bij de stenen doopvont waar mijn
ouders hadden gestaan toen ze mij ten doop hielden. Ik keek naar
de kist van mijn vader en droeg het gedicht voor dat ik voor mijn
ouders geschreven had:

Gisteren. Zondag. ’s Nachts.
In het huis van mijn ouders
Heb ik bij het open raam gestaan.
Herfsthemel en volle maan.
Ik kon alleen maar denken:
Vader en Moeder.

Vandaag. Maandag. ’s Ochtends.
In het dorp van mijn ouders
Heb ik bij de oude kerk gestaan.
Ooit klonk uit hun monden
Het ja-woord van liefde en trouw.
Ik kon alleen maar denken:
Vader en Moeder.
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Vandaag. Maandag. Rond het middaguur.
Nog even, dan brengen wij vader,
Gedragen door liefde,
Naar buiten, naar het licht.
De bladeren vallen,
De zon breekt door.
Het is herfst in onze harten.

Maandag. De avond valt.
De maan verlicht mijn vaders graf,
Opdat hij zacht rusten mag.
Het is herfst. En avond.
Ik kan alleen maar denken:
Vader en Moeder.

Het klooster

Rond mijn dertigste leerde ik mijn man kennen. Ik trok bij hem in,
in een deel van een voormalig klooster. Vroeger hadden daar slot-
zusters van de orde der ongeschoeide karmelietessen gewoond,
Theresiaantjes genoemd, naar Theresa van Avila, de zestiende-
eeuwse kerklerares. Ik leerde de huidige bewoners van het klooster
kennen, alleenstaanden en gezinnen, maar was ook benieuwd naar
de vroegere bewoonsters. Ik zocht hen op. Een aantal zusters
woonde nog steeds in een klooster; anderen waren verbonden met
de orde, maar woonden niet meer in een klooster; sommige zusters
waren uitgetreden. Ze waren allemaal verschillend en hadden ieder
hun eigen verhaal. Wat me opviel was dat ze, hoe oud zij ook waren
– sommigen waren al over de negentig –, een kinderlijke eenvoud
hadden weten te bewaren, wat een bijzondere glans gaf aan hun le-
venservaring en levenswijsheid. Sommige zusters wilden hun oude
klooster nog eens terugzien. Het klooster is grondig verbouwd,
maar sporen van het verleden zijn nog steeds overal terug te vinden:
muurschilderingen met bijbelse taferelen van de geboorte van Jezus
en het Laatste Avondmaal, een groot ijzeren kruis in de tuin, nisjes
in de muren, het ‘heilig putje’ voor de was van de sacristie. Een
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zuster die na jaren haar oude klooster weer bezocht, kreeg tranen in
haar ogen toen zij bij binnenkomst de geur van vroeger opsnoof:
een mengeling van wierook, vocht en groene zeep.

‘Wat bewoog jullie om de keuze voor een slotklooster te
maken?’ vroeg ik.

Een zuster vertelde dat zij mensen wilde helpen. Aanvankelijk
had ze voor maatschappelijk werk gekozen. Na verloop van tijd
bevredigde dat werk niet meer, en langzaam rijpte de gedachte dat
een biddend bestaan beter bij haar zou passen. Zou ze niet veel
meer mensen kunnen bereiken als ze zich zou terugtrekken in een
klooster en een groot deel van haar tijd voor de mensen zou gaan
bidden? In plaats van voor een actief leven midden in de maat-
schappij, koos ze voor het stille teruggetrokken leven van een slot-
zuster.

Ik probeerde me voor te stellen hoe het geweest moet zijn om
zelden of nooit het huis uit te gaan. Ik pakte dagelijks de fiets – om
mijn zoon naar school te brengen, om naar mijn werk te gaan, om
boodschappen te doen. Ik realiseerde me dat ik me weinig bezig-
hield met God, zeker in verhouding tot de zusters van weleer. Ik
vroeg aan een zuster of het haar in het klooster gelukt was om in
contact te komen met God. Ze antwoordde: ‘Ik voelde me ver-
bonden met mijn medezusters, die allemaal hetzelfde wilden. Dat
was een grote steun voor me. Maar het kloosterleven kon ook zijn
als een dorre woestijn, waar niets groeien wilde. Dan was mijn in-
nerlijk leven tijdenlang leeg en doods.’

Josje

Het klooster ligt in de schaduw van de Sint-Jan. Af en toe liep ik,
net als zoveel andere vrouwen uit Den Bosch, voor of na het bood-
schappen doen de kathedraal binnen om in de Mariakapel een kaars
te branden. Naast het houten, middeleeuwse beeld van Maria
hangt de tekst van een gebed:

Heilige Maria, Moeder van de Heer en Zoete Lieve Vrouw van
deze stad,
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in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U.

Terwijl ik daar zat, kreeg ik hetzelfde gevoel als ooit bij oma aan de
grote tafel. Ik mocht daar gewoon komen, met al mijn dagelijkse
beslommeringen, met mijn zorgen en met mijn verlangens. Ik
hoefde me niet beter voor te doen dan ik was. ‘Zoete Lieve
Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.’ Ik ver-
trouwde Maria mijn diepste wens toe: dat ik met mijn nieuwe man
kinderen zou mogen krijgen. Ik wachtte daar al zo lang op, maar
het gebeurde niet. De kerk in lopen en een kaarsje opsteken bij
Maria betekende dat ik even tijd nam voor mezelf, voor wat mij
ten diepste bezighield, zonder schaamte, zonder schuldgevoelens.

Na jarenlang wachten werd ik toch nog zwanger. Het was te
mooi om waar te zijn. Halverwege de zwangerschap, midden in de
adventstijd, bleek het kind, een meisje, ten dode te zijn opgeschre-
ven. De laatste weken van het jaar bereidden mijn man en ik haar
geboorte en dood voor. We gaven haar een naam, Josje, afgeleid
van Jozef, wat ‘moge JHWH vermeerdering geven’ betekent. Haar
naam zou nooit op een geboortekaartje komen te staan; haar vader
graveerde haar letters in een houten plankje dat hij maakte voor op
haar graf.

Op kerstavond ging ik naar de mis in de Sint-Jan. Ik luisterde
naar het gezang en naar het verhaal over de geboorte van Jezus. De
kerststal was, zoals altijd, levensgroot in de kathedraal opgebouwd.
Later brandde ik een waxinelichtje in de Mariakapel. Rood, de
kleur van het bloed dat nog lang niet had moeten komen, maar
binnenkort toch zou gaan stromen. Bij de rijen brandende kaarsjes
stond ik naar het beeld van Maria te kijken. Als ik haar dan niet in
mijn armen mag houden, doe jij het dan maar, zei ik in mijzelf.

De dag na Kerstmis stierf het meisje bij haar geboorte. Mijn ge-
liefde en ik, we keken lang naar alles wat mooi was: haar mond, in
een brede glimlach, als troost voor ons. Haar handjes, sierlijk en
klein, fijn gevormd, met aders als draadjes. Ze deden me aan de
handen op de foto van mijn vader denken: de handen van de Ja-
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vaanse dans. We keken ook naar wat niet goed was: het gezwel in
haar nek en de opgezette buik, allebei met vocht gevuld.

We begroeven haar in de kloostertuin. Mijn elfjarige zoon
schepte de aarde op het kistje en dichtte de kuil. Hij werkte hard
door, met gebogen rug. Ik dacht: hij is de enige die het zo kan. Zo
gewoon, een kwestie van doen. Voor hem hoort de dood nog van-
zelfsprekend bij het leven. Op het laatst stampte hij de aarde goed
aan. Ik legde rozen op het graf.

Ik voelde me de uren daarna verbonden, met Josje in de aarde,
met mijn zoon en mijn man rond het kraambed. Dat gevoel bleef bij
me in die lange rouwtijd om het verloren kind. De lente kwam, de
zomer en de herfst en weer een winter. Alle seizoenen liep ik de tuin
in en hurkte neer bij het grafje. Ik voelde me één met mijn dode
dochtertje; een deel van me was in de grond, een deel van mij steeg
op. Alsof ik een zuil was die hemel en aarde met elkaar verbond.

Godsgeschenken

Er volgden lange jaren van hopen en wachten. Toen kwam er toch
nog een kindje. Ik was veertig. Een vriendin gaf me als kraamca-
deau een oud gedicht:

I believe that every baby is a gift of God
Sent into the world to lead us
In the paths which should be trod.
Sent to give us understanding,
Sent to show us Love Divine,
Sent to be life’s inspiration,
Oh, I thank Thee, Lord, for mine!

David was een godsgeschenk. Ik droeg hem urenlang in een doek
tegen mijn lijf en kon mijn geluk niet op. Hij was de spil van mijn
bestaan en vervulde me met een diepe dankbaarheid dat ik toch
nog leven had mogen geven. Het gedichtje kende ik uit mijn
hoofd en kon ik volledig beamen. Ook mijn oudste zoon, in-
middels een lastige puber, was een godsgeschenk. Mijn eerstgebo-
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rene, mijn broddellapje, had mijn voeten op de aarde gezet en mij
een reden gegeven om het leven aan te gaan. Daar daagde hij me
nog steeds toe uit. En ook Josje had ik niet willen missen: door haar
werd de dood een deel van mijn leven en leerde ik hoe de dood
geen einde, maar een nieuw begin kan zijn.

David ging naar een bijzonder kinderdagverblijf, het Zonne-
licht, waar de kinderen in alle opzichten gestimuleerd worden zich
te ontplooien, ook hun intuïtie en spiritualiteit. Het Zonnelicht is
niet gebaseerd op een bepaalde religie, maar op het gevoel van lief-
de dat alle mensen in zichzelf kunnen voelen voor al wat leeft. Het
Zonnelicht is er voor de kinderen en voor hun ouders. Ik leerde er
mediteren.

Een van mijn mooiste herinneringen aan het Zonnelicht is een
Sinterklaasfeest. De kinderen waren druk en opgewonden, in af-
wachting van de Sint. Toen hij er eenmaal was, zei een leidster
tegen hem: ‘Op dit tijdstip zijn wij altijd even stil en kijken naar het
lichtje in ons hart.’ ‘O,’ zei Sinterklaas, ‘kunnen jullie dat mij ook
leren?’ ‘Ja!’ riepen de kinderen. De leidster nam haar gitaar, de kin-
deren kruisten hun benen en legden hun handen op hun schoot.
Ze zongen hun liedje:

Het lichtje in mijn hart laat ik stralen, stralen,
Het lichtje in mijn hart laat ik stralen overal,
Straal, mijn lichtje, straal.

Daarna sloten ze voor een minuut hun ogen. Sinterklaas deed het-
zelfde. Een enkel kind keek even of hij wel echt meedeed. En op-
eens was het Sinterklaasfeest geen hebberig feest meer, maar een
heilig feest, van geven en nemen, van verbondenheid.

Toen David vier werd, ging hij naar een vrije kleuterschool.
Ook daar heerste dezelfde serene sfeer van aandacht voor kleine
dingen en respect voor al wat leeft. Spiritualiteit sijpelt door in de
manier waarop de dag wordt begonnen en de kinderen welkom
wordt geheten, in de beleving van de jaargetijden, in de verhalen
over de moed van Sint-Michaël die de draak overwon en het
medelijden en de vrijgevigheid van Sint-Maarten.
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Maar ik in jou

Zeven jaar na de dood van Josje was ik weer in verwachting van
een meisje. We waren eigenlijk te oud om nog een kind te krijgen,
maar ik was er zo blij mee en zo bang dat het mis zou gaan. In de
lente, toen de kersenboom voor het raam vol witte bloesem stond,
werd ze geboren – helemaal gaaf, kerngezond. De kraamtranen
kwamen meteen de eerste dag. Tranen van dankbaarheid, opluch-
ting, geluk om het dochtertje dat toch nog was gekomen. Wij
noemden haar Thera en bij sommige geboortekaartjes stuurde ik
een tekst van Theresa van Avila mee:

De Heer zei me: Bedenk dochter,
dat jij mij na dit leven
niet meer zult kunnen dienen zoals nu;
eet voor mij, en slaap voor mij
en laat alles wat je doet voor mij zijn
alsof jij niet meer leefde, maar ik in jou.

Niet iedereen zou begrijpen wat ik daarmee bedoelde: de hoop dat
mijn dochtertje vanuit haar innerlijke kracht gaat leven, vanuit ver-
bondenheid met de God in haar.

Met verbazing maakte ik een tussenbalans op van mijn leven: de
oudste al student en op kamers buiten de stad, twee kleine kinde-
ren thuis, verder het huishouden en het nieuwe werk. Ik had af-
scheid genomen van de universiteit en was voor mezelf begonnen.
Een van mijn projecten werd het optekenen van de levensverhalen
van de oude zusters. Wat een contrast tussen het stille, teruggetrok-
ken leven dat de zusters ooit in ons klooster leidden en mijn druk-
ke bestaan! Zij namen alle tijd om te bidden; mij lukte het soms
niet eens om een paar minuten per dag te mediteren. Ik voelde me
daar weleens onrustig over en piekerde: als ik alleen nog maar tijd
heb voor het huishouden, het werk en de zorg voor de kinderen,
en in slaap sukkel als ik ga zitten om te mediteren, hoe kom ik dan
nog toe aan mijn spirituele ontwikkeling?

Ik moet roeien met de riemen die ik heb. Er is geen tijd om in
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retraite te gaan, geen energie om ’s avonds nog lang in een goed
boek te lezen. Er is alleen het dagelijkse leven. Door de kinderen
ontdekte ik dat het leven van een moeder alle mogelijkheden geeft
om spirituele oefeningen te doen. Die zijn alleen van een ander
soort dan ik verwacht had. Ik wilde mijn kinderen levenslessen
meegeven, maar ik merkte dat zij mijn beste leraren kunnen zijn.
Zij leren mij dat God niet ver weg is, maar in elk moment van het
dagelijkse leven ervaren kan worden. De manier waarop Thera in
volle overgave een broodkruimeltje onderzoekt, toont mij dat alles
in het leven heilig is. Als ik dat ook kan: met al mijn aandacht de
afwas doen, naar David luisteren, de baby verschonen, dan voel ik
me verbonden met het leven. In die verbondenheid schuilt een
goddelijke kracht. De kinderen hoef ik dat niet uit te leggen. Zij
leven in het hier en nu, en zijn nog dicht bij de waarheid van het
leven.

Het is een koude winteravond en kinderbedtijd. We liggen samen
in het grote bed. De baby ligt aan mijn ene zijde, sabbelend aan de
borst, bijna in slaap. David ligt aan de andere kant, met een Gou-
den Boekje, Meneer de Hond, de hond die van zichzelf was. Als ik het
verhaal heb voorgelezen, doe ik het licht uit. Ik moet eruit, de aan-
recht staat vol afwas, de wasmanden puilen uit, er is nog zo veel te
doen. Tegelijkertijd voel ik de zachtheid van de matras tegen mijn
vermoeide rug en de warme kinderlijfjes tegen me aan. Ik blijf nog
even liggen.

Dan hoor ik in het donker: ‘Mama, weet je wie de echte baas is
van mij?’

‘Je moet gaan slapen!’ fluister ik, om de baby niet wakker te
maken.

‘God,’ zegt David.
‘O.’
‘Ja, want die heeft mij het eerst gehad.’
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‘Ik geloof dat inzicht heel langzaam groeit. Ik
geloof niet dat iedereen in een vorig leven een
prinsesje is geweest. En ik geloof dat het maar
goed is dat bij de geboorte onze harde schijf
gewist wordt.’

WIE Rémi van der Elzen

GEBOREN Nederland, 1960

WERK Presentatrice en programmamaker KRO-radio

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Luister naar het programma DolceVita
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Rode pil in Plato’s grot

Rémi van der Elzen

Morpheus tegen Neo: ‘Je bent hier omdat je iets weet; wát je weet kun je niet
verklaren, maar je voelt het. Je hebt het je hele leven gevoeld: er is iets fout
met de wereld, je weet niet wat het is, maar het is er, als een splinter in je
geest, gek makend. Dit is het gevoel dat je bij mij heeft gebracht. Begrijp je
wat ik bedoel?’
Uit: The Matrix

Het gaat het best op een overzichtelijke weg, zonder files en weg-
werkzaamheden, en geen B-weg met tegenliggers. Ik zit in mijn
auto en rijd langs weilanden, koeien die schuilen voor de regen,
verspreide boerderijen met keurig onderhouden tuintjes ervoor,
een eenzaam tankstation waar een vrachtwagenchauffeur onverhuld
in de berm staat te plassen. Nee, stop, die laatste niet, zoiets leidt de
gedachten af en zorgt voor een oordeel: hé man, ga gewoon als een
normaal beschaafd mens naar de wc bij dat stomme tankstation!

‘Elke gedachte betekent een slachtpartij van indrukken, de mens
moet sorteren, vereenvoudigen, opruimen. Als we al te toegeeflijk
zijn tegenover onszelf en te veel waarde hechten aan indrukken
worden we door de wereld om ons heen ingesloten,’ schreef de
Franse filosoof Alain (pseudoniem van Émile Chartier) op 25 au-
gustus 1913 in zijn dagboek.

Er is dus géén plassende vrachtwagenchauffeur. Er is alleen het
geruststellende gebrom van mijn kleine zwarte MG en het vertrou-
wenwekkende geluid van de ruitenwissers. Met een deel van mijn
aandacht ben ik buiten op de weg. Met een ander deel ben ik
binnen bij mijn gedachten. Ze gaan over thuis of over werk, over
gisteren en morgen – bijna nooit over Nu. Het zijn vluchtige asso-
ciaties, rafelige gedachten die al buitelend over elkaar naar buiten
stromen, zoals een volle trein zich van zijn lading ontdoet als de
deuren openzwaaien.
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De thema’s die zich in de auto aandienen zijn meestal wille-
keurig. Ik denk hardop na over grote en kleine actuele kwesties:
de diverse oorlogen en onze betrokkenheid daarbij, hoeveel zak-
geld een zestienjarige nodig heeft, en of de wereldgodsdiensten
zouden wankelen als er morgen een ruimteschip op het gazon
van het Witte Huis zou landen. Alle rare, hinkende, foute, slech-
te, buitenzinnige, of prettig gestoorde gedachten mogen zich
melden en worden gehoord. Alles mag. Ook het geloof, geloven
als zodanig, de diverse religies en de vraag wat of wie God is, of
Zij het goed met ons voorheeft of dat wij aan onszelf overgele-
verd zijn, en of het eerste het tweede wellicht niet uitsluit, vor-
men terugkerende thema’s als ik zo tussen Ruinerwold en Steg-
gerda op de A28 in de auto zit. Al deze gedachten vertrouw ik
dan toe aan het grote Al, waar ze in goede handen zijn, dat weet
ik zeker.

De Matrix

Waar geloof ik eigenlijk in? En is geloven zoiets als vertrouwen op
het bovennatuurlijke? Of is dat ook weten? Wat is het onderscheid
tussen geloven en weten? En wat maakt dat je iets zeker weet? En is
zeker weten hetzelfde als kennis? En is iets voelen misschien toch
weer iets anders dan iets weten?

Is er wellicht een gelijkenis tussen de ruim 2300 jaar oude grot-
allegorie van Plato, en de computerhacker Neo die in The Matrix,
de film van de gebroeders Wachowski uit 1999, probeert te ont-
snappen aan de gevangenschap van de ‘Matrix’? In Plato’s grot in
De staat zit een aantal mensen vanaf hun geboorte met nek en en-
kels vastgeketend aan een muur. Vanuit die ongemakkelijke positie
zien ze op een muur de schaduwen van de mensen die zich boven
de grot buiten in het daglicht bewegen. Degene die tijdelijk uit
deze donkere gruwelijke gevangenis zou ontsnappen, en verblind
door het zonlicht weer de grot in zou strompelen om de anderen te
bevrijden, zou daar beneden waarschijnlijk op ongeloof en hoon
stuiten. Vergelijk dit met een citaat uit The Matrix: ‘Je moet besef-
fen dat veel mensen helemaal niet klaar zijn om ontkoppeld te
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worden. Ze zijn beschadigd en zo afhankelijk van het systeem dat
ze zullen vechten om het systeem te beschermen.’

In deze film wordt de mens door mensen zelf gecreëerde zelfden-
kende robots in slavernij gehouden. Menselijke foetussen hangen
van geboorte tot dood hulpeloos als vlindercocons in een grote kas
– gebruikt en afgetapt als energiebron. Een computersimulatiepro-
gramma moet voorkomen dat deze macabere menselijke batterijen
in opstand komen. Computerhacker Neo, ‘the One’, wordt in de
film uit zijn slaap gewekt door Morpheus, een Johannes de Doper-
achtige figuur, wiens naam ironisch genoeg verwijst naar de Griek-
se god van de slaap.

Morpheus tegen Neo: ‘Weet je wat de Matrix is? Ze is overal en
ze is er altijd, zelfs hier in deze kamer als je uit je raam kijkt of de
televisie aanzet. Je kunt haar voelen als je naar je werk gaat of
naar de kerk of wanneer je belastingen betaalt. Zij is de wereld
die over je ogen is getrokken om je te verblinden voor de waar-
heid.’

Neo: ‘Welke waarheid?’
Morpheus: ‘Dat je een slaaf bent, Neo, net als iedereen. Je

bent geboren in ketens, geboren in een gevangenis die je niet
kunt proeven of aanraken – een gevangenis voor je geest.’

Als we gevangenzitten in onze eigen subjectieve wereld, als het
ware wonen in maya, of doxa of hoe de slaap in de diverse religieu-
ze en filosofische tradities ook genoemd wordt, bestaat er dan een
objectieve werkelijkheid waarin we kunnen ontwaken? En als we
wakker worden, is dat dan in een tijdloze onwrikbare Waarheid?
En zou er een overeenkomst zijn tussen de tergende impressieloze
stilte waaraan RAF-lid Ulrike Meinhoff in de Stammheim-gevan-
genis voor straf werd blootgesteld, en de bevrijdende meditatie-er-
varingen die boeddhistische monniken bewust zoeken? Is er toch
iets dat altijd en eeuwig is, en is het enige dat veranderlijk is onze
perceptie daarvan?

Het is een oud dilemma, waar ook Descartes zich in 1641 in zijn
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Meditatiesmee bezighield. Zit ik wel in de stoel waarin ik zit? En als
ik kan dromen dat ik in een stoel zit, is mijn hele leven dan mis-
schien een droom? Wie zegt ons dat wij niet ten prooi gevallen zijn
aan de genius malignus, een slimme machtige bedrieger die ons in
slaap houdt. Descartes loste het op door het denken boven de twij-
fel te verheffen. Als ik aan alles kan twijfelen, behalve aan het feit
dát ik dat doe, betekent het dat ik werkelijk besta. Cogito ergo sum –
ik denk dus ik besta?

Maar is er niet ook de ervaring met iets anders, een vage notie
van een andere werkelijkheid die niet vlak en uitzichtloos is en die
de dagelijkse sleur ontstijgt? Laten we eerst alles over geloof op één
hoop gooien, zoals het Leger des Heils dat doet met de kleding die
het inzamelt, en vervolgens schift en scheidt in verkoopbare en on-
verkoopbare tweedehandsjes en de rommel vermaalt tot garage-
poetsdoeken.

Ik geloof

Ik geloof bijvoorbeeld dat dit leven er maar eentje is van vele en
misschien telt als een dag in een jaar. Ik geloof dat inzicht heel lang-
zaam groeit. Ik geloof niet dat iedereen in een vorig leven een
prinsesje is geweest. En ik geloof dat het maar goed is dat bij de ge-
boorte onze harde schijf gewist wordt.

Ik geloof dat er een tijd is geweest waarin het vrouwelijke, de
Godin, een centrale plaats innam, en dat de kerk, na het matriar-
chale heidendom succesvol bestreden te hebben, de Godin haar
seksualiteit ontnam en Maria de maagd in haar plaats installeerde.

Ik geloof dat er hulp is voor ons allemaal en dat elke tijd zijn
boodschappers heeft die als baken dienen. Ik geloof dat Jezus,
Boeddha, Gurdjieff, Mohammed, Zarathustra, Krishnamurti,
Rumi en al die anderen er niet op stonden dat in hun naam kerken
zouden worden gesticht. Ik geloof ook dat veel vrouwen wijzer
zijn dan veel mannen, maar dat wij in onszelf het vrouwelijke en
mannelijke moeten verzoenen. Ik geloof dat ik horende doof ben
en ziende blind. Ik weet vaak beter en doe toch alsof ik gek ben. Ik
geloof dat er mensen zijn die de wijsheid in pacht hebben, maar
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ook dat het mij ontbreekt aan voldoende onderscheidingsvermo-
gen op dat punt. Ik geloof dat waarheid zonder liefde blind en hard
is.

Ik geloof in mededogen en geduld, en zou daar wel meer van
willen hebben. Ik geloof dat er weinig mogelijk is en tegelijkertijd
dat álles mogelijk is. Ik geloof dat ik erg traag van begrip ben.

Ik geloof in de bescherming van gidsen of engelen en in zoiets
als de astrale wereld. (Ik heb weleens op advies van een heks een
pot bier in de tuin gezet voor een elfwezen en een dollarbiljet ‘ge-
doneerd’ aan de wind.)

Ik geloof niet dat we op aarde zijn om te lijden, maar wel dat in-
nerlijke groei altijd gepaard gaat met frictie. Ik geloof dat lichaam
en geest verbonden zijn, maar hoop niet dat mijn geopereerde
stramme knieën analoog zijn aan een stramme, onbuigzame geest.

Ik geloof dat ik altijd mijn deel krijg, ook als ik niet zie wat ik
ermee aan moet of als ik mij zelfs door het leven tekort gedaan
voel.

Ik geloof dat deze beschaving zal vergaan, zoals de Atlantische en
de Lemurische hiervoor. Ik geloof niet dat dat heel erg is. Ik geloof
ook in sommige sterrenwichelaars, helderzienden, paragnosten,
mystici, zwervers en andere orakels. Ik geloof dat het intellect het
visioen meestal in de weg zit. Ik geloof in de kracht van liefde en in
de beloning van pogingen.

Kerstnacht in België

Het is december 1964. Kerstnacht. We zijn in België en rijden in
een donkergrijze Kever via Hasselt naar Diest en komen via Geel-
Oost op de Koningin Astridlaan uit. ‘Astrid is net zo gewoon als
onze prinses Marijke,’ zegt mijn moeder, die wars is van onnodig
ponteneur. Ook heeft ze een sterk inlevingsvermogen, en die twee
eigenschappen samen zorgen ervoor dat ik al jong op de hoogte
ben van het hele rampverhaal van de watersnood in Zeeland. Al-
waar een zwangere koningin Juliana met lieslaarzen aan het volk
kwam bemoedigen en bemoederen, maar daar tot verdriet van
eenieder rode hond opliep, waardoor het met onze Marijke, die
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toen ze later katholiek werd Christina ging heten, ‘niet meer goed
zou komen’.

Bij de tweede verkeerslichten achter de brug rechts in de Guido
Gezellestraat staat een hoog en groot maar eenvoudig gebouw: de
Sint-Barbarakerk. Het is nacht als we aankomen, en het is koud bui-
ten. Binnen in het voorportaal voorbij de opengeslagen immense
houten deuren ruikt het naar natte jassen en wierook. Mensen stam-
pen de natte sneeuw van hun schoenen, de vrouwen frutselen aan
een kind. De mannen begroeten elkaar met een knik en nemen hun
hoed of pet in de hand. De vrouwen lachen naar elkaar en houden
hun hoed op – gelukkig maar, want mijn moeders hoed is prachtig:
een soort gedraaide bonbon met een zwarte voile eraan vast.

We schuiven aan in een lange bank. Het ritueel begint. Figuren
in prachtige gewaden van goud en zilver en met veel borduursels
zwaaien met grote dampende potten. Er komt een heerlijke geur
uit die je nergens anders ruikt en die een beetje verdrietig maakt.
Er klinken een gong en tinkelende belletjes. Voorin maakt iemand
een zilveren kastje open en haalt er een enorme bokaal uit, een
soort wedstrijdbeker. Er wordt heel voorzichtig mee gedaan.

Zitten, staan, staan, zitten, mijn moeder houdt mijn hand vast of
geeft mij een boekje en wijst met haar vinger in een zwarte leren
handschoen de regels aan die gezongen worden. Ik neem me voor
snel te leren lezen.

Ze is geconcentreerd en slaat zich als alle andere vrouwen op
haar borst en mompelt met de massa: ‘Door mijn schuld, door mijn
schuld’ – een bezwering. Ik knijp in haar hand en ze lacht als ze
klaar is. Ik mag met haar mee naar voren, hoewel ik pas vier jaar
ben en ‘Jezus nog niet in mij woont’, zoals de juffrouw op school
heeft uitgelegd. Ik zal heel lang blijven denken dat de hostie die
mijn moeder plechtig in ontvangst heeft genomen, en die ze nu
volgens voorschrift in haar mond op haar tong laat smelten, een to-
verbal is waardoor ze wonderbaarlijke dingen ervaart, die ze mij
niet wil vertellen. Ze doet wel honderd tellen lang haar ogen dicht
en is daarna altijd ernstig.
Dan volgt de collecte en zijn er nog meer gebeden. Buiten is het
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harder gaan sneeuwen, het denderende geluid van de kerkklokken
vlak boven ons is overweldigend. Vreemde mevrouwen wensen
ons ‘ne zoalige kerstfeest’ en ik vraag of het al wel écht twaalf uur
’s nachts is. Mijn moeder geeft mij een kus, knoopt mijn jas dicht
en doet mijn sjaal te strak vast. We hobbelen in de auto over de kei-
enstraten van Diest naar huis, waar kaarsjes branden en we midden
in de nacht worstenbroodjes zullen eten.

Woord en gevoel

Een paar jaar later kauw ik op mijn eerste ‘oefenhostie’ vlak voor
mijn eerste communie. ‘Kauwen mag niet,’ bitst onze juf, want
dan ‘eten we Jezus op’. Ik vraag me af of Jezus door iedereen tege-
lijkertijd opgegeten kan worden, en besluit dat dit eigenlijk ook
een soort wonder is, net als Lazarus die dood was maar zomaar op-
stond na tussenkomst van Jezus. Jezus-als-hostie smaakt naar
snoeppapier: zoet en plakkerig.

Maar tijdens mijn eerste communie, als ik even zijn bruidje ben,
gebeurt er geen wonder. De kerk glijdt van mij af als smeltende
sneeuw van een bergtop.

Het wordt lente, de zon breekt door ergens in de jaren zeventig.
Er gaan veel poorten open en muren omver. Maar ik ben van de
generatie die niet eens meer hoeft te breken met de kerk, want die
is inmiddels al aardig leeggelopen. Zelfs mijn moeder gaat niet
meer. Omdat er geen pijnlijke breuk is, geen verscheurd afscheid,
is er ook geen rancune. Als ik begin twintig ben, laat ik me wel uit-
schrijven, want ik heb ernstige bedenkingen tegen het instituut van
de katholieke kerk. Het Vaticaan zie ik als een achterhaald maar
niet ongevaarlijk machtsbolwerk, terwijl ik de officiële doctrine
aangaande de positie van vrouwen in de kerk onvoorstelbaar vind,
liefdeloos en mensonvriendelijk, net als veel andere katholieke
dogma’s. Als ik in vroeger eeuwen in Nederland zou hebben
mogen kiezen voor ‘een geloofsrichting’, zouden het waarschijn-
lijk de remonstranten geworden zijn, of de doopsgezinden mis-
schien: verlichte liberalen, met een nadrukkelijke aandacht voor
het Woord, die de ontwikkeling van het intellect aanmoedigen.
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Het hart versus het woord, het katholieke gevoel versus de pro-
testantse ratio. De waarheid ligt natuurlijk in de synthese van de
twee, maar in ieder geval niet bij meneer pastoor, die er persoonlijk
op toezag dat er bij een doorsneegezin geen bijbel in huis kwam,
want die zou ‘verkeerd begrepen kunnen worden’.

Toch blijf ik dankbaar dat ik op jonge leeftijd blootgesteld ben
aan iets wat te maken heeft met het Mysterie: de geur van wierook,
de collectieve energie die het samenzijn met anderen teweeg-
brengt, de notie van dat ‘iets’, onzichtbaar en ongrijpbaar voor de
zintuigen. Iets dat de alledaagse werkelijkheid overstijgt en een
herinnering oproept aan iets anders.

Als ik twintig ben, ga ik naar de stad om te studeren. Ik beland in
areligieuze politieke sferen: het anarcha-feminisme, de kraakbewe-
ging, woongroepen, ideologieën waarin de nadruk ligt op de
maakbaarheid van de wereld en de verheffing van de massa. De
deur naar ‘boven’ zit voorlopig potdicht. Zo lijkt het.

Gurdjieff

Wat maakt dat de dingen samenkomen? Zou er zoiets bestaan als
synchroniciteit, als wonderlijk toeval? Ik begin andere boeken te
lezen: Krishnamurti, de Dalai Lama, Andreas Burnier, Etty Hille-
sum, Plato. Een week voordat ik mijn eerste grote liefde ontmoet,
luister ik naar ‘Them Heavy People’ van Kate Bush. Ze bezingt
haar wonderful teachers: ‘They teach me Gurdjieff and Jesus, and I realise
that everyone of us has a heaven inside.’

Ik word onmiddellijk getroffen door de naam Gurdjieff, die ge-
zongen klinkt als een uitgesponnen Goer-dje-ief. Wie is die Gur-
djieff van Kate? In diezelfde week krijg ik in de boekhandel, waar
ik voor kluswerk in boeken word uitbetaald, mijn eerste ‘salaris’.
Het is het boek Op zoek naar het wonderbaarlijke, een weergave van
de leer van Gurdjieff door zijn leerling Ouspensky. Mijn kersverse
geliefde, met wie ik de komende jaren zal doorbrengen, pakt bij
het eerste bezoek het boek achteloos op en vraagt of ik iets van ‘het
Werk’ weet.
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Georgii Ivanovich Gurdjieff was een Armeense Rus die van 1884
tot 1912 door het Midden-Oosten, India, Tibet en Centraal-Azië
reisde en daar verborgen scholen en kloosters bezocht. Via Rusland
belandde hij in de jaren twintig in Parijs, waar hij het Instituut voor
de Harmonieuze Ontwikkeling van de Mens vestigde. Het uit-
gangspunt van zijn leer is dat er vier wegen zijn die naar zelfkennis
kunnen leiden. Het zijn de weg van de fakir, die fysiek gericht is,
de weg van de monnik, waarin overgave centraal staat, en de weg
van de yogi waarin het intellect een centrale rol speelt, terwijl bij
de vierde weg getracht wordt de andere drie te combineren. De
eerste drie methodes vragen dat men zich afzondert van het gewo-
ne leven. In ‘het Werk’, zoals Gurdjieffs weg genoemd wordt, is
het alledaagse leven juist het oefenterrein.

Ik ga naar Loenen. Op een idyllische plek langs de Vecht ligt boer-
derij Schoonoord. Het gevoel dat je overvalt als je binnenkomt is
ongemakkelijk en bevrijdend tegelijk. Ik word ‘gezien’. Hoewel er
geen receptioniste, conciërge of camerabewaking is.

Er zijn wekelijkse groepsbijeenkomsten, er wordt op onmoge-
lijke tijdstippen gemediteerd. Ik leer koken voor honderd mensen
en ervaar voor het eerst in mijn leven wat stilte betekent. Martin
Ekker, een wijs oud mens van in de tachtig, altijd met keurig grijze
pantalon, overhemd en dunne grijze trui, zit mijn groep voor. Hij
is ernstig en formuleert bedachtzaam. Eén keer per week scheurt
hij naar Parijs, waar het hoofdkwartier zit, en op zijn negentigste
waagt hij zich nog aan bungeejumpen. De hele Tao Teh King van
Lao-tse kent hij uit zijn hoofd.

Wie denkt dat de zoektocht naar het spirituele, of een andere
staat van zijn, met wat eenvoudige richtlijnen wel even volbracht
kan worden, komt van een koude kermis thuis. Er is geen wonder-
middel, geen toverformule. Het gaat niet om het doen, het gaat
ook niet met onze gewone wil. Eigenlijk, zegt Martin, gaat het
over ruimte maken en beschikbaar zijn, het gaat om een houding
van actief wachten.

Ik ben een langzame leerling, ongeduldig. Vooral de meditaties
zijn een ramp. Mijn rug brandt en mijn neus kriebelt. Een uur lang
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stilzitten ’s ochtends om zeven uur en ’s avonds om elf uur is een
aanslag op mijn knieën, ze weigeren dienst. Ik wil weg, maar blijf
toch. Want ten diepste weet ik dat ik hier geholpen word om wak-
ker te worden, hoe bozig ik vaak ook ben.

Twee pillen

Morpheus tegen Neo: ‘Dit zijn twee pillen, de rode pil geeft
antwoord op de vraag wat de Matrix is, de blauwe pil zorgt dat
het leven weer doorgaat als vanouds. Met de rode pil ervaar je de
waarheid, onthoud dat het enige dat ik je aanbied de waarheid
is.’

We werken, we eten, we vrijen, we vechten, we stellen doelen,
verlangen naar succes, krijgen dat ook soms, we verlangen naar rust
en ontspanning. We gaan op vakantie, en nog vaker op vakantie,
streven naar genot, en toch ontbreekt er iets. ‘Iets dat mij doet voe-
len dat ik echt ben, hier en nu aanwezig,’ zegt Gurdjieff.

In Loenen zijn levende leraren, die mij geduldig voorleven hoe
sommige zaken van de ziel niet met het ‘gewone, gebruikelijke
denken’ – dat waarmee ik thuis de rente van mijn variabele hypo-
theek nareken – benaderd kunnen worden. Ik ontmoet de charis-
matische Madame de Salzman, aan wie Gurdjieff zijn leer heeft
overgedragen. ‘Het draait allemaal om het juiste gebruik van ener-
gie. En wat dat betreft zijn onze emoties vaak een bron van ener-
gieverspilling,’ houdt ze ons voor. Wat mij in die jaren aan ‘het
Werk’ bindt, is dat het geen geloof is, dat er geen dogma’s gepropa-
geerd worden, maar dat alles in het teken staat van de vraag hoe ik
mijzelf beter kan leren kennen. ‘Er is alleen een beetje vertrouwen
nodig,’ zegt Gurdjieff in Op zoek, ‘en dat alleen maar voor een
korte tijd, want hoe eerder een mens verifieert wat hij hoort, hoe
beter het is.’

Ik ga jarenlang met gemengde gevoelens naar de boerderij. Mijn
gewone bestaan is druk, hectisch, en er is altijd iets anders dat veel
leuker lijkt om te doen. Maar ik ga, gedurende een periode van
vijftien jaar, bijna zonder onderbreking naar elke bijeenkomst.
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Ik vind er in al die jaren iets waar mijn gewone bestaan niet aan
voldoet: in het stille werk zijn er flarden en momenten van een
ander bewustzijn waarin ik ervaar dat mijn alledaagse ik denkend
op de achtergrond doorbabbelt, terwijl zich een ander bewustzijn
in mijzelf opent. Dat andere ik is aandachtig, kan veel tegelijkertijd
aan zonder gestresst te raken en oordeelt niet over anderen of zich-
zelf. Het maakt dat ik dan pas voel hoe ik mijzelf in mijn normale
bestaan afsluit van en voor de ander.

Het wonderlijke is dat deze ‘bijzondere staat’ eigenlijk veel nor-
maler aanvoelt dan wanneer ik in mijn zogenaamde gewone doen
ben. Deze innerlijke harmonie lijkt veel natuurlijker, passender,
alsof zij ons geboorterecht is.

Morpheus, nog eenmaal: ‘Ik probeer je geest te bevrijden, Neo,
maar ik kan je alleen de deur laten zien. Jij bent degene die er-
doorheen moet lopen. Er is een verschil in weten waar de weg
is, en de weg bewandelen.’

Meestal ben ik te lui om te luisteren of er aan mijn deur wordt ge-
klopt, maar de vraag is of dat zo rampzalig is. Ik ben iets minder
streng in de leer dan vroeger. Het leven blijkt niet rigide onder te
verdelen in hoge spirituele zielszaken en lage aardse lusten. De
worsteling is eerder of ik mijzelf ertoe kan brengen om te zien, dat
de deur naar het ‘hogere’ pas opengaat als ik het ‘lagere’ omarm. Ik
ben het allemaal en het is allemaal in mij.

Laten we liefdevol, licht, zorgvuldig koorddansend en met veel
zelfspot naar de uitgang en de waarheid zoeken, want zó erg is het
ook weer niet in die grot van Plato. Het is er best behaaglijk, eigen-
lijk.

102

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 102



BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 103



104

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 104



‘De kracht van het geloof maakt het mogelijk te
dromen, ook als er niets te dromen lijkt. Die
dromen en idealen zijn mijn bron van kracht. Ze
hebben te maken met een wereld waarin rijkdom
en macht eerlijker verdeeld zijn en alle mensen
kansen hebben te worden zoals ze bedoeld zijn,
omdat er ruimte en respect voor iedereen is.’

WIE Kathleen Ferrier

GEBOREN Suriname, 1957

WERK Tweede-Kamerlid CDA

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Bekijk www.kathleenferrier.nl
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Dromen die tot rijping komen

Kathleen Ferrier

Er zijn momenten die je nooit meer vergeet.
Voor mij was er zo’n moment in Santiago, de hoofdstad van

Chili, in 1985. Het land worstelde nog met de rampzalige gevolgen
van een hevige aardbeving, toen militairen drie vooraanstaande
burgers oppakten. De volgende dag werden deze drie teruggevon-
den met doorgesneden keel.

De dochter van een van hen, van wie ook de man al lange tijd
verdwenen was, schreeuwde het uit toen ze hoorde hoe haar vader
was gevonden en de radio registreerde haar schreeuw. ‘¿Hasta cuán-
do Dios mío, hasta cuándo?’Hoe lang nog, mijn God, hoe lang nog?
Nooit zal ik die kreet vergeten. Wat mij trof was de combinatie van
wanhoop met een ondertoon van smeken, en wat daarin door-
klonk was de vraag: God, hoe lang laat je dit nog voortduren? Doe
iets, doe eindelijk iets.

Ik heb zeven jaar in Chili gewoond, van 1984 tot 1991. In die tijd
heerste de dictatuur van generaal Pinochet, waaronder mensen niet
durfden te zeggen wat ze dachten en het land geregeerd werd door
angst. Ik heb me in die tijd vaak afgevraagd: hoe houden mensen
dit vol? Waar komt hun kracht vandaan? Hoe houd je het vol als je
man door de militairen is meegenomen en sindsdien is verdwenen,
en je vader bruut vermoord aan de kant van de weg gevonden
wordt? Hoe houd je het vol in een land dat per decreet geregeerd
wordt, waar het volk geen stem heeft en niet vertegenwoordigd is
en waar alleen het recht van de sterkste geldt?

Ik ben op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag. Het
werd een zoektocht die me veel heeft geleerd, met name het besef
dat die kracht om vol te houden voor een belangrijk deel uit het
geloof komt.
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Suriname

Geboren en voor een groot deel getogen in Suriname ben ik opge-
groeid met het besef dat ik christelijk ben. En of wij nu naar de Lu-
therse, de Hervormde, de Rooms-Katholieke of naar de Kerk van
de Evangelische Broedergemeente gingen, dat maakte niet zoveel
uit. Ik was christen en niet hindoe of moslim. Maar het verschil in
religie speelde, in mijn herinnering, in het dagelijks leven geen enke-
le rol. In Suriname zitten we allemaal samen op school en vieren we
onze religieuze feesten (het islamitische suikerfeest, het hindoeïsti-
sche Holi Pagwa, Chinees nieuwjaar, het joodse Pesach, Kerstmis)
met elkaar, om duidelijk te maken dat we als inwoners van dat land
iets delen, hoe verschillend we ook zijn. Rekening houden met reli-
gie en tradities van anderen is een deel van het dagelijks leven. Op
verjaardagen en bij andere feestelijke gelegenheden eten we bijna al-
tijd kip, vis of vegetarisch. Hindoes eten immers geen rundvlees en
moslims geen varkensvlees. En alleen een stukje taart komen eten is
er niet bij: geen feest of viering zonder gezamenlijke maaltijd!

In mijn onbezorgde kinderjaren maakte het geloof vanzelfspre-
kend deel uit van het leven. De kracht van het geloof als wezenlijk
aspect van een overlevingsstrategie heb ik later leren kennen, te be-
ginnen in Latijns-Amerika.

Latijns-Amerika

In totaal hebben we tien jaar in Latijns-Amerika gewoond, na zeven
jaar Chili nog drie jaar in São Paulo, Brazilië. In die jaren heb ik er-
varen wat geloof betekent voor mensen die dagelijks moeten strijden
om te overleven. Strijden tegen politiek geweld en militaire dicta-
tuur, strijden tegen het natuurgeweld van aardbevingen en overstro-
mingen, en strijden tegen het vreselijke geweld van de armoede.

In de wanhopige schreeuw van een vrouw die door het regime
haar vader verliest, klinkt een rechtstreekse vraag aan God: hoe
lang laat je dit nog voortduren? Hieruit spreekt het besef dat een
wezenlijke verandering van de situatie alleen door hulp van God
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kan komen. Natuurlijk is er ook boosheid: waarom laat je dit zo-
lang voortduren? Maar meestal is geloof toch een bondgenoot en is
de bijbel een bron van inspiratie, omdat de verhalen die erin ver-
teld worden herkenbaar zijn.

In Chili heb ik onder andere literatuurworkshops verzorgd, met
en voor vrouwen die slachtoffer waren van het regime. Vrouwen
die zelf opgepakt en afgevoerd waren geweest, die waren gemar-
teld en verkracht, maar ook moeders van verdwenen kinderen, de
dwaze moeders van Chili. Een van hen vertelde mij eens waarom
de persoon van Maria in haar leven zo’n grote rol speelde: ‘Maria is
net als ik; een van ons is ze. Ik ben óók een ongehuwde moeder, ik
heb óók een lastige zoon die zijn mond niet kan houden en die
door de autoriteiten is opgepakt. Zij heeft het óók volgehouden.
Als ik niet meer verder kan, denk ik aan haar.’

Geweld door armoede heb ik vooral in de favelas, de sloppenwij-
ken van São Paulo, meegemaakt. Mensen die in de meest bouw-
vallige optrekjes een menswaardig bestaan proberen op te bouwen,
dwars tegen de terreur van de armoede, de lokale drugsmaffia en
het geweld in de stad in. Met in hun hart het grote verdriet dat de
komst naar de stad niet het meest belangrijke gebracht heeft waar
ze op hoopten toen ze van het platteland vertrokken: onderwijs
voor de kinderen. De meeste mensen verlaten huis en haard, ver-
kopen letterlijk alles wat ze hebben in ruil voor een buskaartje en-
kele reis naar de grote stad, om de kinderen de kans te geven
onderwijs te volgen, vooruit te komen, iemand te worden.

Het werk dat ik in São Paulo deed was gericht op het versterken
van organisaties in de sloppenwijken. Ik heb het voorrecht gehad
daar vriendinnen te maken. Vrouwen die werkelijk niets hebben
en iedere dag weer proberen hun kinderen te kleden, te voeden en
naar school te sturen. Vrouwen die er alleen voor staan, omdat
mannen passanten zijn, in ieder geval geen betrouwbare factor in
de overlevingsstrategie.

Ik heb me vaak afgevraagd: hoe houden deze vrouwen het vol?
Hoe presteren ze het, terwijl ze niets hebben, hoopvol naar de dag
van morgen uit te kijken en áltijd iets positiefs te zien? Hoe is het
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mogelijk dat vrouwen in deze omstandigheden hun gevoel voor
humor niet verliezen?

Het antwoord dat ik vond was, dat de bron van die kracht het
geloof is. Vooral Jezus was van belang. Hij was immers een man die
straatarm op de wereld kwam en die altijd koos voor de arme, de
underdog. Jezus veroordeelde niemand, zelfs een overspelige
vrouw niet. Vaak heb ik vrouwen die helemaal niet kunnen lezen
of schrijven, hele stukken uit de bijbel horen reciteren en iedere
keer weer raakten zij erdoor ontroerd.

Maar er was natuurlijk ook boosheid: waarom ik? Wat heb ik
verkeerd gedaan? Wanneer grijpt God nou eens in? Toch won de
troost die uitgaat van het geloof het meestal van de boosheid.

Kort voor we terugkeerden naar Nederland vroeg een van de
vrouwen mij hoe het mogelijk is dat mensen in Nederland, die
toch alles hebben wat een mens nodig heeft, nog gelovig zijn.
‘Waarom zou je nog gelovig zijn als je alles hebt?’ vroeg ze.

Niet lang na onze terugkeer sprak ik een avond over mijn erva-
ringen in Latijns-Amerika. Iemand vroeg hoe het mogelijk is dat
mensen daar, die niets hebben, nog gelovig zijn. ‘Hoe kun je nou
gelovig zijn als je niets hebt?’ vroeg ze.

Ja, waarom geloven mensen? De een gelooft omdat ze niets
heeft en omdat het geloof haar vertrouwen en kracht geeft, de
ander omdat het haar in het leven aan niets wezenlijks ontbreekt.
De een gelooft uit hoop, de ander uit dankbaarheid.

Migrantenkerken

Terug in Nederland werd ik coördinator van SKIN, Samen Kerk in
Nederland, een vereniging van migrantenkerken. Er wonen in
Nederland zo’n 800.000 migrantenchristenen. Mensen uit alle
delen van de wereld die niet, zoals men kennelijk verwacht had,
geruisloos opgaan in de bestaande kerkelijke structuren, maar die
hun eigen kerken beginnen. Deels vanwege de taal, maar vooral
om het geloof op hun eigen, cultureel bepaalde wijze te kunnen
vieren en beleven. Overal in het land zijn migrantenkerken, en het
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zou me niet verbazen als het evangelie op een gemiddelde zondag
in de Randstad vaker in het Twi, Lingala, Sranang of Papiamento
gepredikt wordt dan in het Nederlands. Een groot aantal van de
migrantenkerken werkt samen binnen SKIN. Op die manier hopen
ze de problemen waar veel migrantenkerken tegenaan lopen geza-
menlijk te kunnen aanpakken, en zichtbaar en hoorbaar te worden
in de Nederlandse samenleving.

Ook bij de leden van migrantenkerken heb ik ervaren dat geloof
een bron van kracht is. Ik heb gezien dat er voor mensen ‘in den
vreemde’ twee belangrijke voorwaarden zijn om het geloof tot
bron van kracht te kunnen maken: naast de fysieke ruimte, een
plek om te kunnen samenkomen, is dat de sociale structuur van de
geloofsgemeenschap. Die fysieke ruimte is vaak de enige plaats
waar mensen zichzelf kunnen zijn en het geloof in gemeenschap-
pelijkheid met de zusters en de broeders kunnen beleven en vieren.
In deze veilige haven doet men kracht op om zich bewust van de
eigen identiteit en met waardigheid de samenleving in de gaan. De
sociale structuur – voorgangers, profetessen, vrouwen- en jonge-
rengroepen – biedt een veilig vangnet bij de hachelijke taak de weg
te vinden in de Nederlandse samenleving.

Spirituele woestijn

Maar migrantenchristenen zien zich in ons land voor meer dan al-
leen de binnenkerkelijke taken geplaatst. Opkomen voor sociale
gerechtigheid. Tom Marfo, bijvoorbeeld, is voorganger van een
van de Ghanese kerken die Amsterdam rijk is en die een onderko-
men gevonden hebben in de parkeergarages van de Bijlmer, de zo-
genoemde boulevards of broken dreams. Hij heeft een project opgezet
om de moderne slavernij in deze samenleving aan te pakken. ‘Pal
achter dat prachtige paleis op de Dam worden honderden moderne
slaven vastgehouden. Kinderen die slachtoffer zijn van mensenhan-
del en tegen hun zin in de prostitutie moeten werken. Kinderen uit
Oost-Europa, Nigeria of Venezuela.’ Brother Tom trekt ten strij-
de, dwars tegen de verdrukking in. Regelmatig is hij op het poli-
tiebureau om te pleiten voor de kinderen of omdat hij moet uitleg-
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gen waar hij precies mee bezig is en of zijn acties allemaal wel legaal
zijn. Voor hij één vraag beantwoordt, bidt hij altijd eerst samen met
de agenten. ‘Dat werkt goed,’ verzekert hij mij. ‘Dan weet ik zeker
dat God erbij is.’

Hij heeft veel bereikt. Vaak met gevaar voor eigen leven. Want
de handelaren en de mensen voor wie de meisjes en jongens wer-
ken, zijn niet blij met zijn activiteiten. ‘Ben je nooit bang?’ vroeg
ik hem eens. Hij keek me verstoord aan: ‘Hoe kan ik bang zijn als
ik doe wat God van mij verlangt?’

Voor leden van migrantenkerken is de Nederlandse samenleving
een spirituele woestijn, vaak vergeleken met het dal vol dorre
beenderen, zoals de profeet Ezechiël (hoofdstuk 37) beschrijft. Een
woestijn waarin iedereen zoekende lijkt, zoekend naar zingeving,
naar spiritualiteit. Een zoektocht waar de gevestigde, autochtone
kerken geen antwoord op lijken te kunnen geven. Migrantenker-
ken zouden een interessante bijdrage kunnen leveren aan deze spi-
rituele zoektocht. Op een ander niveau kunnen ze bovendien van
betekenis zijn als het gaat om inzicht in processen van mondialise-
ring en de rol van Nederland daarbinnen.

Religie in Nederland

Toen ik na tien jaar terugkeerde, kwam Nederland me voor als een
samenleving die zich geen raad weet met het fenomeen religie en
er daarom voor gekozen heeft religie te verbannen naar het privé-
domein: een uurtje op de zondagmorgen of de vrijdagavond. Op
dezelfde manier heeft men ervoor gekozen om, onder het mom
van tolerantie, mensen die vanuit een andere cultuur naar Neder-
land gekomen zijn aan hun lot over te laten. Tolerantie vind ik een
verschrikkelijk woord, want er gaat een grote mate van onverschil-
ligheid, minachting en vermeende superioriteit van uit.

Decennialang heeft de politiek ontkend dat religie een maat-
schappelijk verschijnsel van belang is. Door de rol van religie in het
publieke domein te ontkennen heeft de politiek enorme kansen
laten liggen. Allereerst door groepen migranten gewoon links te
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laten liggen en geen enkele interesse te tonen voor wat zij mee-
brengen. Zeker wat religie betreft ging men ervan uit dat mensen
hun geloof vanzelf wel zouden afleren. De tijd zou hun wel leren
dat je, wil je meetellen hier in Nederland, niet met achterlijke
zaken als religie op de proppen moet komen. Want zo ligt het hier:
een goed ingeburgerd iemand is seculier.

Daarnaast heeft men kansen laten liggen om mensen op een effi-
ciënte manier bij te staan in het vinden van hun weg in deze
samenleving. Wil je migranten bereiken, dan kan dat vaak goed via
hun religieuze organisaties. Daarom is het ook zo belangrijk dat de
voorgangers van die religieuze organisaties, zoals imams en domi-
nees, bekend zijn met de Nederlandse samenleving en de ‘codes’,
of de ‘normen en waarden’ goed kennen. SKIN heeft daarom enke-
le jaren geleden een eigen inburgeringscursus opgezet, omdat de
bestaande cursussen geen antwoord gaven op de vragen waarmee
men zat.

Na de moord op Theo van Gogh weten we nog minder dan voor-
heen wat we met religie aan moeten. Volgens sommigen ligt de
oplossing in het definitief verbannen van religie en alles wat ermee
samenhangt uit het publieke domein. ‘Weg ermee’ – en dat zeggen
dezelfde mensen voor wie ontwikkeling gelijkstaat aan secularisatie
en ontwikkelingssamenwerking is mislukt. Volgens hen hadden we
– kennelijk in een nieuwe vorm van kolonialisme – onze seculiere
samenleving moeten exporteren naar landen in ontwikkeling.

Deze visie deel ik op geen enkele manier. De tweedeling tussen
marktspelers en uitgesloten toeschouwers heeft razendsnel bezit
genomen van de wereld en is ook volop zichtbaar in onze samenle-
ving. Deze tweedeling kan echter nooit in religieuze termen ver-
taald worden – alsof seculier en verlicht zomaar tegenover religieus
en fundamentalistisch zouden kunnen worden geplaatst.

Iedereen heeft het over ‘tweedeling’, maar ik vraag me af hoe en
waar de scheidslijnen in onze samenleving lopen. Ik geloof niet dat
ze lopen tussen moslims en christenen, maar veeleer tussen mensen
van goede wil en mensen van kwade wil – of ze nu white power of
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islamitische fundamentalisten zijn. Misschien loopt er ook een
scheidslijn tussen scherpslijpers – mensen die het geloof fanatiek
belijden óf juist afzweren en ridiculiseren – en mensen die ‘iets’,
hoe vaag ook, hebben met religie. Die ‘ietsisten’ zijn vandaag in
ons land onder moslims, hindoes, joden en christenen te vinden en
hebben veel met elkaar gemeen.

Politiek

In São Paulo heb ik gezien wat er gebeurt met een samenleving
waarin grote groepen mensen buitengesloten worden van deelna-
me aan het economische en sociale leven. Dat ontwricht een
samenleving en leidt tot angst, haat en agressie. Mijn ervaring is dat
een samenleving waarin mensen als op eilanden langs elkaar heen
leven heel snel kan verworden tot een samenleving waarin mensen
zich van elkaar afwenden. Dan is het nog maar een heel kleine stap
naar een samenleving waarin men elkaar naar het leven staat.

Ik ben ervan overtuigd dat het erop aankomt, nu meer dan ooit,
te benadrukken wat ons bindt in onze samenleving, zonder daarbij
de ogen te sluiten voor de verschillen. En juist daarin kan religie
een rol spelen. Daarom zal ik er altijd voor pleiten de rol van religie
niet te onderschatten. Hoewel velen zich afkeren van de religieuze
instellingen, zijn mensen in toenemende mate op zoek naar zinge-
ving. Ze willen ergens bij horen, misschien wel in de allereerste
plaats om samen met anderen hun emoties te delen. Dat zien we op
momenten van nationale rouw. En bij de herdenking van iemand
als André Hazes wordt een voetbalstadion een nieuw soort tempel
met de middenstip als altaar. Moderne devotie!

Het zijn dit soort ontwikkelingen waar oog voor moet zijn,
zeker vanuit de politiek, omdat ze onze samenleving nieuwe struc-
turen, nieuwe allianties en daarmee nieuwe mogelijkheden bieden.
Ik heb er bewust voor gekozen lid te worden van het CDA, de
grootste politieke partij in ons land die religie als uitgangspunt
heeft. Vanuit die partij kan ik op de voor mij meest zinvolle manier
een bijdrage leveren aan het maatschappelijk serieus nemen van re-
ligie en het uitwerken van nieuwe mogelijkheden.
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Dromen en idealen

Sinds mei 2002 ben ik volksvertegenwoordiger. Dat ben ik met al
mijn bagage: mijn opvoeding, mijn studie, mijn ervaringen in La-
tijns-Amerika en bij SKIN. Hierin ligt mijn inspiratie: de ervaring
dat religie voor velen een bron van kracht is, een bevestiging van
de eigen identiteit, een herkenbare gemeenschap en een reële mo-
gelijkheid om veranderingen gestalte te geven.

Wat betekent dit voor mij persoonlijk, waar ligt mijn devotie?
Die ligt in het besef dat ieder mens, vanuit de kracht van het ge-

loof, kan blijven dromen, idealen kan hebben, óók tussen hoop en
wanhoop in. Zoals Martin Luther King een droom had, had ook
die vrouw in Chili die God smeekte in te grijpen een droom, en
mijn vriendinnen in de favelas van São Paulo en Tom Marfo in
Amsterdam, die niet stilzit zolang er nog slavernij is in Nederland.
De kracht van het geloof maakt het mogelijk te dromen, ook als er
niets te dromen lijkt.

De Braziliaan Fernando Brandt zegt het zo mooi in zijn lied
‘Maria Maria’, een ode aan de arme zwarte Braziliaanse vrouw:
‘[Het zijn] mensen die lachen terwijl ze zouden moeten huilen, die
vreugde met verdriet verwarren, die de vreemde manie hebben
om te blijven geloven in het leven en die het vol kunnen houden
omdat ze de kracht hebben te blijven dromen.’

Die dromen en idealen zijn mijn bron van kracht. Ze hebben te
maken met een wereld waarin rijkdom en macht eerlijker verdeeld
zijn en alle mensen kansen hebben te worden zoals ze bedoeld zijn,
omdat er ruimte en respect voor iedereen is.

Ik ben geen vage, wereldvreemde dromer; daarvoor heb ik te
veel meegemaakt. Ik denk in kleine, haalbare stappen. Of, zoals de
Argentijnse Mercedes Sosa het bezingt in het lied ‘Madurando sue-
ños’ – Dromen die tot rijping komen: ‘...een droom die diep
binnen in je geboren wordt, in eenzaamheid rijpt, naar boven
komt en losbarst in een schreeuw die overal te horen is. Zolang ik
deze dromen heb en zolang de aarde mijn draf verdraagt, zal ik
stormen weerstaan en mijn dromen worden daden.’
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‘Ik geloof dat God een spiegel is van de menselijke
ziel, die een goede of een kwade kan zijn, maar
meestal iets daartussenin.’

WIE Margreet Fogteloo

GEBOREN Nederland, 1962

WERK Journaliste, redacteur bij De Groene Amsterdammer

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Bekijk www.groene.nl

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 117



Kind van de zondagsschool

Margreet Fogteloo

’Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen uiteindelijk met
zijn eigen levensloop.’
György Konrád

Zelden bezoek ik een kerk. De bijbel lees ik niet en ik geef mijn
zielenheil noch gemoedsrust uit handen aan een almachtige God.
Wat de kracht van religie is – in positieve en negatieve zin – wéét
ik, door de krant te lezen en de geschiedenis te kennen. Persoonlijk
heb ik geloof nooit ervaren als beklemmend, omdat ik opgevoed
ben in de vrijzinnige geest van de doopsgezinde kerk. Aan mijn be-
zoeken aan de zondagsschool in Wageningen bewaar ik de beste
herinneringen.

Het bakstenen kerkgebouw aan de overkant van mijn ouderlijk
huis associeer ik met zonlicht door de hoge ramen, beschouwelijke
mensen, blokfluitklanken ondersteund door een zuchtend, krakke-
mikkig orgel en de geur van koffie. Het Oude en het Nieuwe
Testament leerden wij, zondagskinderen, via levendige vertellin-
gen van een hippe dominee. De verhalen werden vertaald naar de
actuele werkelijkheid die – net als de bijbel – bol staat van de mo-
rele dilemma’s. Daarbij strooide hij – of zij, want we hadden ook
vrouwelijke dominees – kwistig met begrippen als verdraagzaam-
heid, tolerantie en rechtvaardigheid. Na afloop van deze overden-
kingen maakten we tekeningen. Bij het jaarlijkse kerstspel verplaat-
sen we ons vol overgave in onze rollen van Maria, Jozef, herder of
koning rondom het kribbetje van de wonderbaby. Eenmaal op de
middelbare school, ten tijde van de swingende jaren zeventig, ver-
dampten kerkgang en bijbel tussen rook van shagjes, klanken van
popmuziek en discussies over bijvoorbeeld de betekenis van de
Rote Armee Fraktion in het naoorlogse Duitsland.
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Bloedbad

Ik ben een product van die tijd: een deconfessionaliserend, ontzui-
lend Nederland in de greep van voortvarend modernisme, femi-
nisme, seksuele revolutie en politiek engagement. Ieder ideolo-
gisch radicalisme is mij echter altijd volkomen vreemd geweest.
Wat ik later aan de universiteit vaak om me heen zag was dat som-
mige generatiegenoten de christelijke bijbel afzworen en inruilden
voor allerlei rode bijbels. Anders dan mijn bijbel voor mij wogen
die boeken der waarheid voor hen loodzwaar. Daarmee ontwik-
kelden ze vaak eenzelfde soort blinde vlek tegenover andersden-
kenden als hun ouders vanuit hun godsdienstige overtuiging. De
Spaanse schrijver Jorge Semprun zei in de VPRO-televisievertelling
Nauwgezet en wanhopig, in 1989: ‘Wanneer we afstand nemen van
een globale, allesverklarende theorie door zelfstandig te denken,
zullen we tot het radicale standpunt komen dat er geen recht-
vaardiging is voor ons bestaan. Niet van verheven goddelijke aard
en evenmin op het sociale of politieke vlak. Ieder moet voor zich
zijn eigen bestaansrecht scheppen. Dat wordt ons niet voorgescho-
teld in de vorm van een bepaald geloof of een politiek denkbeeld.
We moeten dat steeds opnieuw zelf doen. Iemand die dat probeert,
is minder lui dan hij die zich laat meeslepen door een globale waar-
heid.’ En hij kan het weten, als ex-communist en slachtoffer van
het Spaanse en Duitse fascisme en overlevende van Buchenwald.

Onlangs heb ik de bijbel weer opengeslagen. De aanleiding was
het bloedbad in Noord-Ossetië, een kleine republiek in het zuiden
van de voormalige Sovjet-Unie. In de eerste week van september
2004 voltrok zich voor de lenzen van internationale cameraploe-
gen een drama: de ontknoping van een gijzeling. Ik zag kleine kin-
deren ontredderd en vermagerd een school uit rennen, op de
vlucht voor kogels in de rug. In de uren die volgden verschenen
beelden van tientallen lijken, verbrand of verminkt door een bom-
explosie, veroorzaakt door een vrouw gekleed in allesbedekkende
zwarte moslimgewaden. Temidden van de bijeengedreven kinde-
ren in de gymzaal was haar kneedbommengordel afgegaan. Hoe-
wel de terroristen streden binnen een uitzichtloos, zich al jaren
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voortslepend conflict in Tsjetsjenië, profileerden zij zich óók als
martelaren van Allah.

De gijzeling hakte er bij mij harder in dan iedere andere terreur-
daad tegen onschuldige burgers. In Beslan was bewust gekozen
voor kinderen als doelwit, en daarmee werd een nieuwe grens
overschreden in de lange reeks bloedbaden aangericht door de IRA,
RAF, PLO en noem alle militante bewegingen maar op. Fanatici
met een tunnelvisie, die politiek-strategisch kiezen voor soft targets
als wapen in hun strijd: winkelstraten, forenzentreinen, kantoor-
complexen, sportstadions, vliegtuigen – kortom: openbare plaatsen
waar veel mensen tegelijkertijd verkeren. Iedereen beseft dat een-
ieder toevallig op hetzelfde moment op die plaats had kunnen zijn
geweest, er zich niet van bewust dat het dagelijks leven in een se-
conde kan veranderen in een militair slagveld. Het effect van ter-
reur op een samenleving is kolossaal: die zaait onrust en gevoelens
van existentiële onveiligheid. Juist ook omdat de beelden ervan in
het digitale tijdperk onmiddellijk de huiskamers binnendringen.

Herodes

Uit onmacht bij het aanschouwen van het zoveelste leed greep ik
begin september terug naar het Woord. Want in de geschiedenis is
het niet uniek dat kinderen worden afgeslacht in dienst van
machtspolitiek. Ik herinnerde me van de zondagsschool het bijbel-
se verhaal van de kindermoord in Bethlehem: koning Herodes laat
kinderen vermoorden omdat hij zich bedreigd voelt doordat de
pasgeboren Jezus ‘koning van de joden’ wordt genoemd.

Ik las de passage opnieuw in het evangelie van Matteüs, hoofd-
stuk 2, en citeer de woorden van de verzen 16-18 uit de nieuwe
bijbelvertaling:

Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd
hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van
de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en
de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te
brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Je-
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remia: ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend.
Rachel beweende haar kinderen en wilde niet meer worden ge-
troost, want ze zijn er niet meer.’

Het gebeurde toen, en nu weer, en het zal onvermijdelijk opnieuw
gebeuren. Ook in de straten van Beslan klonk een collectief ge-
kerm, gejammer en geween. En net als Rachel lieten de vrouwen
(en de mannen) zich niet troosten.

Bladerend door de bijbel constateerde ik andermaal hoe de ver-
halen druipen van het bloed en hoe verontrustend dit boek is dat in
de eeuwen na Christus’ kruisiging – op zichzelf ook al zo gruwe-
lijk: spijkers door de handen en voeten – meer mensenlevens heeft
veranderd dan ieder ander geschreven politiek manifest. Voor
velen is de bijbel een bron van kracht en troost, met het fysieke lij-
den van Christus aan het kruis als metafysisch voorbeeld. Net zoals
de koran dat is voor miljoenen moslims.

Troost vond ik er zelf niet, ook al staan er veel louterende woor-
den in, zoals in de Bergrede – ‘Zalig zijn die treuren: want zij zul-
len vertroost worden’ – en ook al leert Jezus ons dat kwaad niet
met geweld beantwoord moet worden, roept hij de rijken op hun
bezittingen weg te doen en biedt hij de armen het koninkrijk aan.
Maar kun je als ouders van de kinderen in het christelijke Beslan
nog in een goede, rechtvaardige en barmhartige God geloven?
Hoe kon Hij dan zoveel lijden toestaan? Het is een telkens terug-
kerende vraag in de lange historie van moord en doodslag. Na de
Tweede Wereldoorlog wierpen theologen zich op het filosofische
dilemma of er na Auschwitz nog ruimte was voor een God. Ze
deden dat pas in de jaren zestig, aarzelend en vertwijfeld, en niet
eerder, omdat de schok van een dergelijke systematische, planmati-
ge en industriële uitroeiing van een bevolkingsgroep te groot was.
Het van christelijke waarden en verlichtingsdenken doortrokken
mensbeeld lag bij zoveel moreel kwaad in scherven. Waar was Hij
dan toen de gaskamers op volle toeren draaiden en kinderen met
schoolklassen tegelijk door mannen met leren laarzen naar de
ovens werden gedreven? Hoe kan iemand dan toch nog in gods-
naam geloven?
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Grootvader en Titus Brandsma

Toen ik op de middelbare school zat, hield ik me met deze onmo-
gelijke vraag bezig. Natuurlijk deed ik dat als puber hoogdravend
en opstandig, vanwege zoveel onnavolgbaar onrecht. Het verhaal
van mijn grootvader van vaderszijde bood me enige uitkomst.

Mijn opa Anne Fogteloo, geboren in Dokkum, organiseerde als
jonge vader van twee kinderen aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog zonder aarzeling een verzetsgroep in zijn woon-
plaats Wassenaar. Dat duurde niet lang, want hij werd verraden en
gearresteerd, en verdween na een formele rechtsgang via de Sche-
veningse gevangenis – bijgenaamd het Oranjehotel – en kamp
Amersfoort richting het onheil in het oosten. In Amersfoort ont-
moette hij Titus Brandsma, een katholieke priester, journalist en
hoogleraar filosofie met een enorme overtuigingskracht, die in
1985 postuum zalig is verklaard. Hij zat daar omdat hij zich vanuit
zijn geloofsovertuiging, middels lezingen en preken met heldere
moed had verzet tegen het nationaal-socialisme. In het kamp hield
hij tegen de regels in diensten onder de blote hemel. Tijdens uren-
lange gesprekken sprak mijn opa, een zoon van atheïstische socia-
listische ouders, met Brandsma over de zin van het geloof bij zo
veel menselijk lijden en meedogenloze wreedheid. Mijn opa heeft
zichzelf gedurende vier oorlogsjaren op de been gehouden door
een rotsvast vertrouwen in God. Nadat hij, halfdood vanwege de
vlektyfus, in 1945 door de Amerikanen werd bevrijd, keerde hij
terug naar zijn gezin in Nederland. Hij pakte zijn oude leven weer
op en maakte carrière. In 1946 deed hij zijn belijdenis voor de
doopsgezinde kerk in Den Haag. Hij was toen net zo oud als ik nu
ben. Ook gaf hij in de jaren daarna lezingen en preken vanaf de
kansel over de steun die hij had geput uit God tijdens de kommer-
volle omstandigheden van gevangenschap, tucht en werkkamp.
Tegen mij zei hij: ‘Je mag nooit omzien in haat. Je mag nooit men-
sen veroordelen en je moet altijd in het goede geloven.’ God bete-
kende voor hem onvoorwaardelijke liefde, veilige armen van
warmte om hem heen. Zijn houding tegenover het naoorlogse
Duitsland kenmerkte zich, mede door zijn religieuze overtuiging,
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door vergevingsgezindheid. Voor zijn werk kreeg hij weleens te
maken met Duitsers; hij trad hen altijd open tegemoet, zonder enig
verwijt of vijandigheid. Want kwaad mag niet met geweld worden
beantwoord.

Moreel ijkpunt

Een citaat uit een van zijn lezingen, geschreven vlak na de oorlog.
Nadat hij is gearresteerd en wanneer hij in eenzame opsluiting zit
in een cel van ‘het Oranjehotel’, beschrijft hij zijn verwarring:

Na de eerste verdoving dringen eindelijk de woorden in mijn
geest door ‘Ik ben gevangen’ en besef dat alléén de Goede God
mij nog mijn gezin kan teruggeven, want menschelijk gesproken
is er niet veel hoop meer, gezien de opvattingen van de Duit-
schers. [...] Dan besef ik dat alles vergeefs is, de cel is dicht en
blijft dicht. Dan sta ik een oogenblik doodstil en mijn gehele fa-
milieleven gaat als een film voor mijn oogen voorbij, ik zie ze
weer zitten, ik zie ze wachten in smart en angst, ik zie…, dan
buigen mijn knieën zich als vanzelf en dan kniel ik voor mijn
krib en begin te bidden tot God, dat Hij mij helpen mag, dat Hij
aan mij denken wil en dat Hij mij, als het met Zijne plannen uit-
komt, terug zal voeren naar huis, maar ik bid ook dat de thuis-
komst dan gelijk zal gaan met de bevrijding van het Vaderland.

In kamp Amersfoort brachten de ontberingen en beestachtigheden
hem dicht tot God. Hij schreef daar later over:

Het is alles te erg geweest om nog te kunnen geloven dat de eene
mensch dit de andere aandeed, als kinderen van één Schepper
[…] Er is daar in dat concentratiekamp veel gebeden, om hulp,
om eten, om in leven te mogen blijven, maar ook om rustig te
kunnen sterven, want dit werd door verschillenden in die ellen-
dige omstandigheden als een verlossing beschouwd. Ik zie nog
voor mij de verschillende gevangenispredikanten en geestelijken
rondgaan om troost te brengen onder ons, ongelukkigen. Ik

123

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 123



hoor nog woorden van hoop en moed, ik zie nog voor mij de
Duitsche beulen die verboden de geheime godsdienstige samen-
komsten, tusschen de kribben; het waren vaak slechts enkele mi-
nuten, maar ze werden met intense belangstelling medegeleefd;
ze waren voor ons voedsel, dat ons in die hongerperiode op de
been hield. De dappere voorgangers deden alles wat zij konden,
zij waren een zegen in de donkerste uren van de menschheid.
Velen van hen zijn gestorven daar en elders, maar hun geest van
liefde en troost blijft bij ex-gevangenen voortleven in dankbare
en eerbiedige herinnering.

Uit zijn mond zijn dit geen abstracte woorden. Mijn opa met zijn
medisch korset om zijn middel, omdat zijn rugwervels door SS’ers
tijdens martelingen waren kapotgeschopt, en met zijn blauwe
teennagels, ook een blijvend gevolg van een krachtig naziverhoor
– hij kon het weten, als slachtoffer van het naziregime in Neder-
land.

Die grootvader – in mijn herinnering vooral een opgewekte
kindervriend – draag ik in mij mee. Hij is voor mij een belangrijk
moreel ijkpunt, zoals de holocaust dat ook werd voor de naoorlog-
se samenleving. Tot op heden leidt iedere zweem van discriminatie
op basis van ras, geloof en sekse tot grote politieke alertheid: we
mogen nóóit meer toestaan dat afwijzing van denkbeelden en
identiteit leidt tot uitsluiting, en erger. Tolerantie, solidariteit, ge-
lijkheid en vrijheid: van deze beginselen is de naoorlogse seculiere
maatschappij meer dan al die eeuwen daarvoor doortrokken.

Geloof is politiek

Onaantastbaar zijn ze niet gebleken. Op 11 september 2001 boor-
den vliegtuigen zich in het WTC in New York. De terreurdaden
die in naam van Allah worden gepleegd dagen de westerse waarden
uit en dwingen tot bezinning. Want waar komen deze fundamen-
talistische tendens en de haat tegen de westerse cultuur vandaan?
De westerse wereld kan zich de vraag stellen hoe de politiek al die
tijd eigenlijk is omgegaan met moslims op eigen bodem; de terro-
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risten waren immers bijna allemaal opgeleid in het Westen. En hoe
verhouden de harde, onverzoenlijke, agressieve elementen in de
islam zich tot miljoenen vredelievende moslimgelovigen? Wordt
de zwijgende meerderheid in gijzeling gehouden door geloofspsy-
chopaten, de relicriminelen, die in naam van Allah, hún God,
moorden plegen? Heerst er een angstklimaat binnen de geloofsge-
meenschap? Want hoe zit het eigenlijk met de islam, zijn volgelin-
gen en de interne verhoudingen, met name de relatie tot vrouwen?

Al die vragen hebben grote onrust veroorzaakt. Ook binnen de
moslimwereld is heel voorzichtig een zoektocht begonnen naar
antwoorden en zelfreflectie. Tegelijk ergeren veel moslims zich –
terecht – aan het eenzijdige, negatieve beeld dat de media neerzet-
ten van de islam, als een geloof dat in één adem wordt genoemd
met terrorisme, vrouwenonderdrukking, intolerantie en afwijzing
van de westerse rechtsstaat. Het maatschappelijke debat wordt door
dat spectrum aan vragen beheerst – pas ruim tien jaar na de val van
de Berlijnse Muur, waarmee in één klap de communistische arbei-
dersparadijzen ineenstortten en er voor Oost-Europa pas werkelijk
een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Geloof is politiek.
De politieke islam zet de oude links-rechtsverhoudingen in de
maatschappij op z’n kop. Het naoorlogse begrippenapparaat raakt
op drift. Want waar ligt de grens van onze tolerantie?

Verwarrend, maar daarom niet minder prikkelend. Want ik –
kind van de zondagsschool, opgegroeid in de jaren zeventig, met
een grootvader die als slachtoffer van een politiek-ideologische
heilsleer bij God troost vond – weet me soms geen raad met mijn
geïncorporeerde tolerantie.

Niet verwonderlijk, want de religieuze intolerantie legt een
bom onder de nog maar zo kortgeleden bevochten vrijheden van
de vrouw. Vrijheden waar ik met volle teugen de vruchten van
pluk. Kan ik het als westerse vrouw tolereren dat de vrouw weer
‘inferieur’ is? Gereduceerd tot een passieve, schuchter om de man-
nelijke zon draaiende planeet? Verleidster van de masculiene drif-
ten? Alle dilemma’s van de multiculturele samenleving, van de
scheiding van Kerk en Staat, integratie en feminisme, van vrijheid
van geloofsovertuiging en vrijheid van meningsuiting, komen uit-
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eindelijk samen in kwesties die ‘de rol van de vrouw’ betreffen.
Met als supersymbolen de hoofddoek, de niqaab en de burka.

Op de vele debatavonden over dit thema die de afgelopen jaren
werden georganiseerd, viel het op dat er een sterke ‘wij versus zij’-
sfeer ontstond. Het onderwerp polariseert en kweekt geen begrip.
Moslimmeisjes roepen dat ‘ze helemaal niet zielig zijn en op hun
eigen manier willen emanciperen’ en Nederlandse vrouwen zeg-
gen op hun beurt ‘dat zij er eens mee moeten ophouden het slacht-
offer te spelen van de westerse mentaliteit en dat ze zich een rad
voor ogen laten draaien door te denken dat ze werkelijk bevrijd
zijn met hun hoofddoeken om’.

Weg met de sluier

Om niet te vervallen in een uitgebreide uiteenzetting van voors en
tegens in dit moeizame debat, beperk ik me tot de visie van een
paar auteurs met wie ik kan instemmen en die vanwege hun
achtergrond het volste recht van spreken hebben. Feministen uit
de islamitische wereld zijn er zelf heel helder over dat, zoals de
Egyptische schrijfster Nawal El Sadaawi jaren geleden schreef,
‘moslimvrouwen een vals bewustzijn hebben. Hun zelfbeeld is een
misvorming, een verminking van hun ware zelf, een fabrikaat van
de mannelijke, feodale en patriarchale cultuur.’ De uit Iran ge-
vluchte Franse schrijfster Chahdortt Djavann schreef het boekWeg
met de sluier, waarin ze stelt dat de hoofddoek hét symbool is van
onderwerping van de vrouw aan God. Het dragen van de hoofd-
doek wordt volgens haar voorgesteld als een ‘eigen keuze’, maar is
in feite opgelegd omdat dit zo in de koran zou staan. De hoofd-
doek symboliseert de juridische minderwaardigheid van honder-
den miljoenen vrouwen in de wereld. De verplichting om hem te
dragen is volgens haar een doelbewuste strategie van de oprukken-
de orthodoxe islam om het verschil in waarde tussen mannen en
vrouwen te bestendigen.

Djavann groeide op in Iran en zag hoe vrouwen na de revolutie
van Khomeini, van de ene op de andere dag gesluierd door het
leven moesten gaan, en door een religieuze paramilitaire bende
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daarop werden gecontroleerd. Een hoofddoek is geen keuze, want
géén sluier betekent zware straf. Als jong meisje van tien jaar
onderging zijzelf deze vorm van onderdrukking, die ze omschrijft
als ‘een jodenster voor de vrouw’ – een historisch beladen parallel,
die haar niet door iedereen in dank is afgenomen. Op haar drieën-
twintigste vluchtte ze naar Parijs en terwijl ze er zelf psychisch
grote moeite mee had haar sluier af te werpen, zag ze de hoofddoek
tot haar ontsteltenis als een plaag oprukken in het Frankrijk van
eind jaren tachtig. Voor haar was dat een teken van islamitische be-
keringsdrift binnen de migrantengemeenschap in Europa. In haar
boek Que pense Allah de l’Europe? schrijft ze dat het dragen van de
hoofddoek een valkuil is, want als de doek eenmaal het hoofd, of
zelfs het gezicht bedekt, dan kan hij niet zomaar weer af. Dit zou
beschouwd worden als geloofsafval; zo’n daad wordt niet geaccep-
teerd binnen de groep en vaak bestraft met uitstoting.

De Egyptische schrijfster Nahed Selim, woonachtig in Neder-
land, schreef in haar boekDe vrouwen van de profeet: ‘Voor de meeste
vrouwen in een moslimcultuur is het leven een aaneenschakeling
van opofferingen, met maar bitter weinig momenten van geluk.
Alles staat in het teken van anderen en het minste of geringste ver-
grijp wordt op beestachtige wijze afgestraft.’ Bij de onderdrukking
van vrouwen, zo stelt ze, worden de Profeet en God dikwijls ge-
bruikt om af te schrikken en te intimideren.

Of neem de Canadese journaliste Irshad Manji. In haar boek The
Trouble with Islam: a Muslim’s Call for Reform in Her Faith vertelt ze
haar verhaal als moslima die haar eigen weg volgde om zich te ont-
worstelen aan de ‘verstikkende sfeer’ binnen haar gemeenschap. Ze
doet een dringende oproep om de islam te moderniseren en te be-
ginnen met de emancipatie van de vrouw. Manji werd geboren in
het Oeganda van Idi Amin, vluchtte op vierjarige leeftijd met haar
familie naar Canada en bezocht daar naast de gewone school de
medresse, de koranschool. Ze realiseerde zich dat ze daar vooral
twee dingen leerde: vrouwen zijn inferieur en joden zijn onbe-
trouwbaar. Langzaam maar zeker kwam ze op het punt dat ze
dacht: als ik zo doorga met me aan te passen en me in te houden,
dan word ik ‘hersendood’. Ze ervoer haar bezoek aan de school als
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volgt: ‘Ik kwam het gebouw binnen in een witte polyester chador
en vertrok er een paar uur later weer met geplet haar en een afge-
stompte geest, alsof een condoom om mijn hoofd me uitstekend
had beschermd tegen “onveilige’’ intellectuele activiteiten.’

Ze verwierf zich allengs een eigen nieuwe identiteit, die ze om-
schrijft als ‘moslimrefusnik’, als iemand die haar geloof niet wenst
op te geven en haar geloofsgenoten uitdaagt tot zelfkritiek. Ze
schrijft: ‘Want wíj wonen als migranten in het Westen in de be-
voorrechte positie dat we zonder angst voor represailles van de staat
lastige vragen mogen stellen. Wíj moeten van die vrijheid gebruik
maken.’ Bij haar moedige en soms eenzame strijd put ze kracht uit
haar onvoorwaardelijke vertrouwen in God. Hij helpt haar, zo zegt
ze in een interview met het weekblad De Groene Amsterdammer,
door te gaan om op te komen voor de rechten van de vrouw, het
geloof kritisch te interpreteren en het allesverlammende stilzwijgen
binnen de moslimgemeenschap te doorbreken.

Moed

El Sadaawi, Selim, Djavann, Manji – zij kunnen het weten als
mensen die de totalitaire kanten van het islamitische geloof van
binnenuit kennen, en daar geestelijk slachtoffer van werden. Enke-
len van hen hebben mij duidelijk gemaakt dat de multiculturele
houding van respect voor de eigen culturele en religieuze iden-
titeit, die soms welhaast als een geloof beleden wordt, in ons land
voor vrouwen in ieder geval zeer contraproductief heeft uitgepakt.
Zoals Manji zegt: ‘Multiculturalisme betekent het in slaap wiegen
van de problemen en van kolossaal leed dat achter “de eigen iden-
titeit’’ schuilgaat. We redden het niet meer met waterige begrippen
als verdraagzaamheid en tolerantie.’

Maar waarmee dan wel? Ik leerde op mijn vrolijke zondags-
school vrij en los te denken over wat er in de bijbel staat. Een ka-
tholieke priester hielp mijn grootvader in zijn donkerste uren van
radeloosheid steun te vinden bij God, zonder dat hij beweerde dat
het katholicisme de enige weg was. De vrede werd in 1945 gete-
kend in hotel De Wereld te Wageningen, met de belofte dat we
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nóóit meer zouden toestaan dat groeperingen zich onveilig zouden
voelen binnen onze rechtsstaat. Vanuit deze morele erfenis, en ook
die van de jaren zeventig, waarin het feminisme en de seksuele be-
vrijding wortel schoten, mogen we niet toestaan dat uit naam van
Allah vrouwen, homoseksuelen, joden als honden worden gezien
en behandeld als minderwaardige wezens en dat zij volgens geeste-
lijk leiders van fundamentalistische snit ‘heel zwaar gestraft’ zullen
worden.

We moeten het kwaad niet met geweld beantwoorden, maar het
wél bestrijden. Dat zijn we verplicht aan onze feministische voor-
gangsters en aan degenen die de democratische waarden, waarover
we eeuwen hebben gedaan, hebben bevochten tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. Dat is de les die ik eruit trek. En niet de
omgekeerde redenatie, die te horen valt in bepaalde politieke krin-
gen in ons land. Daarin wordt de positie van de joden in de jaren
dertig vergeleken met die van moslims in het Nederland van na
Pim Fortuyn: de ‘intolerantie’ jegens moslims en hun moskeeën
zou sprekend lijken op het optreden van de nazi’s tegen joden en
hun synagogen aan de vooravond van de Endlösung. Wie bedreigt
nou eigenlijk wie, en wie menen allemaal een beroep op een supe-
rieur wereldbeeld te kunnen doen om bepaalde groeperingen als
inferieur te bestempelen? Tolerantie behoort een wederkerig be-
grip te zijn. Waar het om draait is de moed om dogma’s te bestrij-
den (zoals Titus Brandsma en mijn grootvader deden), ze te bekri-
tiseren (zoals feministische moslima’s doen) en ze te verlaten (zoals
Jorge Semprun deed).

Het is moeilijk om niet bang te zijn. En ik kan dat niet eens werke-
lijk weten: ik heb onderdrukking en terreur nooit aan den lijve
ondervonden. Misschien ken ik daarom ook God niet. Niet als
symbool dat wordt misbruikt door fanatici. Niet als ijkpunt van
troost. Ik geloof dat God een spiegel is van de menselijke ziel, die
een goede of een kwade kan zijn, maar meestal iets daartussenin.

Deze bijdrage werd een maand voor de moord op cineast Theo van Gogh
geschreven.
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‘Dit is volgens mij de boodschap van Allah:
iedereen is met een bepaalde reden op de wereld
gezet. Het duurt alleen een tijdje voordat je dat
doorhebt. Ik vind het een mooie boodschap. Het
houdt mij bij de les. Het leert me dat ik niet alleen
maar voor mezelf leef.’

WIE Şenay Özdemir

GEBOREN Turkije, 1969

WERK Hoodredacteur en uitgever van het vrouwenblad SEN

VAN HUIS UIT Islamitisch

MEER WETEN Bekijk www.senay.nl

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 131



Een praktisch geloof

Şenay Özdemir

Ik herinner me als de dag van gisteren hoe ik als vijftienjarige in
Turkije resoluut de beslissing nam om als lerares aan de slag te gaan.
Daar kon ik ongestoord in mijn geloofsovertuiging met een bedekt
hoofd voor de klas staan. Op die leeftijd bad ik vijf keer per dag en
zocht ik voortdurend contact met Allah om antwoorden te krijgen
op mijn vragen. Ik wilde heel graag met hem communiceren om
mijn liefde, maar vooral ook mijn respect voor hem te tonen, tot-
dat ik op latere leeftijd ontdekte dat het niet per se op die manier
hoeft te gebeuren. Meditatie, of bidden, is altijd goed voor de
mens, maar ik kwam erachter dat Allah in mij zat en dat ik daarom
een goed mens was. Ik ervoer Allah intens en oprecht, en dat is tot
op de dag van vandaag zo gebleven. Ik weet zeker dat ik door mijn
geloof de Şenay ben geworden die ik nu ben.

Krokodillenput

Tot mijn spijt heb ik ook een andere, zeer negatieve kant van de
islam – of beter gezegd: de interpretatie van de islam – ervaren.
Ongeletterde buurvrouwen, extreme imams en domme, autoritai-
re mannen waren daar vaak debet aan. Zij maakten duidelijk dat ik
gegarandeerd in de hel zou komen als ik niet zou bidden, of als ik
de andere geboden van de islam aan mijn laars zou lappen.

In de hel stond een put met krokodillen en slangen klaar om mij
levend te verslinden. Heel eng natuurlijk, maar toch dacht ik met
de nuchtere intelligentie van een tienjarige: wat maakt het nou uit?
Dan ben ik al dood, dus voel ik ook niet dat ik word opgegeten.
Steevast werd het volgende antwoord gegeven door de ‘voorbeel-
dige’ moslims met wie ons gezin soms verkeerde: ‘Ach, was het
maar zo dat je niets meer voelt, maar helaas geldt dat niet voor de
hel. Allah zorgt ervoor dat je ook dan alles voelt, totdat je voor al je
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zonden bent gestraft.’ Dit antwoord was voor mij natuurlijk een
kwelling en heeft me veel angst ingeboezemd.

Die angst heb ik deels zelf van me ‘afgepraat’, maar ook dank ik
veel aan de onvoorwaardelijke liefde die ik van mijn ouders heb
mogen ontvangen. De manier waarop mijn moeder met mensen
omging leek op die van de Profeet. Zij leerde mij om me goed in te
leven in anderen. Regelmatig hoorde ik uit haar mond: ‘Stel je zelf
eens in die situatie voor, wat zou jij doen?’ En die betrokkenheid
gold iedereen: onze vroegere buren in Turkije wanneer duidelijk
werd dat zij geen geld hadden, een vriendin die weer eens mishan-
deld werd door haar eigen man, een zwarte vrouw die werd gedis-
crimineerd bij de kassa bij de bakker. Niet iedereen bezit inlevings-
vermogen. Mijn moeder was er een ster in. Ik heb het helemaal
van haar overgenomen. Bij de aanblik van een bedelaar in Istanbul
fantaseerde ik hoe ik me zou voelen als ik toevallig uit andere ou-
ders was geboren. De beelden uit Ethiopië: hartverscheurend.
Jaren heb ik me afgevraagd waarom die kinderen niets te eten had-
den en ik wel. Ik voelde me daar zelfs schuldig over. Of gehandi-
capte mensen. Altijd dacht ik: waarom heeft Allah hen zo gemaakt?
Allerlei vragen, en maar zelden antwoorden.

Totdat mama zei dat het geen enkel nut heeft. In plaats daarvan kon
ik volgens haar beter bidden en deze mensen proberen te helpen.
Niet alleen in de vorm van gelddonaties, maar misschien ook door
een invloedrijk ‘iemand’ te worden. Ze zei dat ik me gelukkig
mocht prijzen met een gezond lichaam en bovenal een gezonde
geest, dat ik daar het maximale uit moest proberen te halen. Dan
zou ik trots op mezelf kunnen zijn. Dan zouden mijn ouders dat
ook zijn, en de rest van de wereld. En dus ook Allah.

Het zijn niet in de laatste plaats haar wijze woorden die mij zo
ambitieus hebben gemaakt. Zij was mijn drijfveer als het gaat om
mijn geestelijke carrière. Als ik nu trots op mezelf mag zijn, dan is
dat louter en alleen omdat ik door mijn naamsbekendheid en mijn
functie als hoofdredacteur van een tijdschrift aandacht kan beste-
den aan maatschappelijke vraagstukken. Totdat ik het idee heb dat
het niet meer hoeft, zal ik artikelen publiceren die zich richten
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tegen alle vooroordelen. Ik kan nu zelf veel invloed uitoefenen op
de beeldvorming rond de islam. Maar ik kan vooral aan vrouwen
laten zien dat ze stuk voor stuk uniek zijn en alles kunnen bereiken
alleen door in zichzelf te geloven.

Ik kan me goed vinden in de theorie van de oude Griekse filosoof
Socrates dat ieder mens intuïtief weet wat goed of kwaad is. Zo
wordt liegen in elke cultuur en elke samenleving en door elk ge-
loof afgekeurd. Een kind weet al vanaf het moment dat het zich be-
wust wordt van de invloed die het kan uitoefenen op het gedrag
van de ouders dat het soms kan of moet liegen. Maar tegelijkertijd
weet het kind dat liegen eigenlijk niet hoort. Volgens mij is slecht
doen veel moeilijker dan goed doen. Je moet immers steeds beden-
ken hoe je de ander een oor kunt aannaaien of die het leven zuur
kunt maken. Dat is slecht, en dat weet je. Je hoeft alleen maar te
bedenken hoe jouw daden jegens een ander, jouw woorden bij je-
zelf zouden aankomen, en dan weet je het antwoord al. Als mensen
vriendelijk en hulpvaardig tegen je zijn, voel je je veel beter. An-
dersom – als jij vriendelijk en hulpvaardig tegen anderen bent –
geldt precies hetzelfde.

Dat zet je aan het denken, en is dat niet waar het in het geloof
om gaat? Mediteren miljarden mensen niet omdat ze met zichzelf
in het reine willen komen? In het reine met zichzelf en hun gewe-
ten. Verder met niemand.

Ook het gevoel is een goede graadmeter voor ‘goed’ of ‘slecht’.
Als je fout denkt of doet, voel je het drukken in je borst. Je voelt je
hart tekeergaan, alsof het tegen je wil zeggen: nee, dit is niet goed.
Dit teken moet je serieus nemen. Ik doe het al jaren op deze ma-
nier, en mijn gevoel heeft me nooit in de steek gelaten.

Lichaamsbeweging

Een van de dilemma’s waar ik regelmatig over piekerde, was dat ik
als moslim ben geboren. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dat zo
was. Waarom ben ik bijvoorbeeld niet in Rome als christen gebo-
ren, of in India als hindoe? Waarom ben ik als moslim geboren, en
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wat maakt mij als moslim beter dan een christen of een jood? Een
katholiek voelt zich toch ook goed als katholiek en een hindoe zou
zijn geloof toch ook niet willen verruilen voor een ander geloof?

Zo’n vraag zette mij aan het denken over mijn eigen religie, en
jaren geleden kwam ik erachter dat de islam prima past bij een
praktisch persoon als ik. De islam is namelijk echt een praktisch ge-
loof. Een van de dingen die de islam hoog in het vaandel heeft
staan is aql, dat ‘kennis’ betekent. Bij ons thuis was dat ook zo. Mijn
vader zei: ‘Kennis is macht. Als je twee talen spreekt, sta je sterker.’
Daar zit wat in, dacht ik altijd. Goed dat de islam dat ook vindt. Als
jonge ambitieuze vrouw heb ik me daar vaak op gericht om mijn
identiteit te kunnen vaststellen. Hoeveel wil ik weten, hoe machtig
wil ik zijn en vooral: wat laat ik me wijsmaken? Het antwoord is
nog steeds: als ik me niets wijs wil laten maken, moet ik zelf leren
en op onderzoek uit gaan. En dat heb ik ook gedaan.

De islam past dus goed bij mij omdat het een praktisch geloof is:
alle theorieën in de koran kunnen worden herleid uit de praktijk,
of praktisch worden gemaakt.

Laten we het vijf keer per dag bidden nemen. Je zou dit als lastig
kunnen ervaren, want waarom vijf keer en waarom staand, hur-
kend en zittend, met continu wisselende bewegingen? Waarom op
een kleedje en waarom moet je gewassen zijn om dit te kunnen
doen? Mijn antwoord is: vijf keer omdat een mens het nodig heeft
om zich even terug te trekken uit het jachtige en ‘smoezelige’ da-
gelijkse leven. Waarom zoveel bewegingen? We hadden toch ook
aan tafel kunnen zitten en bidden? Of op bed? Of alleen op vrijdag
in de moskee? Bewegen is goed voor je, maar een mens is gemak-
zuchtig. Als het niet hoeft, ga je jezelf niet zomaar ‘vermoeien’.
Zoals gezegd: een moslim bidt vijf keer op een dag. Het ochtend-
gebed duurt korter dan het middaggebed. Alles bij elkaar staat hij
eenenveertig keer per dag op het kleedje, hurkt hij eenenveertig
keer en zit hij eenenveertig keer. Over het algemeen genomen kost
elke beweging in totaal een halve minuut. Dat betekent dat een
moslim tijdens het bidden toch twintig minuten per dag aan li-
chaamsbeweging doet. Ik vind dit grandioos bedacht: door mensen
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te verplichten op die manier te bidden, zorg je ervoor dat ze ook in
beweging blijven. Ik herinner me dat mijn moeder, ondanks de
pijn die ze had door een hernia in haar rug, toch altijd ging bidden.
Ze zei: ‘Dan doe ik tenminste nog een beetje aan lichaamsbewe-
ging, dus is het niet alleen goed voor mijn geest maar ook nog voor
mijn lichaam.’ Ik vond dat mooi beredeneerd.

Voordat moslims gaan bidden, moeten ze gewassen zijn. De
mond, de neus, het gezicht, de oren, de nek, handen, armen, elle-
bogen en voeten – alles moet schoon. Daarvoor zijn ze naar het
toilet geweest en ook hun billen zijn goed gewassen. Je kunt er dus
van uitgaan dat een moslim heel schoon is. Nergens krijg je meer
garantie dan hier. Ik vind het een mooi gegeven. Als ik een niet-
moslim een hand geef, twijfel ik weleens of hij zijn handen heeft
gewassen, maar bij het kennismaken met een moslim vraag ik me
dat nooit af. Het is dus weer iets praktisch. Allah wil dat zijn volge-
lingen schoon en rein zijn, en door middel van deze geboden zorgt
hij daarvoor.

Goede mensen

Waarmee ik me ook uitermate gelukkig prijs, is dat je als moslim je
geloof niet mag opleggen aan een ander. Ik kan me nog heel goed
voor de geest halen dat ik mijn ouders bij ons thuis op de bank zag
zitten met twee Jehova’s getuigen. Mijn ouders zijn gastvrije mensen
en dus hadden ze hen binnengelaten – zonder enig besef waarvoor
ze kwamen. Pas toen ik hun blad Ontwaak in mijn handen kreeg,
wist ik dat ze probeerden ons hun eigen geloof aan te smeren.

Dat is voor ons onbekend terrein. Pas als een niet-moslim vraagt
of je wat informatie voor hem hebt en zegt zich te willen verdiepen
in de islam, moet je zoveel mogelijk je best doen om van hem een
goede moslim te maken. Maar je mag de islam nooit opdringen.
Het frappante is dat ik dat zelf ook altijd zo heb gevoeld. Mijn ou-
ders konden ons het geloof niet opdringen. Het feit dat wij allen
moslim zijn gebleven en geen interesse hadden in een ander geloof
– of géén geloof – is aan hun eigen gedrag te danken. Immers, goed
voorbeeld doet goed volgen.
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Ik heb de koran een keer in het Arabisch gelezen. Dat was omdat
het moest, niet omdat ik de Arabische taal machtig was. De Turkse
koran begrijp ik ook niet zo goed, omdat ik het Turks lang niet zo
goed beheers als het Nederlands. Daarom lees ik regelmatig passa-
ges uit de koran in het Nederlands. Vroeger bad ik zonder dat ik
wist waarover ik het had. Nog steeds ben ik ervan overtuigd dat
miljoenen moslims bidden terwijl ze niet eens weten wat ze bid-
den. Stukje bij beetje heb ik geleerd wat de soera’s, de honderd-
veertien hoofdstukken van de koran, allemaal inhouden en welke
soera je moet lezen bij een bepaalde gebeurtenis. Na het overlijden
van mijn ouders heb ik me daar nog meer in verdiept en ik heb er
veel steun aan. Het schijnt dat overledenen ‘wachten’ op de bedes
van de levenden, opdat ze het makkelijker zullen hebben aan ‘de
andere kant’.

Het klinkt heel mysterieus en lange tijd was ik bang voor wat
men daarmee bedoelde. Het klonk eng, alsof Allah met een zweep
klaarstond om je af te ranselen, of je in die put met hongerige kro-
kodillen en slangen te gooien. Maar sinds ik mijn dierbare overle-
denen regelmatig als gelukkige mensen zie langskomen in mijn
dromen, geloof ik dat Allah hen niet in de steek heeft gelaten en
goed voor hen zorgt. Voorwaarde is wel dat het goede mensen
moeten zijn geweest. En zoals ik, in navolging van Socrates, al eer-
der zei: iedereen weet instinctief wat goed en slecht is. Mijn ouders
waren goede mensen. Waarom? Omdat ze de wereld een stukje
beter hebben achtergelaten dan toen ze erop kwamen. Dit is vol-
gens mij de boodschap van Allah: iedereen is met een bepaalde
reden op de wereld gezet. Het duurt alleen een tijdje voordat je dat
doorhebt. Ik vind het een mooie boodschap. Het houdt mij bij de
les. Het leert me dat ik niet alleen maar voor mezelf leef. Dat ik
verantwoordelijkheid draag. Dat ik dankbaar moet zijn voor datge-
ne wat ik heb. En dat ik wat ik heb, als het even kan, moet geven
aan iedereen om mij heen. Waar ik ben, moet ik mijn kennis delen.
Iets leren en het voor jezelf houden betekent dat je een slechte
moslim bent. Mijn vader was leraar en ik prijs me gelukkig wan-
neer ik weer eens iemand tegenkom die tegen me zegt: ‘Ik heb nog
les van je vader gehad. Hij was streng, maar door hem ging ik
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over.’ Als een leerling van papa bleef zitten, was ook papa heel
treurig. Hij voelde het zelfs als een soort eigen falen.

Eindsaldo

Iets anders dat mijn moeder me heeft bijgebracht is respect voor je
bezittingen en voor de natuur. Zonder enige vorm van materia-
lisme leerde ze ons goed om te gaan met onze spullen; we mochten
nooit iets ‘heels’ weggooien en als iets kapot was moesten we het
(laten) repareren. Ook dat heeft met de islam te maken: beschouw
alle dingen die je krijgt niet als van jezelf, maar alsof je ze in
bruikleen hebt. Dan ga je er zeker beter mee om dan wanneer je ze
als je eigendom beschouwt. Mijn moeder gooide nooit iets weg.
Ze zei altijd: ‘Sakla samani, gelir zaman.’ Dat betekent: bewaar het
en ooit zul je het nodig hebben. En ja, ze heeft gelijk. Wat kosten
twee boterhamzakjes nou? Niet eens één eurocent, maar het is wel
iets dat je steevast vergeet mee te nemen bij de boodschappen. Dan
is niets fijner dan wanneer je ergens in een la nog twee zakjes kunt
vinden om de schoolboterhammen van je kind in te stoppen. Je
had ze kunnen weggooien, en ze kostten niet eens één cent, maar
op dat moment waren ze wel de oplossing.

Wat de natuur betreft denk ik aan de wijze raad van mijn vader:
‘Plant eens of enkele malen in je leven een boom in je tuin, of als je
die zelf niet hebt in de tuin van je (christen)broeder.’ Met dit beeld
van de zorg voor de natuur geeft de islam ook aan dat christenen als
volwaardige medemensen worden erkend die je respectvol moet
behandelen. Ik vind het een bijzondere uitspraak en die geeft mij
veel wijsheid en kracht bij de omgang met mijn christenvrienden.
Veel inspiratie vind ik hierbij verder in de vierentwintigste soera
van de koran, waarin ook door middel van het beeld van een boom
wordt duidelijk gemaakt dat Allah – God – boven de tegenstellin-
gen tussen het Oosten en het Westen, tussen islam en christendom,
uitstijgt:

Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van
Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat. De lamp is door
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een glas omsloten; het glas is als een schitterende ster. Het wordt,
aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom,
die van het Oosten noch van het Westen is, welks olie bijna zou
lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. Licht op Licht. Allah leidt
tot Zijn Licht wie Hij wil. – Allah geeft gelijkenissen voor de
mensen; Allah heeft kennis van alle dingen. (24:35)

Mijn zoon zit op een openbare montessorischool, met een hele-
boel verschillende kinderen. Hun ouders zijn christen, jood, mos-
lim of atheïst. Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben als hij op
een christelijke basisschool zat. Op die manier krijg ik te maken
met kritische vragen, die mij ook bij de les houden. Zo leer ik iets
over het christendom en nog meer over de islam. Als ik de juiste
antwoorden geef, kan hij zelf bepalen wat hij ermee doet. Diep in
mijn hart wil ik natuurlijk dat hij mijn voorbeeld volgt, maar zoals
ik zelf heb geleerd van mijn ouders: ik wil hem niets opdringen.

Zoals ik heb geprobeerd uit te leggen, heb ik de islam in mijn
westerse leven verweven met mijn eigen levensopvattingen, zon-
der het geloof onrecht aan te doen. Ik ben me ervan bewust dat
sommige moslims hier heel anders over denken, maar dat is hun
goed recht. Ik dwing hen nergens toe, en zij moeten mij ook niet
dwingen. Ze mogen me een progressieve moslim noemen, of een
euromoslim, het maakt mij niet uit. Mensen in hokjes plaatsen is
nooit mijn sterkste kant geweest. Waar het volgens mij om gaat, is
het eindsaldo: hoe kwam je op deze wereld en wat laat je achter?
Mijn ultieme wens zou zijn om dezelfde kredieten op te bouwen
als mijn ouders hebben gedaan. Wat dat betreft zijn zij zeer succes-
vol geweest in hun leven. Het blijft afwachten of dat mij ook zal
lukken. Niet per se als moslim, maar vooral als een goed mens, die
in haar leven ten minste één gelukkig mens heeft achtergelaten.
Dan pas ben ook ik succesvol geweest en heb ik mijn doel in het
leven bereikt.
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‘De zin van het leven is leven. Niet een laffe belofte
erna. Alsof alle wonderen die ons voortdurend
overkomen niet tellen.’

WIE Annemiek Schrijver

GEBOREN Nederland, 1964

WERK Presentatrice & programmamaker IKON-televisie

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Bekijk de programma’s Het Vermoeden en IKON live
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Ontferming

Annemiek Schrijver

Elke dinsdagavond was het raak. Dan kon je Hem met eigen ogen
zien. Wekelijks, op Nederland |. De Heer der Wrake die vaak en
vergenoegd herhaalde dat Hij een jaloerse God was, barstte iedere
week groen van emotie uit zijn overhemd. De Hulk, dat kon niet
anders, dit was ’m. Over deze jeugdtelevisieheld werd gedurende
mijn hele leven iedere zondag twee keer gepreekt en dagelijks
werd ik overvloedig over hem onderwezen. Wat een wonder dat
deze Onnavolgbare met grote televisieregelmaat als Hulk ook aan
heidense kinderen verscheen, ondanks zijn eigen verbod een ge-
sneden beeld van Hem te maken.

Maar juist door deze genadige geste van Hem nam mijn verwar-
ring toe. Ineens kon ik Hem wekelijks bestuderen, deze Oorlogs-
zuchtige. Door Hem leken oudtestamentische zinnen als ‘Iedereen
werd gespaard behalve zesduizend man’ normale uitdrukkingen.
Kan een Volmaakt Wezen wel zo boos, eenkennig, nukkig, wraak-
zuchtig, willekeurig en naijverig zijn? Wat moest ik met Jahweh? En
wat moest ik met de ouderlingen, onderwijzers, dominees en gym-
leraren, die sprekend op Hem leken, want immers naar Zijn even-
beeld geschapen? Dat de mens niet in staat is tot enig goed en ge-
neigd tot alle kwaad leek zo langzamerhand Jahwehs eigen cv wel.

En hoe kan iemand als Jezus dan Zijn Kind zijn? En waarom
werd er trouwens zo weinig over Jezus verteld? Terwijl de hele
wereld met kerst knus bij de kribbe zat, preekte onze dominee de-
monstratief uit het Oude Testament. Was Jezus niet exclusief ge-
noeg voor ons vrijgemaakt-gereformeerden? Ik was een jaar of
twaalf en in de war. Mijn eigen aanleg deed ook geen goed. Als be-
zorgd kleintje vroeg ik me vaak ontmoedigd af waarom mijn moe-
der stof afnam. Dat had toch geen enkele zin? Morgen is er weer
stof. Waarom zong zij daarbij?

Hersenspinrag van een klein meisje.
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Conservatorium

Eenmaal op het conservatorium was ik voldoende toegerust om de
op kousenvoeten aansluipende duivel te kunnen ontmaskeren. Ik
was me er terdege van bewust dat ik de wereld van de heidenen
binnentrad. Bovendien was muziek mijn grote liefde, dus het leven
kon eindelijk beginnen.

Maar toen ik eenmaal afgestudeerd was, doemde Neerlands mu-
ziekwereld op en de teleurstelling was enorm. Mijn verwachting
was dat ik te maken zou krijgen met vrije geesten, met mensen die
mij met terugwerkende kracht het gevoel zouden geven dat dat
kleine meisje nooit alleen was geweest. Maar de muziekwereld
leek de kerk wel. De muren bleken net zo dik en ook hier waren
buitenstaanders bepaald niet welkom. Dat werd duidelijk doordat
je niets mocht zeggen van de onbegrijpelijk lelijke muziek die
werd gemaakt. Niet eens met een grapje. De Hulk had ook nooit
veel humor getoond, laat staan een beetje zelfspot.

Ook hier maakten een paar machtigen de dienst uit. We hadden
te maken met de ayatollahs van de moderne muziek, want zowel
musici als recensenten dansten naar hun pijpen. Angst bleek niet al-
leen altijd míjn beste vriendin te zijn geweest. Waar ik ook keek in
die artistieke wereld, er werd hologig en dof teruggekeken. Waar-
om waren we toch zo bang? Wie ging ons kwaad doen? Hier was
het niet Jahweh, want die kenden de anderen niet eens. Wat was er
toch met ons aan de hand?

Mijn jeugd bleek nu slechts een uitvergroting van de werkelijk-
heid. Een scheerspiegel waarin de dingen alleen iets scherper en
meedogenlozer te zien waren geweest.

Bij nader inzien was ik vroeger nog beter af. Toen wist je op den
duur wel dat je in een merkwaardige gemeenschap bivakkeerde.
Maar nu in de echte wereld werden dagelijks onvoorstelbaar on-
aantrekkelijke regels vastgelegd, die voortdurend zonder merkbaar
morren werden nagekomen en herhaald. Geen enkele bijeenkomst
of vergadering bood ruimte aan gekkigheid en openheid en we-
zien-wel-anders-kijken-we-wel. Het leven kwam me voor als een
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halfslachtige oplossing. Mensen werden ingedeeld, situaties gede-
termineerd. Zag niemand dat dit vlijtig determineren het woord
‘terminaal’ herbergde? Hoopte ik eindelijk tot leven te komen,
werd dat leven overal uit weggeordend. En iedereen leek dat een
prima deal te vinden. Het onwerkelijke gevoel deel te nemen aan
een steeds groter wordend misverstand had zijn definitieve door-
start gekregen. Dat stemde niet vrolijk, dat maakte hol, maar het
was artistiek-romantisch gezien hoogst verantwoord.

Tweeënvijftig interviews

Het werd als heel diepzinnig beschouwd als mensen langdurig in
therapie gingen, en kunstenaars waren altijd getroebleerd. Daar
viel weer geld aan te verdienen. Al interviewend heb ik me jaren-
lang door de omroep geslagen. Kunstenaars, Bekende Nederlan-
ders, ik werd een gretige toehoorder en ondervrager. De vraag
‘Wat is de zin van het leven?’ lag op mijn lippen bestorven. Vraagt
een goede interviewer immers niet naar datgene wat hem of haar
ook zelf ten diepste beweegt? En vonden mensen het niet geweldig
dat ik dat met een zichtbare innerlijke noodzaak deed?

Tja, wat kon nu toch de zin van het leven zijn? Het feit dat je de
vraag stelde in plaats van beantwoordde, bleek zeer gewaardeerd te
worden. Niemand wist het, en dat werd gekoesterd. Verwarring
was in. De cynici die zeker wisten dat er ‘niets’ was, waren niet
interessant. Zelden had je dan te maken met leuke, open, humo-
ristische, niet-bange mensen.

Hoezeer ik ook van het interviewen hield, mijn nieuwsgierig-
heid verbleekte. Na tweeënvijftig televisie-interviews met niet de
eersten de besten begon het toch op te vallen dat het lijden en de
vertwijfeling van mensen sprekend op elkaar lijken. ‘En in de ar-
chieven van eeuwen voorheen/ herken ik de grieven: de mensheid
is één,’ dichtte een nichtje van me op haar zestiende, nog lang voor
de Hulk-tijd.

Eén was hetzelfde als tweeënvijftig. De andere kant van gedre-
venheid bleek vaak verslaving. De briljante advocaat, de meedo-
genloze journalist, de getormenteerde schrijver – praktisch ieder
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supertalent had een keerzijde nodig: jenever, sigaretten, porno, ru-
ziemaken, of bedenk het maar. Nee, sterker nog: die alom geroem-
de gedrevenheid was de verslaving. Waar vluchtte men voor en
waarom werd het getalenteerde wegwezen toch zo bewonderd?
Tijdens interviews hoorde ik talloze malen Toon Hermans in mijn
hoofd dreunen: ‘Het leed, de droefenis en de pijn doen mij gelo-
ven: er moet ontferming zijn.’ Het misverstand werd almaar groter.
Was ons collectieve holle gevoel straf voor zonde? Had de Hulk
dan toch gelijk? Was je gevangen als je niet voor Hem koos? Maar
waaruit bleek dan Zijn ontferming?

Onverwachte dood

Wake-up call. 15 juli 2002. Politie aan de deur. Michaël dood. Op
slag. Onbegrijpelijk ongeluk. Michaël, mijn stiefzoon, het kind van
mijn man. Die stoere gevoelige gozer die zo had geknokt en einde-
lijk tot leven was gekomen en het afgelopen jaar was begonnen te
vliegen. Hij vloog zich te pletter. Tegen een auto. Geen theorie of
concept bleef overeind. Leegte. Alle mitsen en maren, alle muize-
nissen, op slag verdwenen. Het had geen enkele zin om op de wel-
bekende mentale handrem te gaan staan, die normaal gesproken al
die neurotische vragen produceert als: heb ik wel genoeg verdriet?
Heb ik nu alweer verdriet?

Er was alleen maar verdriet. En dat blijkt een reuze eenvoudige
emotie vergeleken met wat wij dagelijks allemaal aan ons hoofd
hebben. Er was geen ontsnappen meer aan. Bij niemand van ons.
Niet in godsdienst, in werk, in gedragingen, in afspraken. Ik dacht
dat zijn vader het niet zou overleven. Maar dat bleek een angstig
vooroordeel. Door de reactie van Michaëls vrienden en geliefden
ten tijde van hun rouw zag ik dat een onverwachte dood meer cre-
ativiteit genereert dan een vastgelegde bruiloft. Zo’n doordacht
feest waarbij men wit moet dragen met hoed, en niet bij de plech-
tigheid maar wel bij de avondparty mag zijn.

Iedereen zette spontaan zijn eigen verdriet om in daden – de een
maakte een piepklein herdenktuintje onder de boom aan onze
gracht, de ander liet een emmer met het typische Michaël-drankje
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spa bruin (berenburg met prik) op de kist zakken. Precies het spon-
tane en eigene van iedereen was wat troostte; dit maakte mij einde-
lijk deelgenoot. Ik werd ontwapend.

Had Etty Hillesum niet die onvergetelijke opmerking gemaakt:
‘Ik zal je helpen God, dat jij het niet in mij begeeft’? Bedoelde ze
dat? Dat hij gewoon zit te wachten in ons? Dat je God kunt opgra-
ven met ieder gebaar, met onze eigen bezieling? Zijn wij soms
Gods medescheppers? Dan was dat neuriënd stoffen van mijn moe-
der de zin. Niet het stoffen zelf – het gaat om het neuriën, om hoe
je dat stof afneemt. Wij zijn blijkbaar in staat om iedere ontmoe-
ting, ieder drama, elke alledaagsheid steeds opnieuw leven in te
blazen, het stof ervan af te nemen.

Pas nu begreep ik dat vragen naar de zin van het leven imperti-
nent is, een belediging. De zin van het leven is leven. Niet een laffe
belofte erna. Alsof alle wonderen die ons voortdurend overkomen
niet tellen. Ineens zag ik dat mensen elke dag geneigd zijn om het
leven uit te stellen: bijvoorbeeld door tijdens het typen aan vrijen
te denken en tijdens het vrijen aan typen. Dat we zo goed als nooit
in het nu zijn, en dus onbevredigd. We zijn nooit thuis. Dus daar
kwam dat holle gevoel vandaan! Iedereen hangt buiten rond,
wachtend op andermans mening. We missen onszelf. Dat ik daar
pas door de dood achter moest komen!

Rode strik

Wat had die door mij uit het hoofd geleerde bijbel met dit alles te
maken? En waarom was mijn heimwee naar God gedurende al die
jaren geduldig aan de deur blijven kloppen? Hoe kon het dat ik mij
het verlangen naar goddelijke liefde en compassie nooit heb laten
afpakken door de mannenbroeders van mijn jeugd? Terwijl het al-
tijd duidelijk was dat je met je vingers van de bijbel af moest blijven
als je die niet van kaft tot kaft kon geloven.

Was het gelegen in dat vreemde kinderbesef, dat weten dat er
een ongekwetste kern in ons zit? Zoals in dat mooie boeddhistische
beeld van de cinema: als je in de bioscoop zoekt naar wat er achter
de film zit, dan zie je een grote lamp. De film heeft dat licht op alle
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denkbare manieren grof misbruikt, maar het licht zelf wordt op
geen enkele wijze aangetast. Die lamp leek op de rode strik uit
mijn jeugd. Die had ik blij in mijn haar toen ik tien was. De onder-
wijzer zei: ‘Jij maakt vanbuiten mooi wat vanbinnen lelijk is.’ Die
strik heb ik natuurlijk uit mijn haar gehaald, maar toch voelde ik
dat de man zich vergiste. Iets bleef ongekwetst.

Ik begon Het Tibetaanse boek van leven en sterven van Sogyal Rin-
poche te lezen en er gebeurde iets wonderlijks. Het was net de bij-
bel, maar dan gelezen met behulp van een leesbril. Abstracte be-
grippen die mij van jongs af vertrouwd waren, kwamen tot leven.
Vrede, mededogen, wijsheid – het waren niet alleen woorden en
concepten, waar je een beetje droevig en eenzaam naar kon staren.
Je kon ze beoefenen. Spiritualiteit was te beoefenen zoals je een pi-
anostudie ter hand neemt. En dat kon onder leiding van een leven-
de leraar, iemand die in de eeuwenoude orale traditie van het Tibe-
taanse boeddhisme staat. Eeuw na eeuw, van meester op leerling.
Sogyal Rinpoche, daar kon je gewoon bij gaan studeren.

Merkwaardig dat ik dat als christen nooit gekend of bedacht had.

Apocrief

En toen doken de apocriefe teksten voor mij op, de evangeliën die
teruggevonden zijn in Nag Hammadi in 1945, de ‘heidense’ boe-
ken die bij de samenstelling van de bijbelse canon op het Concilie
van Nicea in 325 jammerlijk zijn verketterd. Gek toch dat je tallo-
ze malen over iets heen kunt kijken, totdat je het autoriteit geeft. Ik
had nooit durven denken dat in de gelijkenis van de goede herder
in de bijbel het tegenovergestelde beweerd wordt van het terugge-
vonden verhaal, dat vermoedelijk zelfs ouder is dan het ons beken-
de evangelie, waarin staat dat de herder een schaapje kwijt is, het
zoekt en terughaalt naar de kudde. In het apocriefe verhaal van het
evangelie volgens Thomas vindt de herder het weggelopen schaap-
je en zegt: ‘Jij bent me liever dan al die anderen.’ En hij laat het
schaapje gaan! Hij houdt van dat eigenwijze diertje omdat het in-
nerlijk vrij en autonoom is.

Of denk aan de apocriefe Jezus, die voortdurend zegt dat jij
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jouw weg, jouw waarheid en jouw leven bent. Dat je in zijn gelaat
jezelf ziet, zoals ook een boeddhabeeld als een spiegel is. Je kijkt in
je eigen ware natuur. Als je voorbij je boze, bange, jaloerse egootje
kijkt, dan krijg je zicht op je onveranderlijke, niet te kwetsen god-
delijke kern. Betekent dat dan dat die jaloerse Jahweh staat voor
het ego, voor datgene wat onze ware innerlijke goedheid in de
weg zit?

Of neem het evangelie volgens Maria Magdalena, waarin deze
vrouw niet als een hoer wordt neergezet die is bezeten door boze
geesten. Ze zou juist een verlichte wijze vrouw zijn geweest, die
Jezus zeer liefhad, terwijl de geestuitdrijving door Jezus het beteu-
gelen van het ego betekende. Zij was niet voortdurend slachtoffer
van haar eigen meningen en stemmingen, zoals wij dat zijn. Zij
kende door oefening, contemplatie en discipline ware innerlijke
vrede en was daardoor in staat tot mededogen en wijsheid.

Is de kerkgeschiedenis – de dominante stroming althans – niet
grotendeels een ten hemel schreiend misverstand van een instituut
dat gebouwd is op een fundament van angst en macht?

Dat holle gevoel van vroeger, dat in de heidense buitenwereld al-
leen maar was toegenomen, leek ineens zo begrijpelijk: het insti-
tuut van angst en macht had ons allemáál geïnfecteerd. Niet alleen
mijn gereformeerde onderwijzers, maar ook de kunstenaars, de ba-
byboomers, de politici. We zijn in wezen allemaal zonen en doch-
ters van angst, in onzekere afwachting van anderen en omstandig-
heden, het ontwend om op onszelf te vertrouwen. En God maar
wachten in ons, op ons.

We bewegen ons voortdurend tussen hoop en vrees, tussen af-
schuw en begeerte. We oordelen in plaats van het oordeel uit te
stellen en ons te verwonderen. We zijn, kerkelijk of niet, allemaal
het slachtoffer van wat onze geest met ons doet. Terwijl je die net
als een paard zou kunnen trainen. Je temt een paard toch ook niet
om er een suffe knol van te maken? Je gaat net zo lang door tot je er
zo hard mogelijk op kunt rijden.

Is het niet merkwaardig in een samenleving te zijn aanbeland
waarin het heel normaal is om het lijf in de sportzaal te trainen, ter-
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wijl het leren kennen en trainen van de geest, van onze ware na-
tuur, iets is om over te giechelen? Maar met een ingedutte geest
nemen we waarden en normen klakkeloos over. Afspraken die we
niet innerlijk toetsen en die niet met ons mee veranderen, worden
stenen waarmee het goed gooien is. Dagelijks duiken er funda-
mentalisten in ons midden op, zonder baard en moslimgeloof. Zij
blijken om de hoek te wonen. Zonder onze bezieling en aandacht
worden meningen dof en toonloos uitgesproken. Op het Flevo-
festival 2004, waar ik met jongeren zou praten over de Palestijnse
kwestie, verandert zelfs de vlotste knul in een robot als hij zegt:
‘Kaïn en Abel hadden ruzie, en daarom zijn Kaïns nazaten ver-
vloekt.’

Ook in onze verwarring lijken we sprekend op elkaar.

God opgraven

Het leuke is dat voor een Tibetaan het woord ‘boeddhisme’ eigen-
lijk niets betekent. Er is geen ‘wij’ tegen ‘zij’, en ook geen Jezus
tegen Boeddha. Er is geen dualiteit. Juist door Sogyal Rinpoche
werd ik veelvuldig geconfronteerd met woorden van Jezus. Woor-
den die ik altijd al gekend heb, maar nu pas hoorde: ‘Vader, vergeef
hen want zij weten niet wat zij doen.’ Als mensen werkelijk zou-
den beseffen wat ze een ander aandoen, zou het niet in hun hoofd
opkomen. Wat zouden we opgelucht zijn als deze stem in het
openbare debat zou klinken. Wat zou ik dat inzicht veel meer gelo-
ven dan het televisiecommentaar bij de foto’s van lachende Ameri-
kaanse soldaten die Irakezen martelen. De deskundige psycholoog
komt niet verder dan de uitspraak dat wij allemaal in die situatie
hetzelfde zouden doen.

Mijn levensrugzakje dat zo boordevol nutteloze bijbelkennis zat,
kon eindelijk open. Want die voor mij abstracte woorden begon-
nen tot leven te komen, evenals Jezus zelf. Ik hoorde hem mijn lie-
velingswoorden in Gethsemane spreken, waar Jezus met zijn leer-
lingen zijn arrestatie afwachtte: ‘Kunt gij niet één uur met mij
waken?’ Deze zin wisselde ineens voortdurend van perspectief.
Wie waakt er met mij, verschoof naar: ben ik eigenlijk wel in staat
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om bij jou te waken? Kan dat kleine meisje nu op mijn volwassen
steun rekenen, of laat ik haar bij elke gebeurtenis van buitenaf
voortdurend in de steek? En blijf ik naast die dikke invalide man in
het trappenhuis zitten als de Twin Towers instorten en hij niet
meer verder kan? Ik zeg niet dat ik dat ga doen, maar ik wil voor-
bereid zijn.

Dit is nog het gekste van alles: misschien was ik ooit een raar ge-
reformeerd meisje en misschien was mijn levenslange heimwee
naar God iets volstrekt particuliers, maar het is net alsof iedereen
mee wil; het hillesummiaanse opgraven van God in onze harten
lijkt een gat in de markt. Het is alsof we allen weten dat we tot
grote dingen in staat zijn. Dat we de peperdure computer die we
zijn tot nu toe alleen hebben gebruikt voor een krachteloze versie
van Word. Dat het een heerlijk avontuur is om de andere program-
ma’s te ontdekken. Zonder angst en vooroordelen.

Laat ons God opgraven. Door iedere ontmoeting op straat, op
het werk, in de politiek, op televisie te bezielen. Door elkaar onbe-
schroomd in de ogen te kijken en te zeggen: ‘Jij bent niet alleen.’
Laten we ons ontfermen. Wat hebben we te verliezen? We kunnen
alleen maar winnen: aan leven, aan authenticiteit, aan menselijk-
heid. Jezus is mens geworden. Nu wij nog.
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‘Wat ik in het geloof zoek is kracht en inspiratie.
Op een persoonlijke wijze probeer ik invulling te
geven aan mijn geloof, door me te realiseren
hoezeer ik door God gezegend ben met verstand,
onderscheidingsvermogen en creativiteit. Een
creativiteit die een afspiegeling is van de
goddelijke scheppingskracht zelf.’

WIE Nahed Selim

GEBOREN Egypte, 1953

WERK Schrijfster, columniste en tolk-vertaler

VAN HUIS UIT Islamitisch

MEER WETEN Lees haar boek De vrouwen van de profeet, Amster-
dam 2004
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God en andere kunstenaars

Nahed Selim

Toen mijn moeder in 1988 kwam te overlijden, was ik daar nog
helemaal niet klaar voor. Ik woonde toen al in Nederland en had
haar de laatste tien jaar weinig gezien. De fysieke afstand tussen ons
maakte dat ik min of meer gewend was geraakt aan haar afwezig-
heid. Desondanks had ik nog veel plannen met haar. Ik wilde haar
nog zo veel vragen, intensiever met haar omgaan, haar de kans
geven mij van dichterbij in mijn nieuwe leven in het Westen te
leren kennen. Ik wilde haar bovendien verwennen, haar van alles
laten zien en haar mijn dankbaarheid tonen voor de wijze waarop
ze haar taak als moeder had volbracht. Dit alles stelde ik telkens uit,
voor later, wanneer ik het minder druk zou hebben en meer tijd
voor haar kon vrijmaken. Maar dit later kwam niet meer. Ze stierf
plotseling, te vroeg in mijn ogen. Ze was nog maar zevenenzestig
jaar oud.

Verzoening

Toch was het voor haar ongetwijfeld goed. Niemand sterft te vroeg
of te laat. Dit is een vaste overtuiging van moslims. Ik was alleen
nog niet klaar voor haar definitieve verdwijning uit mijn leven.
Toch heeft die overtuiging mij geholpen haar dood op den duur te
verwerken. Voor mij is dit dan ook een van de belangrijkste func-
ties van het geloof: het helpt mensen zich te verzoenen met een
werkelijkheid die anders verloopt dan ze wensen. In het leven zijn
er situaties waarover je als mens niet de regie in handen hebt. Je
bent niet altijd gelukkig met wat jezelf of anderen overkomt. Door
gevoelens van onvrede, boosheid, verdriet, wrok of schuld te
koesteren, werken mensen zichzelf tegen en zijn ze niet in staat
verder te gaan met hun leven. Extreem doorgevoerd kan deze
houding een mens fataal worden. Het gevaar van fatalisme en
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voorbestemming ligt op de loer, waardoor veel moslims ervan
weerhouden worden verantwoordelijkheid voor hun eigen be-
staan te nemen.

Als verklaring voor zaken die in hun leven misgaan hoor je veel
moslims zeggen: ‘Dit is nu eenmaal de wil van God’, alsof ze zelf
geen enkele keuze hebben en geen verantwoordelijkheid voor hun
leven kunnen dragen. Die houding deel ik niet. Ik ben een kriti-
sche moslim in die zin dat ik de keuzevrijheid van mensen en daar-
mee hun verantwoordelijkheid voor hun eigen leven een centrale
plaats in het geloof toeken.

Religie is net een boek dat telkens herschreven moet worden, zon-
der dat de inhoud daarbij schade hoeft op te lopen. Vindt zo’n her-
formulering niet plaats dan zullen mensen steeds meer vervreemd
raken van religie. Vooral veel vrouwen voelen zich niet meer thuis
in de religie van hun voorvaderen. Ze hunkeren naar meer ruimte
voor een eigen invulling van de godsdienst, op een manier die bij
hen past en die recht doet aan hun ontwikkeling. Maar die ruimte
krijgen ze vaak niet van de orthodoxe islam, die op veel punten is
blijven steken in de levensstijl en denkwijze van veertien eeuwen
geleden. Dan ontstaat er wrijving, en veel mensen, vaak juist de
slimste, dreigen uit de boot te vallen.

Egypte

Van jongs af aan heb ik die wrijving gevoeld. Mijn persoonlijkheid
botste voortdurend met de beperkingen die anderen mij wilden
opleggen en waartegen ik soms in verzet kwam. Het reduceren van
de islam tot rituelen, zoals vijfmaal per dag bidden, vasten, en voor-
schriften voor wat ik wel of niet mag eten en drinken, en wel of
niet mag dragen, is in mijn ogen een vervlakking en simplificering
van het geloof. Religie verwordt dan tot een karikatuur, zoals mijn
favoriete soefileraar, Inayat Khan (1882-1927), eens beschreef: ‘Ge-
loven is hetzelfde als muziekspelen. De hoogbegaafde, goed onder-
richte persoon kan die muziek met een viool, luit of gitaar spelen.
Hij die niet zo goed ontwikkeld is in zijn instrumentaria speelt haar
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met een rammelaar.’ Zo geven gelovigen zelf inhoud aan hun ge-
loof, volgens hun eigen niveau en ervaring. Het moge duidelijk
zijn dat de muziek van de islam de laatste decennia vooral gespeeld
wordt door luidruchtige rammelaarspelers, die bovendien nog be-
weren dat hun muziek de enige ware is.

Tot mijn twintigste jaar woonde ik in Egypte. In alles om me
heen was het conflict tussen de verschillende krachten in de samen-
leving voelbaar. Onze generatie verlangde naar vernieuwing en
vooruitgang, maar botste op de machtige conservatieve krachten.
Egypte was een maatschappij die er in naam van religie en traditie
alles aan deed om veranderingen tegen te houden.

Als kind was ik dol op zingen en muziek maken. Op de lagere
school had ik een blinde muziekleraar, die onder de indruk was van
mijn muzikaliteit. Hij moedigde me aan door te gaan en voorspel-
de me een grote toekomst in de muziek. Op verschillende eenvou-
dige instrumenten, zoals de mandoline, de accordeon en de xylo-
foon, kon ik de meest ingewikkelde melodieën naspelen. Ik
speelde zelfs complete liederen van de toen zeer bekende Egypti-
sche megaster Oum Kalsoum. Daarnaast had ik ook een goed ont-
wikkeld geheugen voor zangteksten. Ik hoefde een lied maar één
keer te horen om het volledig te onthouden. Tot verbazing van
menig familielid kon ik zonder moeite praktisch alle teksten van de
toen bekende liederen nazingen. Dit deed ik bij voorkeur in de
badkamer, als ik mijn lange, dikke haarbos waste. Achteraf heb ik
me weleens afgevraagd hoe het kwam dat ik mijn hart niet heb ge-
volgd en niet voor een muziekopleiding heb gekozen. Ik deed
niets liever dan muziek maken en zingen, maar als men mij vroeg
wat ik later wilde studeren, was het antwoord steevast: ‘Politicolo-
gie of rechten!’

Artistieke beroepen

Mijn houding was zeker niet uitzonderlijk. In veel islamitische
maatschappijen genieten zingen, dansen, acteren, beeldhouwen,
en praktisch alle creatieve uitingen van de menselijke ziel weinig
aanzien, vooral wanneer ze worden beoefend door vrouwen. In
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Egypte is het vrij gewoon dat meisjes doorstuderen, zelfs tot aan de
universiteit toe. Veel mensen zijn overtuigd van het nut van onder-
wijs en opleiding, ook voor meisjes. Bovendien kom ik uit een li-
berale familie, waarin doorstuderen helemaal een vanzelfsprekend-
heid was. Maar zelfs binnen deze liberale sfeer was het uitoefenen
van een artistiek beroep uit den boze. Dat vond ik erg jammer,
want als veel talenten niet de kans krijgen om zich te ontwikkelen
wordt de culturele armoede van een land alleen maar versterkt. Lag
de schuld dan bij mijn familie? Ik denk maar ten dele. Het alge-
meen gevoelen in de samenleving was toen dat het beoefenen van
zang en muziek geen respectabel beroep kon zijn voor een vrouw
van goede komaf.

Bang als ik was voor stigmatisering, kwam het niet in me op om
voor de muziek te kiezen en ervoor te vechten. Mijn drie jaar jon-
gere broer deed dat wel; hij had van mij les gehad en ontwikkelde
zich tot een begaafde gitarist. Hij wilde heel graag naar het conser-
vatorium. Bovendien was hij geen studiehoofd, zoals ik. Toch
kreeg hij geen toestemming, en daarom volgde hij een computer-
opleiding. Maar voor hem lagen de bezwaren heel anders: men
vond dat je van muziek niet kon leven. Eigenlijk is dat vreemd
voor een land als Egypte, waar in de oudheid verfijnde kunstuitin-
gen tot grote bloei waren gebracht. De islamitische samenleving,
die veel later ontstond, had echter geen hoge dunk van de kunst.

De officiële, vastgeroeste islam, heeft een vijandschap ontwik-
keld tegenover alle uitingen van creativiteit. Beeldhouwen ver-
keert nog steeds in de taboesfeer, vanwege de associatie met de vele
beelden van godinnen en goden die voor de komst van de islam
aanbeden werden, totdat de profeet Mohammed ertegen in op-
stand kwam. Men stelde beeldhouwen gelijk aan afgoderij. Ook
tegen dichters en zangers waarschuwt de koran, want de duivel zou
hen inspireren en hun slechte dingen influisteren. Scheppings-
kracht wordt in al zijn vormen als een bedreiging van de religie ge-
zien. Scheppingskracht wordt beschouwd als het monopolie van
God, de enige schepper en kunstenaar. Het lijkt er waarachtig op
dat de godsdienst, of liever gezegd de woordvoerders ervan, bang
zijn voor de concurrentie van de scheppende mens. Waarschijnlijk
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realiseren ze zich dat een getalenteerde kunstenaar meestal is begif-
tigd met een onafhankelijke geest en niet zo gemakkelijk te beïn-
vloeden is. Tegelijkertijd oogsten kunstenaars in de regel veel be-
wondering en waardering. Ze hebben een zekere macht over
andere mensen en kunnen invloed uitoefenen in de maatschappij.
Hun invloed kan de greep van de geestelijken op het volk bedrei-
gen. Voor de geestelijken moeten mensen zo klein mogelijk blij-
ven, talentloos en onbetekenend, zodat ze beter te manipuleren
zijn. Hoe kleiner de mens is, des te groter is Allah, zullen we maar
zeggen.

Een harde klap

Ik weet niet meer precies wanneer ik dit alles begon te beseffen. Ik
ben niet alleen in relatieve welvaart opgegroeid, maar had ook het
geluk dat in ons huis vrij veel boeken aanwezig waren. Het was
maar een klein boekenkastje, maar in vergelijking met de meeste
Egyptische huizen was dit al heel wat. Naast de boeken over ge-
schiedenis en godsdienst die aan mijn overleden vader toebehoor-
den, die aan de al-Azhar-universiteit in Cairo had gestudeerd,
stond een reeks historische romans van mijn moeder. Ook dit was
binnen de Egyptische context bijzonder. De meeste moeders kon-
den niet eens lezen en schrijven. Dit gaf mij veel stof tot nadenken.
Behalve moslimmeisjes had ik ook een paar koptische vriendinnen
en ik was buitengewoon nieuwsgierig naar hun geloof. Ik kon in
mijn omgeving merken dat er veel vooroordelen over het christen-
dom heersten. Mensen wisten er maar weinig van.

De vrijdagse preek in de moskee werd altijd rechtstreeks uitge-
zonden op de radio. Ongeacht het onderwerp vormde de klaag-
zang over vrouwen een vast onderdeel van de preek. Hoezeer
vrouwen tot het kwaad geneigd zijn, dat de hel later gevuld zal zijn
met vrouwen, en ga zo maar door. Herhaaldelijk werd de gelovi-
gen op het hart gedrukt hun vrouwvolk onder de duim te houden,
anders waren de gevolgen voor de hele natie niet te overzien.

Naast de openlijke haat en vijandschap van de geestelijken jegens
moderne vrouwen is er een incident in mijn jeugd geweest dat een
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onuitwisbaar stempel op mij heeft gedrukt. Deze gebeurtenis is van
grote invloed geweest op mijn houding tegenover geestelijken.

Hoewel de meerderheid van de leerkrachten op de lagere meis-
jesschool vrouw was, hadden we behalve de blinde muziekleraar
nog een mannelijke leraar voor godsdienst. Een dikke man met
grove manieren, die de leerlingen regelmatig sloeg. Kinderen wer-
den op school veel geslagen, en ook thuis. Gelukkig gebeurde dit
bij ons maar zelden en op school deed ik enorm mijn best om maar
te voorkomen dat ik aan die barbaarse vernederingen blootgesteld
zou worden. Godsdienst was echter een saai vak. We moesten
lange, logge koranteksten uit het hoofd leren en er werden alleen
maar dogma’s, verboden en geboden onderwezen. Wanneer een
kind bij het overhoren van de teksten in de klas een tekst vergat of
fouten maakte, werd ze steevast met een liniaal op haar knokkels
geslagen. Toen ik een jaar of negen, tien was, gebeurde dit mij op
een gegeven moment ook. Toen ik protesteerde, gaf de leraar me
met zijn grote vette hand een klap in het gezicht, zo hard dat ik op
de grond viel. Ik werd razend en deed alsof ik bewusteloos raakte.
Ik weet niet meer waarom ik zo, met gesloten ogen, op de grond
bleef liggen. Misschien was ik echt niet in staat om meteen op te
staan, misschien was het uit wraak en hoopte ik dat de leraar
daardoor in de problemen zou komen. Ik weet niet meer precies
hoe het afliep, maar ik kan me nog wel herinneren dat er chaos in
de klas ontstond, dat de directrice werd opgeroepen en dat mijn
moeder zich later bij de school beklaagde over de wreedheid van
de godsdienstleraar.

Sindsdien heb ik een hekel aan godsdienst. Vanaf dat moment
had God als een barmhartige Schepper voor mij afgedaan. Hoe kon
God barmhartig en genadevol zijn, zoals het in elke tekst van de
koran staat, terwijl zijn belangenbehartiger en zelfbenoemde
woordvoerder, die godsdienstleraar, zo’n akelige, wrede man was?
Ik ben toen direct gestopt met mijn pogingen het gebed bij te hou-
den. Vijf keer per dag bidden vond ik gewoon te veel, en ik bad
meestal uitsluitend aan het einde van elk schooljaar, in de hoop dat
God me zou belonen met goede schoolcijfers.
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Puntensysteem

In de puberteit werden mijn twijfels alleen maar groter en werd
mijn kritiek scherper, zoals dat met pubers gaat. Zij zullen zich al-
tijd, waar dan ook, tegen de gevestigde orde blijven verzetten. Bo-
vendien is het begrijpelijk dat juist meisjes kritiek hebben op de of-
ficiële islam. Naarmate ze ouder worden, zien ze de ruimte voor
dromen en ambities – ja zelfs hun fysieke leefruimte – in naam van
de islam steeds meer inkrimpen. Tegelijkertijd wordt van vrouwen
verwacht dat ze hun discriminatie op talloze gebieden geduldig en
blijmoedig accepteren en het geloof tegenover anderen zelfs verde-
digen, in de hoop op een beloning in het hiernamaals.

In mijn puberteit begon het me te dagen dat de beloning voor
vroomheid op aarde, het zogenaamde paradijs, eigenlijk niet veel
voorstelde. Als je zoals ik uit een redelijk welgestelde familie
kwam, was de belofte van overvloedig voedsel, druiven en da-
dels, veel lekkere drankjes in mooie bokalen, en met brokaat be-
klede zachte sofa’s, waarop je de hele dag languit kon liggen, niet
erg bijzonder. Ook van de tuinen en groene velden met slootjes
en rivieren ertussen kon ik al vaak genieten tijdens onze bezoe-
ken aan de akkers die mijn familie in bezit had. En die veertig
mooie maagden met gitzwarte ogen die elke martelaar of vrome
moslim in het paradijs opwachten – tja, wat heb ik daar als vrouw
aan?

Ik vond het bovendien vreemd dat de bekoringen van het
eeuwige leven uitsluitend op het niveau van zinnelijke en lichame-
lijke geneugten lagen. Kennelijk waren die beloften, het perspec-
tief van welvaart en eeuwige overvloed vooral gericht op een be-
volkingsgroep die dit alles op aarde moest ontberen. Het grootste
deel van de moslimbevolking overal ter wereld wordt nog steeds
gevormd door een arme, onderontwikkelde en onderdrukte klasse.
De belofte van het groene paradijs zal vooral woestijnbewoners
aanspreken. Tegelijkertijd wordt met het ‘eeuwig branden in de
hel’ een afschrikwekkende straf in het vooruitzicht gesteld aan de-
genen die de regels veronachtzamen en overtreden. Wanneer
mensen uit de dood opgewekt zullen worden, wordt volgens een
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bepaald puntensysteem bekeken of hun goede dan wel hun slechte
daden zwaarder wegen. Moslims zijn daarom hun leven lang bezig
punten te verzamelen en slechte daden ‘wit te wassen’ door gebed,
vasten en aalmoezen geven. Wanneer een traditionele moslim geld
geeft aan de armen, doet hij dat niet uit solidariteit of mededogen,
maar omdat het hem bonuspunten oplevert. Hij is voornamelijk
bezig om uit de hel te blijven en zich een plek in het paradijs te
veroveren. Dit systeem geeft de geestelijken in de traditionele islam
een enorme macht. Geestelijken hoeven maar te vertellen dat een
bepaald gedrag veel positieve punten oplevert en de niet-naden-
kende moslim zal blindelings hun advies volgen.

Kinderlijk niveau

Vroeger voerde ik veel discussies met vriendinnen over vrijheid en
verantwoordelijkheid. Al vroeg begreep ik dat het nogal kinderlijk
is als je je gedrag slechts laat bepalen door straf en beloning. Voor
kinderen werkt dat misschien, maar volwassenen dienen toch te
handelen naar hun overtuiging. Als een vrij, verantwoordelijk
mens maak je keuzes omdat je daarachter staat, en niet uit angst
voor straf of omdat je uit bent op een beloning!

Steeds meer raakte ik ervan overtuigd dat het populistische isla-
mitische denken op een kinderlijk niveau was blijven steken, een
niveau waarmee ik niet in verband wilde worden gebracht. Mis-
schien dat ik me hierin gesterkt voelde door de lectuur waarover ik
thuis beschikte. Deze boeken gaven over het algemeen uiting aan
veel genuanceerdere opvattingen dan bij de meeste imams te vin-
den waren, die doorgaans maar zeer weinig onderwijs hadden ge-
noten. De officiële islam van tegenwoordig is goed te vergelijken
met het christendom van de Middeleeuwen, waartegen de hervor-
mers en de humanisten in opstand kwamen. Het christendom van
de inquisitie, van de onverdraagzaamheid, heeft plaats moeten
maken voor een humaan christendom, dat het individu niet uitbuit
in naam van God. Ook de huidige kwalijke praktijken van de offi-
ciële islam moeten aan het licht gebracht en bekritiseerd worden.
Op den duur zullen ze plaats maken voor een humane, beschaafde
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islam, die het individu de ruimte geeft voor zijn én haar persoon-
lijke ontwikkeling.

Uit onwetendheid nemen veel westerlingen de huidige islam
met zijn foute praktijken in bescherming, met als argument dat het
‘vroeger bij ons net zo was’! Maar als er toen geen scherpe kritiek
op de katholieke kerk was geleverd, dan was hier ‘bij ons’ ook niets
veranderd.

Wat ik in het geloof zoek, is kracht en inspiratie. Op een persoon-
lijke wijze probeer ik invulling te geven aan mijn geloof, door me
te realiseren hoezeer ik door God gezegend ben met verstand,
onderscheidingsvermogen en creativiteit. Een creativiteit die een
afspiegeling is van de goddelijke scheppingskracht zelf. Ik besef dat
ik het beeld van God ben, net als elk ander mens dat is.

Ik heb geleerd dat ik mezelf niet mag onderschatten en verwaar-
lozen, en dat ik het niet mag dulden als anderen mij om mijn
vrouw-zijn discrimineren. Weliswaar is Allah groot, maar slechts in
die mate dat de mens in die grootheid deelt en daar ook naar han-
delt. Dat legt een enorme verantwoordelijkheid op de schouders
van de mens, de vertegenwoordiger en opvolger van God op
aarde, zoals het in de koran staat. Zo zie ik mezelf en daar probeer
ik naar te leven.
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‘We kunnen alleen maar op onze beperkte
menselijke manier over God praten en ons een
beeld van Hem vormen. Hij is niet meer die Vader
op een troon boven de wolken, maar ik betrap
mezelf erop dat ik wel aan ogen denk – alziende
ogen – en ook aan handen – zegenende,
beschermende handen. Ondanks alles.’

WIE Rosita Steenbeek

GEBOREN Nederland, 1959

WERK Schrijfster

VAN HUIS UIT Christelijk

MEER WETEN Lees haar boek Intensive Care, Amsterdam 2004
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Beschermende handen

Rosita Steenbeek

Altijd heb ik me erover verbaasd dat mensen met stelligheid kun-
nen zeggen dat God niet bestaat. Daar acht ik ons mensen te be-
perkt voor. Nog vreemder vind ik het dat velen het als een bevrij-
ding ervaren als ze van hun geloof vallen. Goed, wanneer je bent
opgevoed met hel en verdoemenis, kun je jezelf misschien herken-
nen in de woorden van de dichter Hendrik Marsman: ‘Neem mijn
laatste troost mij niet af, mijn zonden gaan mee in mijn graf.’ Maar
als je deze negatieve ervaringen niet hebt, lijkt het me een groot
verlies afstand te doen van het geloof dat er een God is die jou beter
kent dan jij jezelf, die een bedoeling met de schepping heeft, en
met jou. Toen ik op mijn dertiende in mijn eerste geloofscrisis
raakte, vond ik dat heel pijnlijk.

Bij mij thuis was godsdienst vanzelfsprekend en werd er op een
prettige manier mee omgegaan. Mijn beide grootvaders waren
predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Het verhaal gaat dat
een verre voorvader van moederskant, Hugenholtz, in de zestiende
eeuw samen met kerkhervormer Maarten Luther uit het Augustij-
ner klooster te Erfurt is gevlucht en dominee is geworden, zoals
alle generaties na hem. De liefde tussen mijn ouders is op de kerk-
bank opgebloeid, toen de ene vader een preekbeurt van de andere
overnam. Hun huwelijk werd door beide vaders ingezegend.

Heilig vuur

Mijn opa’s waren heel verschillend, waardoor ik al snel begreep dat
je op zeer uiteenlopende manieren met geloof en godsdienst kunt
omgaan. Opa Hugenholtz probeerde vanuit een sterk geloof zo
veel mogelijk naar het voorbeeld van Christus te leven. Hij maalde
niet om geld en eer, was vredestichter, trooster, zette in de oorlog
zijn leven op het spel in het verzet. Opa Steenbeek was een ratio-
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nalistische en humoristische man, die van zichzelf zei: ‘Ik ben een
epicurist in de praktijk en een christen in hope.’

Ook de twee broers van mijn vader zijn dominee, evenals veel
achterneven en oudooms. Het heilig vuur brandt volop in de fami-
lie. Nichtjes die theologie hebben gestudeerd bedrijven zending in
Afrika en China. Een ander nichtje zit in een protestants klooster.

We waren eraan gewend dat opa’s en ooms op de kansel ston-
den, op gewone zondagen maar ook op de feesten van Kerstmis en
Pasen, of bij de grote familiemomenten van huwelijk, doop en
sterven. Het was vertrouwd zo’n familielid te zien optreden als tus-
senpersoon tussen ons en God. Tijdens veel oudejaarsavonddien-
sten zat ik onder het gehoor van een grootvader, waarna we bij
hem en oma thuis oliebollen gingen eten en spelletjes doen. Door
die kerkdienst, het samen bidden en zingen ‘Blijf bij mij Heer, als
d’avond is gedaald’, en het luisteren naar het opnoemen van de
mensen die het afgelopen jaar overleden waren, was alles in een
groter verband geplaatst, had alles een diepere laag gekregen. Die-
zelfde familieleden die ernstig de dienst hadden geleid, maakten
even later vaak grappen. Ook over de godsdienst kon lichtzinnig
worden gepraat. Elke twijfel kon worden uitgesproken, waardoor
ik immuun ben geworden voor goddeloosheid.

We deden mee aan paas- en kerstspelen. Ik zie mijn moeder nog
voor me als Maria in een lang blauw gewaad, naast Jozef, de vader
van mijn vriendinnetje. Het gaf een zeer bijzondere band met het
Kindeke Jezus.

We gingen vanzelfsprekend elke zondag naar de kerk. De domi-
nee was altijd een huisvriend. Gedurende mijn lagereschooltijd
gingen we naar een mooi, intiem twaalfde-eeuws kerkje met hou-
ten banken op de oude plavuizen. Ik voelde me geborgen, het was
fijn om met z’n allen die liederen te zingen. Ik volgde stukken van
de preek en keek naar de mensen of door de romaanse ramen naar
de hemel en de bomen. Een van mijn twee zusjes haalde tijdens de
preek weleens een boekje uit haar tasje. Bijvoorbeeld Het slimme
vosje. Mijn ouders werden niet boos, vertelden het geamuseerd aan
anderen. Daar zitten was genoeg.
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Soms gingen we met mijn moeder mee naar de oecumenische
beweging Sjaloom in Odijk, die geleid werd door twee afvallige
priesters, Piet Reckman en Dolf Coppes. Zij kwamen ook weleens
bij ons thuis om tot diep in de nacht te bomen. Bij Sjaloom werd
het avondmaal gevierd met koffie en broodjes, ging het niet zozeer
om bidden en zingen, was niet veel ruimte voor mystieke ervarin-
gen, maar stond het christendom van de daad centraal. Aan de ene
kant leerde ik in dat oude kerkje de innige omgang met het tran-
scendente kennen, en aan de andere kant, bij het politiek geënga-
geerde Sjaloom, de verantwoordelijkheid voor de naaste als directe
consequentie van de boodschap van Christus. In verkiezingstijd
hing bij ons thuis naast een affiche van de CHU een kleiner van de
PSP.

Op mijn twaalfde verhuisden we naar Amersfoort, waar de litur-
gische Bergkerk ons godshuis werd.

Vaderfiguur

Niet alleen in de kerk, ook thuis hoorden we de bijbelverhalen.
Mijn vader kon meeslepend voorlezen en maakte alles nog rijker
en spannender. Hij las hoe de dieren de ark van Noach binnengin-
gen: twee olifanten, een mannetje en een vrouwtje, twee sprinkha-
nen, een mannetje en een vrouwtje, twee pissebedden, een man-
netje en een vrouwtje, en ook drie kleine meisjes met hun kleine
broertje, en dan noemde hij onze namen. We zijn overal bij ge-
weest, bij de wonderbare spijziging, waarbij Jezus vijfduizend
mensen te eten gaf van vijf broden en twee vissen (Matteüs 14:13-
21), en bij de tocht van de Israëlieten door de Rietzee. Als laatsten
bereikten wij de overkant, vlak voordat de muur van water die de
staf van Mozes met Gods hulp had opgericht weer instortte (Exo-
dus 14). Het gaf me het gevoel dat de bijbelfiguren familie van me
waren, en dat verbond me weer met alle andere mensen die met
dezelfde bijbelfiguren zijn opgegroeid.

Aan tafel werd altijd gebeden en gedankt, waardoor we beseften
dat het niet vanzelfsprekend was dat er weer een vol bord voor
onze neus stond. Mijn vader kon verrassen met de meest originele
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voorbeden, zoals: ‘Heer, strek Uw beschermende arm uit over dit
dartele moedertje dat ooit bij mij tussen de lakens is geglipt, en
over het kleine geteisem dat te kwader ure uit haar te voorschijn
gekropen is.’ Of: ‘En dat de oogjes maar gesloten mogen zijn.’

Ook toen we ouder werden, kon het tijdens zijn voorbeden alle
kanten op. Soms zaten we allemaal te hikken van de lach. Ik denk
dat het belangrijk is in het contact met andere mensen dat er naast
de ernst ook plaats is voor humor en relativering. Zo geldt dat ook
voor de relatie met God.

Voor het slapengaan zongen we: ‘Ik ga slapen ik ben moe, ‘k
sluit mijn beide oogjes toe. Here houd ook deze nacht over mij ge-
trouw de wacht.’ God was een vaderfiguur in de hemel die alles
zag, aan wie je alles kon zeggen – je vreugden, je angsten en twijfels
– en met wie je ook grappen kon maken.

Hersenbloeding

Op mijn dertiende kreeg ik een hersenbloeding en heb ik lange tijd
in een verduisterd ziekenhuiskamertje gelegen. Toen ik een half-
jaar later weer terugkwam in het gewone leven, weer naar school
ging, was alle vanzelfsprekendheid weg. Als ik nou dood was ge-
gaan, was dit het dan geweest? Wat heeft het leven dan voor zin
gehad? Waar gaat het eigenlijk om in het leven? De verwondering
over het bestaan was nog groter geworden.

Zou Christus wel letterlijk uit zijn graf zijn gekomen? En als dat
niet zo is, dan kunnen wij die hoop dus ook laten varen. Wat een
ijdelheid en arrogantie om te denken dat er een God zou zijn die
naar ons omziet. De kennismaking op school met het existentia-
lisme van de Franse filosoof Sartre maakte grote indruk. Het leven
is zinloos, absurd, je moet het zelf zin geven. Maar ook daar twij-
felde ik aan.

Als gevolg van mijn hersenbloeding kreeg ik epilepsie. Af en toe
verlies ik bewust mijn bewustzijn, wat vaak gepaard gaat met visi-
oenen. Ik zie die krachtige beelden, bijvoorbeeld van openbreken-
de graven, niet als een godsbewijs, maar ze duwen me telkens wel
met mijn neus op de broze grens tussen leven en dood en op de

169

BW_Moderne devoties(2edruk):BW_Moderne devoties(2edruk)  09-05-2011  16:01  Pagina 169



raadselachtigheid van het bestaan. Het is alsof er een luikje open-
gaat in de werkelijkheid dat zicht geeft op een veel werkelijker
wereld.

Ik ging theologie studeren aan de universiteit van Utrecht. Als ik
die studie niet ga doen raak ik het contact met God en godsdienst
misschien helemaal kwijt, dacht ik, en dat wilde ik niet. Het was
een boeiende studie, maar ik voelde me een vreemde eend in de
bijt van de orthodoxie, waar geen ruimte was voor twijfel, en
zwaaide om. Misschien dat ik als ik aan een andere universiteit was
gaan studeren wel was doorgegaan. Ik ging neerlandistiek studeren,
in de voetsporen van mijn vader. Later zou Alberto Moravia, de
Italiaanse romanschrijver, tegen me zeggen: ‘In de literatuur vind je
alles. Ook God.’

Bij tijden was ik minder bezig met geloofsvragen, maar ik ging
wel met regelmaat naar de kerk. Of dat nu de kerk van mijn ouders
was of het katholieke kerkje in het hart van Rome, waar ik naast
woon en waar mijn huisbaas en goede vriend Werner Quintens,
een Vlaamse monseigneur, op bezielende wijze voorgaat. Ik was
nogal anti-paaps opgevoed, hoewel er thuis regelmatig roomse
vrienden, ook geestelijken, over de vloer kwamen. In Rome werd
ik milder, besefte ik dat een familie die bestaat uit een vader en een
zoon wel wat karig is, en vroeg ik me af waarom wij protestanten
Maria overal buiten moesten houden. Mijn vader had ons overi-
gens al vroeg verteld dat het Hebreeuwse woord ruach, dat ‘aanwe-
zigheid Gods’ betekent, vrouwelijk is.

Binnenhof

Ik ben het altijd prettig blijven vinden een kerkdienst bij te wonen.
Even uit de alledaagsheid te stappen, stil te staan bij waar het in
wezen om gaat. Ik hoor altijd wel iets in de preek, in een gelezen of
gezongen tekst, dat me raakt, waarover ik kan nadenken. ‘Een
week zonder sjabbat is als een stad zonder parken,’ las ik ooit.

Als ik echte verstilling wil ga ik in Rome naar de Santi Quattri Co-
ronati, een kerk uit de vierde eeuw met een augustinessenklooster
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waarvan de meeste nonnen nooit buiten komen en nooit praten. Ik
ga naar het lof, de metten of de completen, of naar de ‘kleine uurtje-
s’ en luister naar het gezang van de zusters. Daarna mijmer ik wat in
de binnenhof en kijk naar het licht op de palmbladeren en de eeuw-
enoude zuilen van de galerij, het water in de antieke doopvont,
waar vissen in zwemmen. Het is er doodstil. Daar leven ze buiten de
tijd, iets verderop raast de wereld. Augustinus zei: ‘Ga niet naar bui-
ten, keer terug in jezelf; binnen in de mens woont de waarheid.’ In
die binnenhof heb je het gevoel even het eeuwige aan te raken,
waardoor je beter met het tijdelijke kunt omgaan, waardoor je
wordt losgescheurd uit de vanzelfsprekendheid, zodat je weer met
verwondering kijkt naar de wereld, jezelf, de ander. Nu en dan het
lawaai en de verbrokkeling de rug toekeren is heilzaam. Dan ge-
beurt in je innerlijk wat er met een glas modderwater gebeurt dat je,
na het flink geschud te hebben, neerzet en met rust laat.

De gastenzuster Angela, die wel mag praten, kwam een keer bij
me zitten en zei: ‘Niet alleen in de kerk, ook hier kun je God
tegenkomen. Augustinus zegt dat je God kunt beminnen in licht,
geur en melodie. Veel mensen zeggen: “Ik zie God niet, hij is on-
zichtbaar.” Maar ze willen hem niet zien. Ze nemen er geen tijd
voor. God is onzichtbaar zoals een mens vaak onzichtbaar is. We
willen iets van God zoals we iets van een mens willen, en dat ver-
hindert dat we God werkelijk zien. Als de ander moet zijn zoals jij
hem hebben wilt, zie je hem niet echt. Daarvoor moet je kijken
zonder hebzucht, angst, ijdelheid, jaloezie.’

Hun leven lang volgen de dagen eenzelfde orde. Maar ze lezen
en zingen teksten waar alles in staat, alle hoogten en diepten van
het bestaan. Teksten die al eeuwen zo gezongen worden. De laatste
keer dat ik daar was, begon het te onweren. Af en toe deed de blik-
sem de donkere ramen onder het geschilderde paradijs oplichten.
De serene stemmen van de nonnen vormden samen met de donder
een indrukwekkende stem en tegenstem: ‘O God, hoe kan ik U
loven, als ik tot stof ben vergaan?’

Mijn beste vriendin Marion stierf op zevenendertigjarige leeftijd,
net die ene nacht dat ik buiten Rome was. Toen ik bij terugkomst
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van een vriendin hoorde dat ze op zeer onrespectvolle wijze was
opgehaald en dat niemand wist waar ze was, ben ik haar met de
Vlaamse monseigneur gaan zoeken. We kwamen erachter in welk
mortuarium ze lag en zijn daarnaartoe gegaan. Marion was van huis
uit katholiek, maar deed er niks meer aan. Werner, die met opzet
geen priesterpak droeg, maar een groen overhemd, las psalm 16,
‘Bewaar mij o God want bij U schuil ik’. Hij zegende Marion,
samen baden we het onzevader, en hij nog een afsluitend weesge-
groetje.

Dat was mooi en troostrijk. Een mens mag niet als vuilnis wor-
den opgehaald.

De arm van een engel

Waar ik mijn leven lang bang voor was geweest gebeurde: mijn
vader werd ernstig ziek. In het ziekenhuis streden we als familie
samen met de dokters voor zijn leven en elke zondag vergezelden
we hem naar de kapel in het ziekenhuis.

Gewoonlijk zong hij uit volle borst mee; nu had hij de kracht
niet om te zingen en deden wij dat voor hem. ‘Mijn adem is gebro-
ken, mijn stem is zonder kracht, en toch zal ik U loven.’ Het deed
hem en ons altijd goed daar te zijn, de vertrouwde teksten te horen,
de melodieën, woord en klank te geven aan hoop, angst en ver-
driet. Je in een groter verband geplaatst te voelen, samen te zijn
met de andere zieken en hun naasten. Je met elkaar klein te voelen
ten opzichte van iets groters.

Mijn vader overleed. In de armen van mijn moeder, mijn zusje
en van mij, een halfuur voor de operatie. Alsof de krachtige arm
van een engel hem net op tijd weghaalde voor het operatiemes om
hem ergere ellende te besparen.

Het was mijn vaders uitdrukkelijke wens in allerintiemste kring
begraven te worden. De kist stond in de kamer, een kring van kin-
deren, broers, zusters en allerdierbaarste vrienden eromheen. De
winterzon scheen door de glas-in-loodraampjes en maakte kleurige
vlekken op de grond en op de kist. De kamer was vol gezet met
grote boeketten rode rozen. Piet de Bruijn, de oude klasgenoot
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van mijn vader die hem al kende vanaf zijn tiende, ziekenhuispre-
dikant, verzorgde het woord en trof precies de goede toon van
ernst en humor die mijn vader ook bezigde als hij het over of tot de
Allerhoogste had. Piet sprak over de koopman uit het evangelie
van Matteüs, die alles verkoopt om die ene, allerschoonste parel te
bemachtigen, die ene margaritès, zoals er geschreven staat in het
Grieks. Die parel staat voor het koninkrijk der hemelen, zoals mijn
moeder Margreet dat was voor mijn vader. Zo maakte Piet duide-
lijk hoe de oude bijbelverhalen telkens weer nieuwe betekenis
kunnen krijgen.

Bij het graf spraken en baden de beide broers van mijn vader.
Daarna was er een dankdienst in de overvolle kerk, geleid door de
eigen predikant. Er klonk veel Bach.

De dominee las de eerste regels van het evangelie volgens Johan-
nes: ‘In den beginne was het Woord.’ Als iemand kon scheppen en
toveren met woorden, was het mijn vader wel. Mijn vader heette
Jan – Johannes. In de preek schilderde hij mijn vader als een Mo-
zesfiguur. Met zijn kleinzonen in het bos stokken zoekend voor
het knetterend haardvuur. Mijn vader had zijn leven lang sug-
gesties gedaan voor zijn overlijdensadvertentie. Als een van zijn
dochters weer eens met een foute vrijer thuiskwam, zei hij: ‘Zet
maar boven de rouwadvertentie: “Van verdriet gestorven’’.’ Of,
toen een teek hem te pakken had genomen in het bos: ‘Doodgebe-
ten.’ Ten slotte moest het psalm 23 worden: ‘Uw stok en Uw staf
die vertroosten mij.’ En dat sloeg dan natuurlijk ook op de stokken
in het bos, zei hij, die hem zoveel vreugde hadden verschaft.

We zongen psalm 23 in de berijming van Joost van den Vondel:
‘D’ Almachtige is mijn Herder en Geleide, wat is er dat mij schort.’
De zeventiende eeuw was mijn vaders specialisme. Ook twintig-
ste-eeuwse dichters klonken: Karel van de Woestijne, Lucebert.

Het was een dienst rijk aan melodie en rijk aan woorden. Onze
vader heeft ons hierin grootgebracht, besef ik heel sterk, in deze
taal, deze klanken, deze beelden en rituelen. Hij heeft ons daarmee
een fundament gegeven, handvatten om met de grote momenten
van het leven om te gaan.
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Auto-ongeluk

Precies een maand later, kort voor de kerst, waren mijn moeder en
ik uitgenodigd voor een troostetentje in Utrecht bij de neef van
mijn vader, Tado, en zijn vrouw Johanna. Tado was dominee in
een psychiatrische inrichting, Johanna psychotherapeute. Een half-
jaar eerder hadden ze hun dochter verloren. Het was een innige
avond; er werden herinneringen opgehaald aan mijn vader en aan
hun dochter. Je bent extra blij met de mensen die er nog wel zijn;
we zouden elkaar veel zien. Tado, die erop gestaan had ons te halen
en te brengen, verloor op de terugweg naar Amersfoort de macht
over het stuur en knalde tegen een boom.

Hij was op slag dood.
Mijn moeder belandde op de intensive care met een gebroken

nek en heup, ik op de medium care met een gebroken rug en zes
gebroken ribben. De wijkpredikant die kort daarvoor aan het ziek-
bed van mijn vader had gebeden, bad nu aan het mijne: ‘Dat er
vonken van licht door het duister heen mogen breken.’ Ook Piet
verscheen en bad weer op zijn eigen heel directe wijze: ‘God, U
hebt er wel een potje van gemaakt. Ik ben eigenlijk gewoon boos
op U.’ Of hij las: ‘Here, maak mij Uwe wegen door Uw woord en
geest bekend’, en bad daarna: ‘Het zijn wel heel vreemde wegen
die U ons laat gaan, we begrijpen er niks van.’ Samen bidden is an-
ders dan samen praten, merkte ik weer.

Op kerstavond kon ik op een briefje aangeven dat ik de volgende
ochtend naar de kapel gebracht wilde worden voor de kerkdienst.
Nu werd ík plat op mijn rug, met allerlei slangen aan mijn lijf, ver-
voerd door de gangen, zoals ik dat tot een maand geleden met mijn
vader deed. Over de dood heen voelde ik me nog meer met hem
verbonden.

Die dienst is een van de meest indrukwekkende van mijn leven
geweest.

Ik dacht aan al die feestelijke kerstdiensten met ons hele gezin op
een rij. Alles was anders geworden: mijn vader dood, mijn moeder
onbereikbaar en al dagen in een soort coma gehouden, ik aan stuk-
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ken en brokken. Maar de woorden van de kerstliederen en van het
kerstevangelie klonken nog nooit zo vertrouwd. De ronde, gedeel-
telijk rode en met kerststerren versierde ruimte stond vol bedden
en rolstoelen. Het orgel speelde: ‘Komt allen tezamen, jubelend
van vreugde.’ Ik dacht aan de woorden die ik kortgeleden zittend
naast het bed van mijn vader had gezongen: ‘Mijn adem is gebro-
ken, mijn stem is zonder kracht. En toch zal ik U loven.’ Nu zon-
gen anderen de kerstliederen voor mij.

Om te helen

Weer – en nu nog sterker – had ik dat besef opgenomen te zijn in
een groter verhaal. Het ontroerde me naar woorden te luisteren de
al tweeduizend jaar gesproken worden, samen met anderen die in
een diep dal verkeren. In crisissituaties raak je aan waar het in
wezen om gaat. Je luistert extra goed, je hoort hoe krachtig en be-
tekenisvol die oude teksten zijn. Je ziet meer. Het geeft de liefde
een kans. Deze donkere periode heeft de band met mijn familiele-
den en vrienden nog versterkt, en ook in de ziekenhuiskapel voel-
de ik me nog meer verbonden met de andere mensen die daar
zaten en lagen. Je beseft dat het lijden een groot onderdeel van het
menselijk bestaan is. Dat werd op dat moment ook uitgesproken:
‘Het afgelopen jaar zal voor velen moeilijk zijn geweest, wat zal het
komende jaar brengen? Voor sommige mensen bidden we dat ze in
vrede afscheid kunnen nemen.’

De formules klonken troostend – votum en groet, het onzeva-
der, het ‘Tot in eeuwigheid amen’. De zegen. ‘In het ziekenhuis
zijn we om te genezen,’ zei een van de voorgangers. ‘Hier om te
helen.’

En zo heb ik het ervaren. Mensen verbaasden zich erover dat ik
nooit opstandig was. Ik moest een paar maanden stil op mijn rug
liggen in een gipskorset. Mijn bed werd een louteringsoord, een
plek voor een bewegingloze pelgrimage, van elke dagelijkse ver-
antwoordelijkheid bevrijd, zonder bezit. De toekomstloosheid
werd een soort eeuwigheid en herinnerde me aan het klooster. Ik
voelde me diep verbonden met al die andere bekende en onbeken-
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de mensen die daar lagen en zulke moeilijke tijden doormaakten.
Ik luisterde veel naar Bach: cantates, de Matthäuspassion. De

meest ernstige muziek was de meest troostrijke. Soms was het of ik
gedragen werd.

Mijn moeder en ik mochten het ziekenhuis weer uit, langzaam
maar zeker de wereld weer in. We leerden opnieuw lopen en een
jaar na de ramp werden de twee kleinkinderen die tijdens ons zie-
kenhuisverblijf geboren waren, gedoopt in dezelfde kerk waar we
afscheid hadden genomen van mijn vader. ‘Er is een tijd om te
baren en een tijd om te sterven, een tijd om te huilen en een tijd
om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen,’ zegt
Prediker (3,2 & 4).

Beschermende handen

Ik ben niet meer zo bezig met de vraag: ‘Is het letterlijk waar, is het
echt gebeurd, is er een leven na de dood?’

Ik weet niets zeker. Er zijn dingen die het verstand te boven
gaan, en daar ben ik blij om. Een bestaan zonder mysterie lijkt me
erg saai. ‘Het hart heeft zijn redenen die de rede niet kent’, zoals
Blaise Pascal het zo kernachtig zegt. De godsdienst heeft altijd een
rol gespeeld in mijn leven en de laatste tijden weer extra sterk. Ik
heb gemerkt dat de bijbelse verhalen structuur bieden, telkens
weer actueel kunnen zijn, dat de rituelen betekenisvol kunnen zijn.
De godsdienst kan, om weer met Marsman te spreken, ‘een bezield
verband’ bieden. Godsdienst verbindt je ook met mensen van an-
dere godsdiensten die zoveel overeenkomsten vertonen met de
onze. Ik ben trouw aan de traditie waarin ik ben opgevoed, niet
omdat deze per se de waarheid is, maar omdat mijn leven ermee is
verweven. Als ik op een andere plek van de wereld was opge-
groeid, had ik andere vormen en verhalen geleerd om met de diep-
ste dingen om te gaan.

God, het goddelijke, wordt voor mij zichtbaar in de persoon van
Christus. Zijn beroemde bergrede (Matteüs 5-7) is een leidraad. De
figuur van Christus is een voorbeeld. Hij ging tot het uiterste, hij
zei niet alleen: ‘Heb uw naasten lief.’ Het is niet zo moeilijk om
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mensen lief te hebben die jou liefhebben. Hij zei ook: ‘Heb uw vij-
anden lief.’ Wat niet wil zeggen dat je niet heel boos mag zijn.
Maar je moet proberen de ander te begrijpen en te vergeven. Ik
merk dat als je probeert daarnaar te leven, het ‘koninkrijk der he-
melen’ als het ware al dichterbij komt.

We kunnen alleen maar op onze beperkte menselijke manier
over God praten en ons een beeld van Hem vormen. Hij is niet
meer die Vader op een troon boven de wolken, maar ik betrap me-
zelf erop dat ik wel aan ogen denk – alziende ogen – en ook aan
handen – zegenende, beschermende handen. Ondanks alles. Zoals
de Duitse dichter Rainer Maria Rilke het zo mooi zegt in zijn ge-
dicht ‘Herbst’:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.
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‘Ik geloof in het wonder van de natuur. In
discussies met atheïsten kom ik naar voren als een
gelovige en in discussies met gelovigen als een
atheïst.’

WIE Rosa van der Wieken-de Leeuw

GEBOREN Nederland, 1948

WERK Gemeenteraadslid Amsterdam VVD

VAN HUIS UIT Joods

MEER WETEN Zoek onder VVD gemeenteraadsleden op
www.vvdamsterdam.nl
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Een leven zonder kerst

Rosa van der Wieken-de Leeuw

Mijn beste vriendinnetje was remonstrants en had een prachtige
kerstboom. Ieder jaar zat ik verlekkerd naar die boom te staren.
Mijn ouders waren weliswaar liberaal-joods, maar een kerstboom
kwam absoluut niet bij ons binnen. Kerst was om de geboorte van
Jezus te vieren, die de christenen als de Messias zagen. De Messias
die overal vrede en geluk zou brengen was echter overduidelijk
nog niet gekomen. Dus viel er ook niets te vieren.

Maar in de derde klas werd het me te machtig. Ik had dennen-
takjes uit de tuin geplukt en achter de schilderijen gestoken. Het
stond erg gezellig. Toen mijn doorgaans zeer laconieke moeder
thuiskwam, was ze verbijsterd. ‘Dat moet er nú af, en zeker voor je
vader thuiskomt.’ Ik wist wel dat ik fout zat en haalde zuchtend het
geurende groen weer weg. Wij vierden Chanoeka ter herinnering
aan de herinwijding van de tempel, maar geen Kerstmis. Er mocht
thuis veel, maar niet alles. De grenzen waren duidelijk.

Tel je zegeningen

Terugkijkend op mijn jeugd, word ik mij bewust van de volstrekte
alledaagsheid van het ongewone. Een buitenissige vader met de
slogan: ‘Hitler is dood, jou kan niets meer gebeuren.’ Hij had een
tomeloze energie om de wereld naar zijn hand te zetten, pro-
testeerde overal tegen en was voortdurend verwikkeld in contro-
verses. Daartegenover een bovenal gezellige moeder met het
levensmotto: Count your blessings. Het was dan ook haar levensver-
vulling om zegeningen te verzamelen, zodat er altijd iets te tellen
viel. Dat betekende zo veel mogelijk leuke dingen doen met ieder-
een die er maar voor voelde, variërend van echtgenoot, vriendin-
nen en kinderen tot toevallige reisgenoten en hulpen in de huis-
houding.
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Maar tussen al die vrolijke gekkigheid trof ik mijn moeder soms
huilend aan, met mijn vader hopeloos en hulpeloos naast haar. Dan
werden ze overvallen door herinneringen en gemis. Met name
dachten ze aan Leo, mijn moeders broer, een vrolijke intelligente
bon-vivant die sentimentele liedjes schreef, en voor wie geen
piano en geen vrouw veilig waren. Mijn vader had hem niet kun-
nen redden uit de handen van de Gestapo. Hij was vermoord in
Mauthausen. Leo was dood, net als vele andere familieleden, vrien-
den en kennissen. Ze gebruikten thuis vele termen om te beschrij-
ven waarom ze er niet meer waren: niet teruggekomen, omgeko-
men, weggeraakt, uitgehongerd, auf der Flucht erschossen, overleden,
doodgegaan, gestorven. Pas jaren later leerden we het bij de naam
te noemen: vermoord. Al die geesten waren deel van het gezin.

Na verloop van tijd haalden mijn ouders diep adem, was mijn
moeder weer vrolijk en mijn vader weer almachtig. Het was alle-
maal gewoon. Zo was het niet bij anderen, maar wel bij ons – want
wij waren joden.

Mijn vader had een zeer onrustige verhouding tot zijn geloof, die
door de oorlog niet verbeterd was. Ik moet ongeveer acht zijn ge-
weest – ik ben enige jaren na de oorlog geboren –, toen ik mijn
vader op een keer vroeg of God bestond. Hij stond zich net te
scheren en de kwast zweefde enige tijd doelloos voor de spiegel
voor hij antwoordde: ‘Dat weet ik niet. Ik zeg niet dat hij niet be-
staat, want ik ben geen atheïst. Maar ik weet ook niet of hij wel be-
staat. Dus ben ik een agnost.’ Hij legde de betekenis uit van theos en
gnôsein, en met dit lesje Grieks moest ik het doen. Hij had ruzie
met het jodendom en met God, maar kon en wilde zijn geloof
nooit verlaten. Een klassieke haat-liefdeverhouding. Protest en
controverse.

Zijn ruzie met het jodendom had mijn vader vanuit een ortho-
doxe achtergrond naar een liberale leefwijze gevoerd. Familie van
mijn moeder stond aan de wieg van de liberale gemeente in Am-
sterdam en mijn vader sloot zich daarbij aan. Daar trouwden mijn
ouders in 1942, ondanks de oorlog. Omdat we na de oorlog in de
provincie woonden, besloten mijn agnostische vader en mijn niet-
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principiële, praktische moeder om lid te worden van de orthodoxe
gemeente in de buurt. Toen echter een lokale zeloot mij als vijfjari-
ge tijdens een sjabbatsdienst wilde wegsturen uit het mannenge-
deelte, verliet mijn vader briesend de sjoel. ‘Jullie zijn allemaal
gek,’ riep hij. Protest en controverse. Het gevolg hiervan: reizen
voor het geloof.

Een lange zit

Voor de hoge feestdagen zoals Rosj Hasjana, het joodse nieuwjaar,
en Jom Kippoer, Grote Verzoendag, togen wij naar Amsterdam.
De dienst overdag duurt bij Rosj Hasjana gemiddeld vier uur en bij
Jom Kippoer zeker tien uur. Een lange zit voor kinderen.

Die lange diensten ver van huis hebben veel voor mij betekend.
Want hoe kom je de tijd door? In de gangen struinen met andere
kinderen; sommigen zijn nog altijd goede vrienden. In de joodse
eredienst kun je gewoon in en uit lopen. Het is een goede ge-
woonte om dat niet te doen als de Heilige Arke – de kast waarin de
thorarollen zijn opgeborgen – openstaat, maar zelfs dat is geen ijze-
ren wet. Kinderen nemen een belangrijke plek in in het jodendom
en men tolereert veel van hen tijdens de dienst, in de hoop dat ze
zo veel mogelijk opsteken van wat er gebeurt. Ik luisterde ook
uren naar de voorzanger of de rabbijn. Zingen was mijn lust en
mijn leven, en na enkele jaren zong ik de meeste melodieën uit
volle borst mee. Ook als dat volgens de rituelen niet geheel ge-
wenst was. Daar trok ik me weinig van aan. De voorzanger heet de
sjaliach tsiboer en dat betekent ‘de vertegenwoordiger van de aan-
wezigen’. Maar ik kon me nooit herinneren dat ik hem had geko-
zen. Hij mocht van mij van harte zingen uit ieders naam, maar ik
zong wel uit mijn eigen naam. Mij kon niets gebeuren.

Mijn broer en ik kregen thuis Hebreeuwse les. Zoals bij iedere
vreemde taal was het woordbeeld het moeilijkst. Mijn grote voor-
uitgang boekte ik door tijdens die lange diensten mee te lezen. Als
ik de draad kwijt was, zocht ik naar herkenbare woordbeelden zoals
de godsnaam – twee gepuncteerde komma’s – om me te oriënteren.
Zo veranderde het gebedenboek in een doorlopende puzzel.
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Grote Verzoendag betekent een etmaal niet eten, niet drinken
en geen seks – dat laatste bleek het gemakkelijkst. Toen ik in een
latere periode in de liberale gemeente Twente als – niet democra-
tisch gekozen – voorzanger de dienst voor Jom Kippoer zong,
bleek de dag nog sneller om te gaan. Hoe actiever hoe beter. Maar
zong ik nu voor God?

Thora

Ik heb al die jaren van mijn jeugd, na het antwoord van mijn vader,
zelden meer nagedacht over het bestaan van God. Ik ging naar
joodse zomerkampen, naar de joodse jeugdvereniging en naar Isra-
el. De aanwezigheid van leuke jongens was belangrijker dan die van
God. Jood-zijn was gewoon, jood-zijn was leuk, sommige joodse
jongens waren zelfs erg leuk en daar had God weinig mee te maken.

Ik ging de thora – de vijf boeken van Mozes – pas echt lezen
toen ik een jaar Semitische talen studeerde aan de universiteit.
Hoewel ik na allerlei omzwervingen uiteindelijk arts ben gewor-
den, heeft de kennis van het Hebreeuws veel kleur gegeven aan
mijn jood-zijn. Ik voel me daardoor dichter bij de tekst. Ook hier-
bij heb ik liever geen tussenkomst van anderen.

De verhalen van de thora en de Tenach – de Hebreeuwse bijbel
– laten zich voor een groot deel lezen als een filmscenario. Daar
zijn ze dan ook veelvuldig voor gebruikt. Maar naast de spannende
verhalen zijn er ook verbazingwekkende dingen in de boeken te
vinden. Terwijl wij leven in een wereld die nog overal wetteloze
slavenarbeid kent, staan in de boeken van de thora al wetten over
de afkoop en de beperking van slavernij. In het grootste deel van de
huidige wereld werken mensen zeven dagen per week. Een van de
belangrijkste geboden in de thora is dat er één dag per week niet
gewerkt mag worden, en dat geldt ook voor iemands werknemers
en slaven. De slaaf van toen had het beter dan veel wereldbewoners
van nu, kinderen niet uitgesloten.

De thora vertelt van Tslofchad, die alleen dochters had. Toen hun
vader overleed, vroegen de dochters aan Mozes om te mogen
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erven, wat tot dan toe was voorbehouden aan mannen. Na een
onderhoud met de Allerhoogste werd het wet dat dochters erven
als er geen zonen zijn. Niet precies wat ik vandaag de dag vooruit-
strevend zou noemen, maar in die tijd een buitengewone uit-
spraak. Maar voor onze tijd kan zo’n uitspraak geen norm zijn. De
thora en de Tenach bieden voldoende ruimte om het joodse ge-
dachtegoed breder te interpreteren. Helaas lijken veel joodse – met
name mannelijke – uitleggers er nog niet aan toe om die ruimte te
benutten, angstig als ze zijn om macht te verliezen.

Jood, vrouw en liberaal

Getrouwde orthodoxe vrouwen worden geacht zich degelijk in te
pakken, opdat zij mannen niet in verleiding brengen. De verant-
woordelijkheid om vrouwen niet te bespringen wordt niet gelegd
bij de springer, maar bij de besprongene. De scheiding tijdens de
orthodoxe eredienst is op dezelfde redenering gebaseerd. De man-
nen voeren de eredienst uit en maken deze dus van dichtbij mee.
De vrouwen zitten op een plek waar ze weinig zien en nog minder
gezien worden.

De mens wordt niet getraind om zijn lusten te bedwingen en
zijn verantwoordelijkheid te nemen, maar om die lusten te voor-
komen. Alsof dat mogelijk is! Alleen de zeer vromen leggen tegen-
woordig nog nadruk op maagdelijkheid. De uitsluiting van vrou-
wen van de eredienst bestaat echter nog in alle orthodoxe sjoels –
de Jiddische benaming voor synagoges, afkomstig van het Duitse
Schule. Bij de liberalen is de scheiding tussen de seksen opgeheven.
Mannen en vrouwen delen de verantwoordelijkheid voor goed
gedrag.

Je kunt als vrouw minister-president zijn en in je vrije tijd thora-
geleerde. Maar als het aankomt op het religieus quorum van tien
om uit diezelfde thora te lezen, dan tel je bij de orthodoxie niet
mee. Dan wordt een toevallige voorbijganger met de juiste joodse
grootmoeder binnengeloodst.

Hij mag het gebedenboek aan de verkeerde kant openslaan,
hoeft niet één letter Hebreeuws te kunnen lezen, maar hoera, de
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dienst kan beginnen. Dit omschrijf ik als: jodendom, jodendom-
mer, jodendomst. Veel orthodoxe, maar zelfs ook liberale vrouwen
zeggen dat ze er geen behoefte aan hebben om deel te nemen aan
de thoralezing. Zij vinden een verandering van de regel niet nodig.
Daarmee gaan ze voorbij aan de vrouwen die de behoefte om te
lezen wél voelen, maar de kans niet krijgen. Het gaat om de vrij-
heid van keuze, want niemand wordt gedwongen om uit de thora
te lezen.

Daarom ben ik liberaal. In de liberale gemeente is ook nog niet
alles koek en ei, maar de discussie is open. Vrouwen tellen mee,
kunnen net zo dicht bij de religieuze actie zitten als mannen, en
daar ook aan deelnemen. In Amsterdam hebben we nog steeds
geen vrouwelijke rabbijn of voorzanger, maar dat is een kwestie
van tijd. De liberale stroming is tweehonderd jaar geleden in Duits-
land opgericht en heeft daarmee haar blijvende waarde bewezen.

Alledaags jodendom

Jood-zijn is na de oorlog niet meer alledaags. Ik heb weleens ge-
dacht hoeveel simpeler mijn leven zou zijn geweest als ik als katho-
liek ter wereld was gekomen. Dan hoor je er vanzelf bij. Ik werd
echter geboren in een stam van veertien miljoen leden, verspreid
over de hele wereld, met alles erop en eraan: rituelen, stamdansen,
geschreven en ongeschreven wetten, voedingsvoorschriften, ge-
heimtalen, mythes, gemeenschappelijke geschiedenis, saamhorig-
heid, solidariteit, identiteit, uitzonderlijkheid en sektes. Op vakan-
tie kom je wildvreemde joden tegen die je meevragen voor de
sjabbatmaaltijd. Je bevestigt je stamlidmaatschap door aan de ritue-
len mee te doen. Dus leerde ik zoveel mogelijk wat daarvoor nodig
was. Als ik dan toch stamlid was, dan ook maar lekker meedoen.

Mijn man komt uit een gezin waar treife – onrein, ongeoorloofd
– vlees met smaak werd genuttigd. Hoewel ik gedurende een
dwarse periode schaaldieren at, kon ik me dát soort overtredingen
niet permitteren met een oom die kosjere slager was. Terwijl mijn
man nauwelijks een joodse opvoeding kreeg, besloot hij geheel
zelfstandig om op zijn dertiende bar mitswa te worden – religieus
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volwassen. Hij was van jongs af aan gebiologeerd door de He-
breeuwse letters. Die interesse voor tekst verklaart ook een deel
van onze relatie. We trouwden jong – en liberaal – en kregen in
vier jaar drie kinderen. We wilden ze een leuk en praktisch joden-
dom meegeven: vrijdagavond de sjabbat vieren met veel zingen,
zelf een loofhut bouwen met Soekot, het Loofhuttenfeest, tijdens
seideravond, de rituele maaltijd aan het begin van Pesach, aan el-
kaar vertellen wat de uittocht uit Egypte voor je betekent, en de
kinderen zelf Hebreeuws leren lezen. Dit gaf veel stof tot discussie
over de waarde van de rituelen, de inhoud van de geboden en ver-
boden, en over het al of niet bestaan van God. Tot vreugde van
mijn echtgenoot namen de kinderen geen genoegen met de halve
antwoorden waarmee ik me eruit probeerde te redden. Steeds dui-
delijker werd dat mijn man een gelovige jood is en ik – volgens
hem – slechts een joods getinte humanist met een sterk gevoel voor
traditie.

Ordenend principe

Wat geloof ik dan? Bestiert God het al of niet? Ik geloof in het
wonder van de natuur. In discussies met atheïsten kom ik naar
voren als een gelovige en in discussies met gelovigen als een atheïst.
Ik leg uit dat ik het een onverklaarbaar wonder vind dat een eitje
en een zaadje die elkaar net op het juiste moment tegenkomen uit-
groeien tot een mens. De gelovige zegt dan: ‘Dat is God.’ Ik noem
het een ordenend principe.

De atheïst legt mij geduldig uit: ‘Het is een hormonale kwestie.’
Ik: ‘Hoe zijn die hormonen tot deze cyclus gekomen?’
De atheïst: ‘Dat is de evolutie.’
Ik, om het even kort te sluiten: ‘Wat was er dan aan het begin

van die evolutie?’
Atheïst: ‘De big bang.’
‘En wat was er dan voor de big bang?’
‘Het magma.’
‘En hoe kwam dat magma er dan en de ruimte waarin deze hele

kwestie zich afspeelde?’
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‘Dat is de natuur.’
‘Ha!’ roep ik dan. ‘Het ordenend principe.’
De atheïst: ‘Nee, een ongeordend principe.’
‘Maar lijkt zo’n ongeordend principe niet nog meer op godde-

lijke ondoorgrondelijkheid dan mijn natuurlijk ordenend princi-
pe?’

Dan blijkt dat geloven een kwestie van talent is. Je hebt het of je
hebt het niet. Ik heb het een beetje, mijn man heeft veel aanleg en
atheïsten hebben het niet.

Het geloof in een alomtegenwoordige God is in het jodendom niet
erg belangrijk. Het zijn je daden die tellen en pas in latere instantie
– die in dit leven vaak niet aan de orde komt – waarom je het doet.
Jood ben je door je daden, niet door je uiterlijk, niet door je peies,
de traditionele zijlokken, niet door je keppel, je doekje of je lange
jurk. Uiteindelijk kan iedereen een keppel of een doekje opdoen,
maar je wordt er geen jood door. Mijn hele identiteit is doortrok-
ken van joodse waarden, mijn leven volgt het tijdpad van de jood-
se kalender. Ik betaal iemand die voor me werkt zo snel mogelijk,
want je mag de dagloner niet laten wachten op zijn geld. Ik had tot
voor kort geen gaatjes in mijn oren, want dat was een teken van
slavernij. Ik ben politiek actief en doe vrijwilligerswerk, omdat ik
ben opgevoed met de woorden: ‘Als ik niet voor mijzelf ben, wie is
dan voor mij? En als ik alleen voor mijzelf ben: wat ben ik dan? En
als niet nu, wanneer dan?’ (Uit: De spreuken der vaderen, wijsheids-
spreuken van de rabbijnen, ongeveer 200 n.Chr.). De verantwoor-
delijkheid ligt bij de mens zelf. Wij dragen de maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor degenen die zichzelf niet kunnen hel-
pen. Maar ook zij moeten voor zichzelf zijn, en niet alleen voor
zichzelf. Daarom ben ik gemeenteraadslid voor de VVD, doe ik
werk voor Artsen zonder Grenzen, en probeer ik samen met ande-
re vrouwen de verschillende etnische, religieuze en levensbeschou-
welijke groepen in de Amsterdamse samenleving met elkaar in
contact te brengen.
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Een joodse calvinist

Van uiterlijk geloofsvertoon moet ik niet veel hebben. Ik mag dan
een jood zijn, ik ben ook een Hollandse calvinist. Als ik in Jeruza-
lem loop, dan stralen de zeer vrome mannen en vrouwen die me
geen blik waardig keuren uit dat ik er niet bij hoor. Dat is trouwens
ook zo. Eigenlijk lopen zij in uniform en ik niet. Zo’n gebrek aan
individualiteit stuit me tegen de borst. Mijn angst is dat uniforme
kleding leidt tot uniforme meningen. De stap naar vrouwen met
hoofddoekjes is klein. Daar heb ik om precies dezelfde reden een
probleem mee. Zij drukken bij de kassa van de supermarkt uit dat
ze ergens bij horen waar ik geen deel aan heb. Is dat zo erg? Toen
er nog slechts hier en daar een man in djellaba of een vrouw met
een hoofddoek te zien was, kon ik het exotische ervan inzien.
Maar nu in delen van de stad deze klederdracht ruim de overhand
heeft, voel ik me uitgesloten: een beetje van huis verjaagd. En het
thuisgevoel van joden is al wankel. Buiten wil ik me gewoon
Nederlander voelen. Ik ben er dan ook voor dat de openbare ruim-
te zo neutraal mogelijk is. Ik vind joden in hun negentiende-eeuw-
se Poolse klederdracht dus niet ‘folkloristisch’. In mijn jeugd droe-
gen de meeste vrome mannen op straat geen keppel en een vrouw
met een pruik was een uitzondering. Net zo vervreemdend vind ik
mannen in lange jurken en meisjes en vrouwen met lappen om
hun gezicht gespeld alsof we in Saoedi-Arabië leven. De openbare
ruimte krijgt weer zuilen.

Wat we diversiteit noemen is voor mij scheiding, segregatie. Ik
hoor bij de Nederlanders, maar de doekjesdraagsters maken duide-
lijk dat ik niet bij hen hoor. Ik kan het met de meeste moslimvrou-
wen die ik ken goed vinden, maar ik begrijp ze niet als ze zich zo
onderscheidend kleden. Wat probeert iemand te zeggen die zo de
nadruk legt op de buitenkant? Ik denk dat ik een goede moslim wel
herken aan zijn of haar daden, net zoals een goede jood, christen of
humanist. Wat maakt het uit als ik hun goede daden niet herken als
joods, islamitisch of humanistisch ingegeven? Waarom willen ze
me die achtergrond zo nodig duidelijk maken? Wat willen ze van
mij? Moet ik worden zoals zij? Zeggen ze: ‘Onze God is de beste?’
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Mijn achterdocht is zeker ook ingegeven door mijn opvoeding.
Mijn ouders hadden weinig goeds te melden over missie en zen-
ding: ‘Mooie daden met een bittere bijsmaak.’ Joden hebben geen
prettige ervaringen met evangeliserende godsdiensten.

Op twee plaatsen

Ik heb geleerd om in Nederland jood te zijn. Ik heb gevochten, ge-
ruzied en gevloekt als mensen in mijn ogen onacceptabele uitspra-
ken deden over joden. Ik heb nooit veel bijval verwacht. Mensen
zijn bang of ongeïnteresseerd. Zo zij het. Als jood ben ik eraan ge-
wend om ogenschijnlijk op te gaan in de bevolking. Uiterlijk
onderscheidt niets mij van mijn omgeving. Zowel ikzelf, mijn man
als onze kinderen zijn naar openbare scholen gegaan. Dit is een
niet-joodse samenleving, waarin we ons moeten aanpassen. Als het
aan de orde is, vertel ik dat ik niet gebeld wil worden op vrijdag-
avond, dat ik vegetarisch eet – uitleg op verzoek -, dat ik een raads-
vergadering vlak voor of op een joodse feestdag slecht gepland
vind. Geregeld laat ik verstek gaan in verband met feestdagen of de
vrijdagavondviering. Het is de prijs die ik betaal als jood in een se-
culiere, niet-joodse samenleving.

Jood-zijn is voor mij altijd onlosmakelijk verbonden geweest met
Israël. Ik ben thuis op twee plaatsen in de wereld. Een van onze
dochters werd in Israël geboren toen we er een jaar woonden. Alle
drie de kinderen gingen er na hun middelbareschool heen om He-
breeuws te leren; twee zijn er gebleven. Onze kinderen zijn joden
van het liberale soort. Een trouwde met een moslim, een met een
jood en een met een niet-jood die joods wil worden. Ze vieren
sjabbat en gaan mee naar sjoel als het zo uitkomt. Hun kinderen
zijn klein, dus wat ze overdragen is nog niet duidelijk. Nog steeds
nodig ik iedere vrijdagavond gasten uit, en als het even kan mijn
kinderen en kleinkinderen. In een geseculariseerde samenleving
ben ik soms jood tegen de klippen op. Dan verzucht ik weleens: ik
geloof het nu wel.
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